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VOORWOORD
Laten we een sprong maken in de tijd. Het is het jaar 2030. Heel Nederland worstelt nog met de 
vraag hoe we nu toch zo snel mogelijk energieneutraal kunnen worden. Want de tijd dringt. Hoe-
wel, heel Nederland? Nee. Eén klein Limburgs dorp heeft zich jarenlang eigenwijs verzet tegen het 
idee dat dit nog niet mogelijk zou zijn. Eén klein Limburgs dorp heeft die uitdaging al veel eerder 
opgepakt. Welkom in Kronenberg.

Energieneutraal Kronenberg
In 2014 werd hier de eerste kiem gelegd voor wat nu stichting EnergieKronenberg is. Sinds die tijd zijn 
wij bezig met onze stip op de horizon: een energieneutraal Kronenberg in 2030. Je hebt vast wel eens 
van ons gehoord. Wij hebben de afgelopen jaren namelijk niet stilgezeten. Met informatiebijeenkom-
sten, collectieve acties om te isoleren of zonnepanelen te plaatsen en nieuwsbrieven hebben we jullie 
op de hoogte gehouden. Afgelopen jaar hebben we samen met de gemeente en een onderzoeksbureau  
onderzocht hoe we ons doel konden bereiken. 

Het moment is gekomen om de uitkomst van het onderzoek met alle inwoners van Kronenberg te delen. 
Dat doen we onder andere met een tv-uitzending op woensdag 10 maart en in het magazine dat je nu voor 
je hebt. Hierin vind je niet alleen de onderzoeksresultaten, maar lees je ook meer over de mensen achter 
EnergieKronenberg, laten we je zien hoe andere inwoners van Kronenberg hun huis al verduurzamen en 
nemen we je mee op onze reis naar een energieneutraal 2030.

We moeten het samen doen
Dit ambitieuze doel kunnen we alleen samen bereiken. En elke inwoner kan daaraan op zijn eigen manier 
bijdragen. Natuurlijk krijgen we ondersteuning van de gemeente Horst aan de Maas. En wist je dat we 
in 2021 ook Europese subsidie ontvangen om nog verder te onderzoeken hoe we samen met het dorp 
de volgende stappen kunnen zetten? Daarom houden we een dorpsraadpleging, die je tot en met 17 
maart kunt invullen. We willen dan graag de mening horen van zoveel mogelijk Kronenbergers over onze 
plannen. 

Onze belangrijkste vraag op dit moment is: doen jullie met ons mee? Zullen we de handen ineen slaan 
en ons samen sterk maken voor een duurzaam Kronenberg? Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de 
Kronenbergers na ons. Want de Canadese Haida-Indianen zeiden het al: ‘we hebben de aarde niet geërfd 
van onze ouders, maar we hebben haar in bruikleen gekregen voor onze kinderen.’

Door samen te werken en in hun eigen kracht te geloven (en oké, een klein beetje toverkracht), kon dat 
bij iedereen wel bekende Gallische dorpje alle overwinningen samen vieren met een groot feest rond het 
kampvuur in het midden van het dorp. En dat gaan wij ook doen. Op 21 juli 2030 hebben we het Kerkplein 
én de Torrekoel gereserveerd voor een groot dorpsfeest om te vieren dat Kronenberg energieneutraal is. 
Komen jullie ook? 

Piet Selen, voorzitter EnergieKronenberg 



HET VERHAAL VAN ENERGIEKRONENBERG
Een dorp dat in 2030 als eerste in Nederland energieneutraal is. Dat is de stip op de horizon voor Ener-
gieKronenberg. Dit ambitieuze doel stelden we op in 2014, toen de Dorpsraad merkte dat het thema ‘duur-
zaam Kronenberg’ leefde in het dorp. Vanaf die tijd zet EnergieKronenberg zich samen met de inwoners, 
bedrijven en organisaties van Kronenberg in voor een duurzame samenleving. Zo willen we een bijdrage 
leveren aan een beter milieu, inspelen op het toekomstige einde van fossiele brandstoffen en, ook heel 
belangrijk, besparen op onze energiekosten.

Wat is energieneutraal?
Energieneutraal betekent dat we in Kronenberg straks evenveel energie willen opwekken als gebruiken. 
Gebouwen en woningen hoeven daardoor niet op het gasnet aangesloten te zijn, omdat ze zelf deels de 
energie opwekken die ze gebruiken. Een energieneutraal huis heeft bijvoorbeeld zonnepanelen, die het 
licht van de zon omzetten in groene stroom. En in plaats van een CV-ketel, verwarmt bijvoorbeeld een 
warmtepomp (op stroom) de woning. 

Waarom willen we dat?
Heel simpel. Omdat fossiele energiebronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool opraken én bijdragen 
aan de klimaatverandering. Daarom moeten we steeds meer gebruik gaan maken van duurzame en her-
nieuwbare energiebronnen als wind- en zonne-energie. En dat geldt niet alleen voor Kronenberg, maar 
voor de hele wereld. Eén van de doelstellingen van de Nederlandse overheid is dat alle woningen en 
bedrijfspanden in Nederland in 2050 energieneutraal zijn. In 2030 moeten we onze CO2-uitstoot met de 
helft verminderd hebben.

Maar EnergieKronenberg wil niet wachten op de overheid. Wij nemen liever zelf het voortouw. De energie-
transitie gaat de komende jaren veel gevolgen hebben, daar kunnen we niet omheen. Voor hoe we wonen, 
leven en voor onze portemonnee. Daar willen we over mee kunnen beslissen. En hoe kunnen we dat beter 
doen dan door zélf het initiatief te nemen?

Hoe gaan we dat doen?
Een ding is zeker: dit ambitieuze doel kunnen we niet alleen halen. Zo krijgen we gelukkig ondersteuning 
van gemeente Horst aan de Maas en krijgen we zelfs Europese subsidie. Maar bovenal hebben we de 
hulp nodig van alle inwoners van Kronenberg. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we die 
stip op de horizon ook écht bereiken. Hoe we dat gaan doen? Dat kun je lezen op pagina 7, 8 en 9. Daarin 
leggen we je uit welk scenario uit het onderzoek in samenwerking met gemeente Horst aan de Maas en 
onderzoeksbureau WarmteTransitieMakers het meest haalbaar én betaalbaar is.

4.

De grootste verbouwing van 
Nederland komt eraan
Alle woningen verduurzamen. Een verbouwing van dertig jaar 
die in  2050 klaar moet zijn. Kronenberg is een koploper, daar 
namen inwoners al in 2014 zelf het initiatief. Vorig jaar zijn drie 
scenario’s onderzocht voor een energieneutraal Kronenberg. Ik 
heb daar namens gemeente Horst aan de Maas aan meege-
werkt. Het was erg leuk om dat samen met inwoners te doen. Zij 
brachten veel technische kennis in, en bleven kritisch doorvra-
gen tot alle cijfers goed onderbouwd waren. Daarnaast hadden 
ze gedetailleerde informatie over de situatie in Kronenberg waar-
door het onderzoek echt maatwerk is geworden. Maar het mooist 
aan EnergieKronenberg vind ik de gedrevenheid van inwoners 
om écht iets te betekenen voor de toekomst van hun dorp!” 

Sonja Coolen - beleidsmedewerker Duurzaamheid 
bij gemeente Horst aan de Maas 



HET DUURZAME HUIS VAN 
INGRID EN BEN
Ingrid van Enckevort en Ben Timmers wonen samen in een oude 
boerderij in Kronenberg. De boerderij stamt uit het jaar 1900 
en dat maakt het doen van duurzaamheidsaanpassingen best  
lastig. Toch zijn Ingrid en Ben zich volop aan het oriënteren op 
het gebied van duurzaamheid. “We vinden het heel belangrijk 
dat onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is.”

Ingrid woont al 17 jaar in de boerderij. Pas sinds kort woont haar 
vriend Ben er ook bij. Toch zijn ze al langer samen bezig met de ver-
duurzaming van de woning. “Een paar jaar geleden werd ik getriggerd 
door een bijeenkomst van EnergieKronenberg”, vertelt Ingrid. “Die  
bijeenkomst ging over verduurzaming bij oudere gebouwen.” Toch 
blijkt het lastig om de juiste ingrepen te doen bij een oude woning. 
“Onze woning is een oude, karakteristieke boerderij met een oranje 
pannendak. De zuidkant ligt aan de straat en dan past het niet om 
daar zonnepanelen op te plaatsen”, vindt Ingrid.

Het totaalplaatje
Zo lopen ze tegen meer problemen aan. Vloerisolatie is lastig, 
want de woning heeft geen kruipruimtes. Ook plafondisolatie of 
het plaatsen van een warmtepomp vragen om forse ingrepen. “Het  
totaalplaatje moet kloppen. Er zijn wel mogelijkheden, maar het gaat 
dan om flinke investeringen, terwijl er over een paar jaar misschien 
een veel betere oplossing beschikbaar is”, zegt Ben. “Met zo’n oude 
woning zijn dit soort dingen gewoon nog moeilijk.”

Toch hebben Ben en Ingrid ook al kleine successen geboekt. “Naar 
aanleiding van een bijeenkomst van EnergieKronenberg heb ik een 
paar jaar geleden al bijna overal ledverlichting geplaatst. En onze 
nieuwste aanwinst is een HR-houtkachel. Daarmee stoken we hout 
uit onze eigen tuin en hoeven we minder gebruik te maken van de 
verwarming”, vertelt Ingrid. Ben voegt toe: “Het is een kachel met 
een zo hoog mogelijk rendement, die het milieu zo min mogelijk 
belast. Daarmee is het een betere oplossing dan bijvoorbeeld een  
pelletkachel. De korrels daarvoor worden namelijk vaak uit Canada 
hierheen getransporteerd. Dat is ook niet bepaald duurzaam.”

Geen overhaaste beslissingen
Het stel hoopt binnen nu en afzienbare tijd de perfecte  
duurzaamheidsoplossingen voor hun huis te vinden. “Er zijn volop 
ontwikkelingen en we proberen het juiste moment te kiezen om te 
investeren in duurzame energie. Op een gegeven moment kun je 
zeggen: dit is wat ik voor ogen had, hier heb ik een goed gevoel bij”, 
legt Ben uit. Ingrid: “Dat zal niet binnen een paar maanden zijn, want 
we willen geen overhaaste beslissingen nemen.
We willen genoeg ideeën opdoen en praten met goede 
adviseurs. Ons doel is om uiteindelijk dag en nacht 
op duurzame energie te leven.”
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‘MOOI OM TE ZIEN HOE KRONENBERG 
WERKT AAN DE TOEKOMST’
 
Thijs Kuipers is trots op zijn dorp. Als inwoner, maar zeker ook als 
wethouder van gemeente Horst aan de Maas. “Kronenberg is een  
ondernemende gemeenschap met mooie idealen.”
 
Het verduurzamen van Horst aan de Maas is een hele klus voor 
de gemeente. “Meestal probeer je als overheid de burgers te 
overtuigen van een plan”, vertelt de wethouder. “Maar dit is de  
omgekeerde situatie. Kronenberg heeft zelf het voortouw  
genomen om energieneutraal te worden.” Een volgorde 
waar hij enthousiast van wordt. “Het is ontzettend mooi om te zien 
hoe Kronenberg werkt aan duurzaamheid en aan de toekomst. Het 
dorp wacht niet af tot de overheid met een plan komt, maar gaat zelf aan de slag met verduurzamen.  
Dan kruipen wij als gemeente graag in de ondersteunende rol.” Dat  houdt  in dat de gemeente Energie-
Kronenberg ondersteunt bij het uitwerken van de plannen, maar ook financieel. Ook zorgt de gemeente 
ervoor dat het dorp zoveel mogelijk positieve aandacht krijgt in de regio én daarbuiten. 
 
Kronenberg als voorbeeld
“Kronenberg heeft een voorbeeldfuncie. Niet alleen voor de rest van Horst aan de Maas, maar ook 
voor de regio, heel Nederland en zelfs daarbuiten”, legt Thijs Kuipers uit. “We hebben bijvoorbeeld de  
Europese Green Leaf Award 2019 gewonnen, onder andere door de grote rol die de mensen uit Kronenberg  
spelen op het gebied van duurzaamheid.” En ook regionaal wil de gemeente het voorbeeld van  
Kronenberg gebruiken om andere dorpen te laten zien dat je nu al kunt beginnen met energieneutraal worden.  
“Want al die dorpen en woningen moeten straks het voorbeeld van Kronenberg volgen. En dat vraagt  
nogal wat. Technisch, maar ook op het gebied van kosten en gedrag. Hoe fijn is het dan dat wij kunnen 
laten zien dat ze er in Kronenberg gewoon al mee bezig zijn. Dat overtuigt.” 

Energievisie van gemeente Horst aan de Maas
De visie van EnergieKronenberg – energie neutraal zijn in 2030 – sluit naadloos aan bij de landelijke 
duurzaamheidsdoelen en die van gemeente Horst aan de Maas. Thijs Kuijpers: “Landelijk gezien moeten 
al onze steden, dorpen, wijken en woningen in 2050 energieneutraal zijn. Voor het einde van dit jaar moet 
iedere gemeente daar een plan voor hebben.”
 
In het plan moet ook komen te staan hoe gemeentes zelf energie gaan opwekken. In 2030 gaat dat al om 
30 procent van de totale energiebehoefte. “Dat willen we allereerst doen met zonnepanelen op daken, 
maar dat is niet genoeg. We gaan nu onderzoeken waar we bijvoorbeeld windturbines of zonneweides 
kunnen bouwen. In de directe omgeving van Kronenberg komen waarschijnlijk geen windturbines of me-
gazonneparken, maar een middelgrote zonneweide van zo’n 10 hectare zou wel kunnen. Voordeel daarbij 
is dat de inwoners van Kronenberg dan mede-eigenaar kunnen worden en mee kunnen delen in zowel de 
energieopbrengst als de financiële opbrengst.”
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EnergieKronenberg is een lichtend voorbeeld 
mPOWER maakt een grootschalig Europees leerprogramma mogelijk om innovatieve praktijken op 
het gebied van gemeentelijke duurzame energie te ondersteunen en ontwikkelen.

“EnergieKronenberg is een lichtend voorbeeld voor andere gemeenten in Europa die ook een  
schone energieomslag willen maken. Het laat zien dat bewoners in samenwerking met de gemeen-
te zeer bekwaam zijn om het traject vorm te geven dat op termijn een effectieve en gezamenlijke  
energietransitie in gang zet. Met EnergieKronenberg is het prettig samenwerken: een leuk,  
ambitieus team van mensen vol enthousiasme en energie voor de goede zaak.” 

Melissa Koutouzis en Lavinia Steinfort - mPOWER
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HOE MAKEN WE KRONENBERG ENERGIENEUTRAAL? 
In Kronenberg gebruiken we stroom en aardgas. De overheid heeft bepaald dat alle gemeenten  
uiterlijk in 2050 ‘van het gas af moeten’.  In Kronenberg streven we ernaar dat dit al in 2030 lukt en daarom  moet 
er op korte termijn een alternatief voor aardgas komen voor het produceren van warmte. Daarvoor hebben we  
afgelopen jaar samen met de gemeente drie scenario’s laten onderzoeken en vergelijken op het gebied 
van technische haalbaarheid en betaalbaarheid. De uitslag van dat onderzoek vind je in de infographic in 
het midden van dit magazine. Hieronder lichten we de resultaten samengevat toe. 

Welke drie scenario’s zijn onderzocht?
1. All electric, waarin alle warmte en energie elektrisch wordt opgewekt via individuele warmtepompen. 
2. Warmtenet, waarbij met zonthermische zonnepanelen warmte wordt opgewekt en centraal  
 opgeslagen en waarmee huizen in de bebouwde kom worden voorzien van verwarming en warm 
 water; huizen in het buitengebied worden all electric.
3. Waterstof, waarbij er lokaal opgewekte waterstof wordt opgeslagen en in plaats van aardgas door 
 de leidingen loopt.

Voor elk van de drie scenario’s onderzochten we deze vragen: 
- Hoeveel energie moet er opgewekt worden?   
- Welke investeringen moeten we doen? 
- Wat zijn de verwachte warmtekosten?  
- Wat vraagt dit van de woningeigenaren? 
- Wat betekent dit voor heel Kronenberg? 

Conclusie: all electric is het meest haalbaar én betaalbaar

Hoewel alle scenario’s mogelijk zijn in Kronenberg, verschillen ze sterk op het gebied van kosten, ingrepen 
aan woningen en keuzevrijheid.

Kosten 
Het waterstofscenario is het meest experimenteel en het duurst (de kosten voor stroom en warmte stijgen 
met 120% ten opzichte van nu). Bij het warmtenet stijgen de kosten ook, maar dan met 35%. Bij het all 
electric scenario hoeven er minder grote aanpassingen aan huizen of voorzieningen gedaan te worden en 
blijven de maandelijkse kosten voor huishoudens ongeveer hetzelfde als nu. Wel moeten er individuele 
duurzaamheidsmaatregelen genomen worden. 

Keuzevrijheid
De bewoners van Kronenberg hebben bij het waterstofscenario en het warmtenetscenario weinig  
keuzevrijheid. Iedereen móet meedoen. Kiezen we voor all electric, dan kan iedereen zelf bepalen wanneer 
ze in willen stappen en welke maatregelen ze willen nemen in hun eigen woning. Ook hebben inwoners  
dan meer invloed op de hoogte van hun energierekening, omdat ze zelf kiezen om meer of minder te  
verduurzamen.  

Hoe nu verder? 
Het all electric scenario is op basis van de onderzoeksresultaten ons voorkeursscenario. Het houdt in dat 
alle huishoudens individueel (maar natuurlijk met ondersteuning van EnergieKronenberg en partners!) 
gaan verduurzamen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, betere isolatie en warmtepompen. Dat betekent dat 
de bewoners zelf aan de slag moeten, maar dat wel in hun eigen tempo en op een handig moment kunnen 
doen. 

Wat vindt Kronenberg? 
Wij zijn heel benieuwd hoe de inwoners van Kronenberg denken over het voorkeursscenario én over 
de rol van EnergieKronenberg daarin. Daarom vragen we je om de vragenlijst die bij dit magazine 
zit  in te vullen en uiterlijk 17 maart in te leveren in de brievenbus van de Torrekoel. Liever online?  
Dan kan dat via www.energiekronenberg.nl/dorpsraadpleging



EnergieKronenberg

EnergieKronenberg wil ervoor zorgen dat Kronenberg in 2030 
energieneutraal is. Dat betekent dat er dan net zoveel 
hernieuwbare energie (lokaal) wordt opgewekt als er 
wordt gebruikt. 

Missie

Maar hoe gaan we dat doen? Daarvoor hebben we drie mogelijke 
scenario’s onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid.

Op dit moment verbruiken we in Kronenberg jaarlijks 17,2 GWh aan 
aardgas en stroom. Ruim 10 miljoen daarvan wordt gebruikt door 
woningen en kleinverbruikers. Als we geen maatregelen nemen, 
maar alleen energie gaan besparen, dan bereiken we in 2030 
mogelijk een verbruik van 14,9 GWh. De jaarlijkse kosten voor een 
zogenaamd woningequivalent* stijgen dan van 1.500 euro nu naar 
1.750 euro dan. 

*woningequivalent (weq) = een inschatting van de hoeveelheid warmte-energie nodig om 

een gemiddelde Nederlandse woning van ruimteverwarming en warm water te voorzien. 

Dat is nu ongeveer 1.500m3 gas. Let op: merendeel van de woningen in Kronenberg is groter 

dan gemiddeld in Nederland. Dit is dus exclusief de kosten voor eigen gebruik van elektra.

GWh =  eenheid voor energie en 

 is gelijk aan 1.000.000 kWh. 

Mio =  miljoen

Het onderzoek 

Huidig gebruik
Energievraag
totaal 13,2 GWh/jaar 

1,5 mio. m3

aardgas
3,2 mio. kWh

stroom
17,2 GWh
totaal

22%

78%

All Electric

2020 2030
schatting

7,6
GWh

elektriciteit

5,6
GWh
warmte

Energievraag
totaal 16,2 GWh/jaar 

7,1
GWh

elektriciteit

9,1
GWh
warmte

17,2
GWh

totaal

14,9
GWh

totaal

Hoe maken we Kronenberg energieneutraal?

Warmtenet
55 graden Waterstof

Energieopwek Energieopwek 

Investeringen

Woning isoleren op minimaal label B

Eigen keuze in snelheid en type maatregelen

Benodigde maatregelen: isolatie, ventilatie, 
lage temperatuurafgifte, warmtepomp en zonnepanelen

Kosten vergelijkbaar met nu

Verwachte warmtekosten per weq*  (schatting) 

totaal 13,2 GWh

totaal €21,1 miljoen 

totaal 16,2 GWh

totaal €31,3 miljoen 

totaal 21,1 GWh

totaal €44,8 miljoen 

Energieopwek 

2,3 door 
zonnepanelen

4,8 door 
windenergie

4,7 door warmte
uit de lucht

2,3 door 
zonnepanelen

4,4 door zon-
thermische panelen

5,6 door warmte 
uit de lucht

2,3 door 
zonnepanelen

18,8 door 
windenergie

meest haalbaar 
en betaalbaar

21,1
GWh

elektriciteit

€

€ 1.670 

€ 1.500 € 1.750 

€ 2.260 € 3.850

Investeringen€ Investeringen€

€

Verwachte 
warmtekosten 
per weq*

€

5,3 door 
windenergie

Wat vraagt dit van woningeigenaren? 

Wat betekent dit voor heel Kronenberg?

Wat vraagt dit van woningeigenaren? 

Wat betekent dit voor heel Kronenberg?

Wat vraagt dit van woningeigenaren? 

Wat betekent dit voor heel Kronenberg?

Elektriciteitsnetwerk van Enexis moet verzwaard worden

1 windturbine in de regio

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

Buitenunits warmtepompen in beeld en mogelijk hoorbaar

Kanttekening: buitenunits moeten goedkoper, 
stiller en efficiënter

Woning isoleren op minimaal label B

Vrijwel iedereen moet tegelijkertijd meedoen

Buitengebied wordt/blijft all electric

Benodigde maatregelen: isolatie, ventilatie, 
warmtewisselaar en booster

Kosten 35% meer dan nu

Warmtenet in de kern

Elektriciteitsnetwerk verzwaren in buitengebied

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

1 ha met zonthermische panelen

Centrale warmtepomp

1 windturbine in de regio

Kanttekening: warmteopslag wordt nog weinig toegepast

Woning isoleren minder noodzakelijk

Iedereen moet tegelijkertijd meedoen

Kern en buitengebied gaan over op waterstof

CV-ketel moet aangepast worden 

Kosten 120% meer dan nu

Gasnet moet aangepast worden

3 windturbines in nabijheid

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

Elektrolyzer en opslag in nabijheid

Kanttekening: nog weinig toegepast en nog erg duur

Benodigde energie 

huishoudens
 en bedrijven

€ 17

turbine-
 eigenaar

€ 3,6

Energievraag
totaal 21,1 GWh/jaar 

€ 0,5

netbedrijven 
 e.d.

huishoudens
 en bedrijven

€ 12

turbine-
 eigenaar

€ 3,6€ 16

netbedrijven 
 e.d.

huishoudens
 en bedrijven

€ 10

turbine-
 eigenaar

€ 10,8€ 24

netbedrijven 
 e.d.



EnergieKronenberg

EnergieKronenberg wil ervoor zorgen dat Kronenberg in 2030 
energieneutraal is. Dat betekent dat er dan net zoveel 
hernieuwbare energie (lokaal) wordt opgewekt als er 
wordt gebruikt. 

Missie

Maar hoe gaan we dat doen? Daarvoor hebben we drie mogelijke 
scenario’s onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid.

Op dit moment verbruiken we in Kronenberg jaarlijks 17,2 GWh aan 
aardgas en stroom. Ruim 10 miljoen daarvan wordt gebruikt door 
woningen en kleinverbruikers. Als we geen maatregelen nemen, 
maar alleen energie gaan besparen, dan bereiken we in 2030 
mogelijk een verbruik van 14,9 GWh. De jaarlijkse kosten voor een 
zogenaamd woningequivalent* stijgen dan van 1.500 euro nu naar 
1.750 euro dan. 

*woningequivalent (weq) = een inschatting van de hoeveelheid warmte-energie nodig om 

een gemiddelde Nederlandse woning van ruimteverwarming en warm water te voorzien. 

Dat is nu ongeveer 1.500m3 gas. Let op: merendeel van de woningen in Kronenberg is groter 

dan gemiddeld in Nederland. Dit is dus exclusief de kosten voor eigen gebruik van elektra.

GWh =  eenheid voor energie en 

 is gelijk aan 1.000.000 kWh. 

Mio =  miljoen

Het onderzoek 

Huidig gebruik
Energievraag
totaal 13,2 GWh/jaar 

1,5 mio. m3

aardgas
3,2 mio. kWh

stroom
17,2 GWh
totaal

22%

78%

All Electric

2020 2030
schatting

7,6
GWh

elektriciteit

5,6
GWh
warmte

Energievraag
totaal 16,2 GWh/jaar 

7,1
GWh

elektriciteit

9,1
GWh
warmte

17,2
GWh

totaal

14,9
GWh

totaal

Hoe maken we Kronenberg energieneutraal?

Warmtenet
55 graden Waterstof

Energieopwek Energieopwek 

Investeringen

Woning isoleren op minimaal label B

Eigen keuze in snelheid en type maatregelen

Benodigde maatregelen: isolatie, ventilatie, 
lage temperatuurafgifte, warmtepomp en zonnepanelen

Kosten vergelijkbaar met nu

Verwachte warmtekosten per weq*  (schatting) 

totaal 13,2 GWh

totaal €21,1 miljoen 

totaal 16,2 GWh

totaal €31,3 miljoen 

totaal 21,1 GWh

totaal €44,8 miljoen 

Energieopwek 

2,3 door 
zonnepanelen

4,8 door 
windenergie

4,7 door warmte
uit de lucht

2,3 door 
zonnepanelen

4,4 door zon-
thermische panelen

5,6 door warmte 
uit de lucht

2,3 door 
zonnepanelen

18,8 door 
windenergie

meest haalbaar 
en betaalbaar

21,1
GWh

elektriciteit

€

€ 1.670 

€ 1.500 € 1.750 

€ 2.260 € 3.850

Investeringen€ Investeringen€

€

Verwachte 
warmtekosten 
per weq*

€

5,3 door 
windenergie

Wat vraagt dit van woningeigenaren? 

Wat betekent dit voor heel Kronenberg?

Wat vraagt dit van woningeigenaren? 

Wat betekent dit voor heel Kronenberg?

Wat vraagt dit van woningeigenaren? 

Wat betekent dit voor heel Kronenberg?

Elektriciteitsnetwerk van Enexis moet verzwaard worden

1 windturbine in de regio

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

Buitenunits warmtepompen in beeld en mogelijk hoorbaar

Kanttekening: buitenunits moeten goedkoper, 
stiller en efficiënter

Woning isoleren op minimaal label B

Vrijwel iedereen moet tegelijkertijd meedoen

Buitengebied wordt/blijft all electric

Benodigde maatregelen: isolatie, ventilatie, 
warmtewisselaar en booster

Kosten 35% meer dan nu

Warmtenet in de kern

Elektriciteitsnetwerk verzwaren in buitengebied

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

1 ha met zonthermische panelen

Centrale warmtepomp

1 windturbine in de regio

Kanttekening: warmteopslag wordt nog weinig toegepast

Woning isoleren minder noodzakelijk

Iedereen moet tegelijkertijd meedoen

Kern en buitengebied gaan over op waterstof

CV-ketel moet aangepast worden 

Kosten 120% meer dan nu

Gasnet moet aangepast worden

3 windturbines in nabijheid

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

Elektrolyzer en opslag in nabijheid

Kanttekening: nog weinig toegepast en nog erg duur

Benodigde energie 

huishoudens
 en bedrijven

€ 17

turbine-
 eigenaar

€ 3,6

Energievraag
totaal 21,1 GWh/jaar 

€ 0,5

netbedrijven 
 e.d.

huishoudens
 en bedrijven

€ 12

turbine-
 eigenaar

€ 3,6€ 16

netbedrijven 
 e.d.

huishoudens
 en bedrijven

€ 10

turbine-
 eigenaar

€ 10,8€ 24

netbedrijven 
 e.d.
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ENERGIEKRONENBERG TOT NU TOE 
 
EnergieKronenberg is inmiddels al een hele tijd actief. Maar wat hebben we afgelopen jaren 
eigenlijk allemaal gedaan en bereikt? Hier zie je onze belangrijkste activiteiten, projecten en resultaten. 
 
2014
• De dorpsraad concludeert uit het dorpsomgevingsprogramma (DOP) dat er veel belangstelling is om 
 met het hele dorp na te denken over klimaatverandering en energietransitie.
 
2016
• De dorpsraad krijgt subsidie van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) om die interesse
 verder te onderzoeken.
• Startbijeenkomst voor het dorp.
• Werkgroep EnergieKronenberg wordt opgericht.
 
2017
• Met subsidie van provincie Limburg wordt het project verder vormgegeven.
• EnergieKronenberg krijgt gemeentelijke subsidie en wordt tevens Buurkracht-kern.
• De werkgroep gaat in gesprek met gemeente Horst aan de Maas en Enexis over een aardgasloos 
 Kronenberg.
• Op excursie met een bus vol Kronenbergers naar Saerbeck in Duitsland.
• De gemeenteraad, het college van B&W en het managementteam van gemeente Horst aan de Maas 
 bezoeken EnergieKronenberg.
• Presentatie aanpak van collectieve acties voor zonnepanelen, isolatie, warmtepomp en ledverlichting.
 
2018
• Studenten van Hogeschool Zuyd maken samen met EnergieKronenberg een Roadmap naar 2030.
• EnergieKronenberg maakt bij 74 huishoudens warmtebeeldopnames en adviseert ter plekke.
• Bedrijven van de collectieve acties presenteren zichzelf aan Kronenbergers en houden een eerste 
 intake.
• Excursie naar de aardwarmte-installatie van Wijnen Square Crops in Californië.
• Bezoek aan coöperatieve burgermolen De Cooperwiek in Windpark Neer.
• EnergieKronenberg is één van de vijf projecten waarmee Horst aan de Maas Europees winnaar wordt 
 van de Green Leaf Award 2019.
• Het Bidbook EnergieKronenberg 2018-2021 wordt aangeboden aan wethouder Kuipers.
• Kronenberg krijgt een pilotstatus in Horst aan de Maas op het gebied van energietransitie.
• Excursie naar Loppersum in Groningen.
• Verkenning collectieve gasloze opties voor de mogelijke nieuwbouw aan de Meerweg.

EnergieKronenberg in overleg in de Torrekoel
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2020 - EnergieKronenberg is aanwezig
op de Greune Mert in Horst

ENERGIEKRONENBERG TOT NU TOE 
 
EnergieKronenberg is inmiddels al een hele tijd actief. Maar wat hebben we afgelopen jaren 
eigenlijk allemaal gedaan en bereikt? Hier zie je onze belangrijkste activiteiten, projecten en resultaten. 
 
2019
• Thema-avond energie voor bedrijven en accommodatiebeheerders uit Kronenberg.
• Energiemarkt in de Torrekoel en de collectieve inkoop 2019 start.
• Verkenning locatie voormalige varkensstal Simonsstraat voor kleine collectieve zonneweide (te klein   
 voor gezonde businesscase).
• Presentatie Windpark Neer door Leudal Energie en Rescoop Limburg.
• Start ondersteuning op communicatievlak door Kris Wijnands van Letterdesk.
• Opstart onderzoek naar mogelijke energiescenario’s voor Kronenberg.
• Burgemeester Ryan Palmen wordt ambassadeur van EnergieKronenberg.
• EnergieKronenberg is aanwezig op de Greune Mert in Horst.
• De verkenning van de oplossingsrichtingen voor een energieneutraal Kronenberg samen met de
 gemeente en WarmteTransitieMakers gaat van start.
• Op excursie naar Traais Energie Collectief in Terheijden (Brabant). Deelnemers krijgen toelichting en 
 een rondwandeling langs het warmtenet in uitvoering.
  
2020
• Informatieavond ‘verduurzaming oudere woningen in Kronenberg’.
• Bezoek aan energieneutraal verbouwde Guesthouse Kronenbergerhof.
• Duurzame Huizenroute in Kronenberg vervalt vanwege corona.
• De resultaten van de verkenning van de oplossingsrichtingen voor een energieneutraal Kronenberg
 worden gepresenteerd door WarmteTransitieMakers en Greenvis.
• De stichting besluit een dorpsraadpleging te organiseren om het vervolg en goed vorm te kunnen 
 geven.
• EnergieKronenberg start met het mPower Exchange traject, een Europees samenwerkingsverband 
 dat met name ondersteunt in de strategische communicatie en gemeenschapsvorming rond energie-  
 transitie.
• EnergieKronenberg heeft EUCF-subsidie (Europese subsidie) aangevraagd voor het uitwerken van een
 businesscase voor het bereiken van een aardgasloos Kronenberg en de opmaat voor maatwerkadvies 
 per woning.
 
2021
• EnergieKronenberg stelt een magazine samen om de inwoners te informeren over hun activiteiten, 
 resultaten van het onderzoek naar de scenario’s worden gepresenteerd en een dorpsraadpleging wordt 
 uitgezet.



DE LEDEN EN WERKGROEPEN VAN 
ENERGIEKRONENBERG
EnergieKronenberg is een stichting. Op dit moment zijn dit onze leden:

Peter Appeldoorn   Johan Koning
Marcel Sijbers    Piet Janssen
Piet Selen (voorzitter)   Hay Sijbers
Nick Philipsen    Toon Schreurs (penningmeester)
Thijs Janssen    Lei Buijssen  
Rick Thijssen    Piet Verstegen
Hans Kuijpers        
Mart Selen    Gemeente Horst aan de Maas: Sonja Coolen, Sjoerd Theeuwen
Ger Janssen (secretaris)  Procesbegeleider: Geert Claessens

Gemiddeld komen we een keer per maand bij elkaar om nieuws met elkaar uit te wisselen en plannen te 
maken. Elk jaar proberen we op excursie naar een interessante plek te gaan om onszelf te inspireren en 
te leren hoe het daar wordt aangepakt. Al onze leden maken deel uit van één of meer werkgroepen. 

Werkgroep Goede voorbeelden en informatie
Deze werkgroep zorgt ervoor dat goede voorbeelden uit het dorp worden opgetekend (zie ook de  
voorbeelden in dit magazine) en introduceert elk jaar een collectieve inkoopactie. Verderop dit jaar 
organiseren we een Duurzame Huizenroute.

Werkgroep Maatwerkadvies op technisch vlak
Deze werkgroep gaat aan de slag met het selecteren van een bedrijf of tool die ons kan helpen om elk 
huishouden in Kronenberg een maatwerkadvies aan te bieden in de route naar een aardgasloos dorp. 

Werkgroep Maatwerkadvies op financieel vlak
Deze werkgroep gaat op zoek naar financiële arrangementen. Denk aan subsidies, gunstige leningen, etc. 
Zodat we ook op dat vlak een (collectief) voordeel kunnen halen.

Werkgroep Collectieve opwekking
Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om in of in de buurt 
van Kronenberg hernieuwbare elektra of warmte op te wekken. 

Werkgroep Totaalstrategie / verkenning deelname  
Proeftuin Aardgasvrije Wijken
Deze werkgroep verkent of Kronenberg in aanmerking kan 
komen voor extra financiële middelen en expertise, om onze doelen  
betaalbaarder, slimmer en misschien wel sneller te bereiken. 

Werkgroep Communicatie en proces
Deze werkgroep houdt zich bezig met communicatie in alle  
opzichten en heeft onder andere de livestream, dit magazine en 
de dorpsraadpleging voorbereid. Ook houdt deze werkgroep zich 
bezig met de website en de social mediakanalen van  
EnergieKronenberg. Wil je meer info over één of meerde-
re van deze werkgroepen en hun activiteiten? Stel je vraag via  
www.energiekronenberg.nl/contact of stuur een mail naar  
info@energiekronenberg.nl

MEER WETEN?
WIJ GAAN LIVE! 
Op 10 maart om 19.30 uur 
volgt een er een live-uitzen-
ding van EnergieKronenberg  
vanuit Studio Star. We gaan 
dieper in op de onderzoeks-
resultaten voor Kronenberg,  
houden diverse interviews en 
maken de winnaars bekend 
van de prijsvraag. Wil je dus 
extra goed geïnformeerd zijn 
om de vragenlijst in te stu-
ren? Reserveer deze datum 
en kijk!

Zie ook bladzijde 14 voor 
meer informatie. 
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DORPSRAADPLEGING: 
ENERGIEKRONENBERG VRAAGT JOUW MENING 
EnergieKronenberg wil zich graag zo doeltreffend mogelijk inzetten voor een duurzame en  
energieneutrale toekomst van Kronenberg. Nu het all electric scenario als meest voor de hand liggend 
en kansrijk uit de verkenning is gekomen, ligt er een uitdagende, maar ook complexe opgave. De oplos-
sing zit namelijk minder in het collectief organiseren van een warmtenet en bijbehorende bron, maar elke  
Kronenberger wordt eigenlijk gevraagd om zelfstandig maatregelen te treffen in de eigen woning. 

Als EnergieKronenberg zijn we nu juist op zoek naar de manier waarop we ook als collectief tot  
oplossingen kunnen komen, al hebben die een sterk individueel karakter. De aanpassingen  
spelen zich immers vooral af achter ieders voordeur. Daarom houden we een dorpsraadpleging. Deze  
raadpleging geeft ons namelijk wezenlijke informatie voor de wijze waarop wij de komende tijd voor jou 
van betekenis kunnen zijn. Een comfortabele woning draagt bij een betere en gezondere leefwereld.  
Daarom: laat van je horen en vul de vragenlijst in! Alvast hartelijk dank!

Waarom willen wij jouw mening weten?
Met de vragenlijst willen wij de mening van de inwoners uit Kronenberg peilen. Hoe denken jullie over het 
all electric scenario? En ook belangrijk: wat moet de rol van EnergieKronenberg worden om iedereen zo 
goed mogelijk te ondersteunen hierin? Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij de komende tijd 
plannen maken voor de uitvoering van het project en onze rol daarin. 

Helpen jullie mee door de vragenlijst in te vullen?
De vragenlijst is als los inlegblad opgenomen in dit magazine!
 
Eén vragenlijst per huishouden
Tsja, dit magazine telt één vragenlijst. We vragen vriendelijk per huishouden ons ook één vragenlijst aan 
te reiken. We juichen het toe als er aan de ’keukentafel’ over gesproken wordt, mocht je met meerdere 
mensen het huishouden voeren. Je kunt de vragenlijst inleveren tot en met 17 maart in de brievenbus van 
de Torrekoel.
 
Thuiswonende jeugd
We zijn heel nieuwsgierig naar jouw mening, jij bent immers de toekomst van ons dorp. 
Pak je kans om jouw ideeën aan ons mee te geven.

Liever online? Ga naar www.energiekronenberg.nl/dorpsraadpleging
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LIVE-UITZENDING
ENERGIEKRONENBERG 

10 MAART 19.30 UUR 
Te bekijken via www.energiekronenberg.nl

en www.facebook.com/energiekronenberg 

Tijdens de live-uitzending lichten wij onze plannen toe
en heb jij de mogelijkheid om ons vragen te stellen. Kijk je mee? 

PROGRAMMA

Introductie door Piet Selen, voorzitter EnergieKronenberg

In gesprek met wethouder Thijs Kuipers en Sonja Coolen van gemeente Horst aan de Maas

Floris Mokveld van WarmteTransitieMakers neemt je mee door de resultaten van ons  
onderzoek en geeft toelichting op de infographic (pagina 8 en 9) in dit magazine

Bekendmaking van de prijswinnaars van de rebus

Stel je vragen via de chat!

Presentator: Geert van den Munckhof

Laat zien dat jij ook duurzaam bezig bent!
Heb jij al duurzame maatregelen genomen op het gebied van isole-
ren, zonnepanelen of energie en lever je daarmee een bijdrage aan 
een energieneutraler Kronenberg? Dan  nodigen wij je uit om een 
gratis bordje met ‘Deelnemer EnergieKronenberg’ te plaatsen. Wil jij 
ook laten zien dat je goed bezig bent? Meld je dan bij Piet Selen via 
pietselen@rouweelseveld.nl voor een bordje.



HET DUURZAME HUIS VAN GER EN TRUUS JANSSEN
Ger en Truus Janssen wonen sinds 1986 in een hoekwoning uit de jaren zeventig aan de Kemp-
kesstraat in Kronenberg. Behalve dakisolatie en spouwmuurinstallatie was de woning nog niet 
verduurzaamd. Daar hebben Ger en Truus de afgelopen jaren verandering in gebracht.

Toen ze in het huis gingen wonen, werden vrijwel direct de ramen op de benedenverdieping vervangen 
door dubbel glas. “Veel verder ging men in die tijd niet. De duurzaamheidsdiscussie is pas de laatste tien 
jaar echt op gang gekomen. Dan zie je buren, familie en vrienden iets doen en daar sluit je je dan bij aan”, 
vertelt Ger, die als secretaris van de Kronenbergse dorpsraad mede aan de wieg stond van EnergieKro-
nenberg.

Eigenbelang en maatschappelijk belang
Inmiddels is hij ook secretaris van EnergieKronenberg. “Daar zit natuurlijk een stukje eigenbelang bij: wat 
kan ik allemaal doen aan mijn eigen woning om de energierekening zo laag mogelijk te krijgen, zonder in 
te leveren op comfort? Maar ook het gemeenschappelijk belang vind ik belangrijk. We leven in een wereld 
die niet alleen leefbaar moet zijn voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst. 
Zo kunnen we niet verder.”
In en rondom hun huis hebben Ger en Truus dan ook verschillende duurzaamheidsmaatregelen door-
gevoerd. Zo’n tien jaar geleden werden er dikke isolatiematten in de kruipruimte gelegd, om zo het  
warmteverlies naar de ondergrond zoveel mogelijk te beperken. Recentelijk zijn, geïnspireerd door de  
eerste Energiebeurs van EnergieKronenberg een paar jaar gelden, veel lampen in het huis vervangen 
door LEDverlichting. “Een kleine investering, die relatief snel is terugverdiend”, zegt Ger.

Gasvrij
In 2017 volgde gevelisolatie en in 2018 werden er twaalf zonnepanelen op het dak gelegd. “Meer ruim-
te had ik niet, anders had ik er graag nog meer opgelegd.” Toch is de investering twee jaar later al voor 
een aanzienlijk deel terugverdiend, wat aanmoedigde tot nog meer duurzaamheidsingrepen. Vorig jaar  
vervingen Ger en Truus bijna alle ramen en beide buitendeuren door kunststof met HR++ beglazing. Als 
voorlopig laatste stap gaan ze binnenkort over op koken met inductie om het gasverbruik te verminderen. 
“Een eerste stap om uiteindelijk 
gasvrij te worden.”

Op de to do-list van Ger en 
Truus staat nu nog het 
overstappen op een warmte-
pomp, als vervanging van de 
cv-ketel. “Maar die ultieme stap 
moet eerst financieel interessan-
ter worden. Nu is de terugver-
dientijd nog veel te lang, maar we  
houden de ontwikkelingen in 
de gaten”, vertelt Ger. “Met alle 
genomen maatregelen is het 
energielabel van de woning in-
middels wel al gestegen van D 
naar A, maar er is dus zeker nog 
ruimte voor verbetering.”
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Sinds 2017 is Hoppenbrouwers Techniek 
partner van EnergieKronenberg. Sinds 
die tijd hebben we al vele tientallen 
huizen in Kronenberg voorzien van een 
zonnepaneleninstallatie. Hiermee dragen 
de bewoners hun steentje bij aan een 
duurzamer en schoner Kronenberg én 
profiteren ze direct van een aanzienlijk 
lagere energierekening!

Hoppenbrouwers, gevestigd in onder 
andere Deurne, is erkend Zonnekeur- en 
InstallQ-installateur. Hiermee bent u met 
uw zonnepanelen-installatie verzekerd 
van kwaliteit, zekerheid en veiligheid. 

Zonnepanelen: milieuvriendelijk en winstgevend!

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op  
met onze lokale adviseur
Corné Mennen:
cmennen@hoppenbrouwers.nl 
of 06 – 82 47 34 05.

Heeft u interesse in zonnepanelen 
op uw dak? 
Meldt u dan voor 17 mei aanstaande aan op  
www.energiekronenberg.nl/zonnepanelen voor  
een persoonlijk en geheel vrijblijvend adviesgesprek 
bij u thuis. Uiteraard geheel conform de, op dat  
moment geldende, corona-regels.

Hoe meer aanvragen we voor 17 mei ontvangen, 
hoe collectiever en voordeliger we voor u de 
zonnepanelen kunnen installeren.

voor uw BTW-teruggave!

Meldt u nu aan

en wij zorgen gratis
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Wij zijn Marcel Sijbers en Nicole Camps. 
Onze bedrijven werken veel samen als 
bedenkers en makers van verbouwingen 
en vernieuwbouw.  

Als je gaat nadenken over verduurza-
men, bijvoorbeeld isoleren of van het gas 
af gaan, dan roept dat vaak ook andere 
vragen op, zoals:  "Als ik mijn zolder iso-
leer, kan ik er dan misschien een extra 
kamer van maken?" "Nu ik vloerverwar-
ming overweeg, wil ik dan nog dezelfde 
indeling houden?" "Als ik ga verbouwen, 
hoe doe ik het dan nu goed, zodat we er 
de rest van ons leven kunnen blijven 
wonen?" of “Kan ik hier blijven wonen?” 
 
Voor deze en vele andere verbouw-
vragen kunnen wij misschien iets voor je 
betekenen. We denken mee. En liefst 
nog een beetje vooruit.  

Want je huis moet nu bij je passen, maar 
ook over 10, 20 of zelfs 30 jaar. Een 
meerjarenplan dus. We kunnen op basis 
van je wensen een ontwerp maken en 
dat in 3D tekenen. Je loopt dan van 
tevoren al virtueel door je verbouwde 
huis! 

 
Verbouwen is een bijzondere expertise. 
Het vraagt creativiteit, vakmanschap én 
zorg voor het wonen tijdens de 
verbouwing. Oh ja, je kunt ons ook los 
van elkaar inschakelen! Kijk eens op 
www.sijbersbouwbedrijf.nl of www.innic.nl 

 

Meer weten over collectieve acties en kortingen? Ga naar WWW.ENERGIEKRONENBERG.NL

Wij gaan met z’n 
allen voor een 
groen & duurzaam 
Kronenberg 



www.newenergycare.nl     •     info@newenergycare.nl     •     T 06 37 60 43 25www.newenergycare.nl     •     info@newenergycare.nl     •     T 06 37 60 43 25

Voor eerlijke adviezen over all-electric wonen met behulp van een warmtepomp,
ontzorgen bij realisatie hiervan en uitgebreide instructie, monitoring en nazorg !
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De jongste leden van EnergieKronenberg
‘WE WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN ONS DORP’
Nick Philipsen (25) en Thijs Janssen (25) zijn de twee jongste leden van EnergieKronenberg. Ze 
wonen allebei nog thuis en hebben nog niet direct plannen om op zichzelf te gaan wonen. Toch 
sloten ze zich aan bij EnergieKronenberg. “Want uiteindelijk moeten we met z’n allen naar een 
energieneutraal dorp.”

Thijs ontdekte EnergieKronenberg via zijn vader, die ook lid is. “Ik pikte her en der wat op en ik vond 
het eigenlijk meteen interessant”, zegt hij. “Ik heb tijdens mijn opleiding International Marketing  
Management de minor Circulaire Economie gevolgd. In  een circulaire economie bestaat er geen afval 
en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dat sluit mooi aan bij de thema’s van EnergieKronenberg:  
duurzaamheid en energie.”

Thijs wist vriend Nick, die als engineer werkt met klimaatinstallaties bij Van Tilburg Energie Design in 
Horst,, al snel enthousiast te maken. Toen de twee afgelopen zomer hoorden dat ze bij EnergieKronen-
berg nog jongeren zochten, aarzelden ze dan ook niet lang en werden ze lid. 

Jongeren en duurzaamheid
De twee hopen met hun lidmaatschap bewustwording te creëren op het gebied van duurzaamheid, ook 
onder hun leeftijdsgenoten. “De meeste jongeren weten wel dat we uiteindelijk naar een energieneutrale 
samenleving moeten. Ze zijn alleen nog met andere dingen bezig nu”, zegt Thijs. Nick voegt toe: “Ik denk 
dat de interesse bij veel mensen pas aanwakkert als ze een huis gaan kopen of bouwen. Dan zie je pas 
hoe veel mogelijkheden er eigenlijk zijn.” Toch kunnen jongeren ook nu al iets doen, vinden Nick en Thijs. 
Zij weten bijvoorbeeld nu al dat het energielabel iets is waar ze op gaan letten bij de zoektocht naar een 
woning straks. Hun ideale huis heeft het energielabel A, het groenste energielabel dat er is.

Behalve nadenken over hun toekomstige huis, kunnen jongeren ook het gesprek aangaan. “Door thuis en 
met vrienden te praten over duurzaamheid en energie, kun je een verandering in mindset creëren”, zegt 
Thijs. Nick vertelt: “Ik heb het thuis met mijn ouders over duurzaamheidsaanpassingen gehad en dat heeft 
zeker invloed gehad. Ik heb hen bijvoorbeeld geadviseerd om zonnepanelen te installeren. Zo wordt het 
huis stap voor stap duurzamer.”

Kronenberg als voorbeeld
“Uiteindelijk moet iedereen daar naartoe”, zegt Thijs. “Als we ons doel bereiken om in 2030 als dorp 
energieneutraal te zijn, zetten we Kronenberg echt op de kaart. Het zegt iets over waar we als dorp voor 
staan.” Nick voegt toe: “En het straalt uit naar andere dorpen en steden in Nederland. Zo dienen we ook 
het hogere doel van een duurzamere samenleving, met Kronenberg als voorbeeld.”

Wil jij je ook inzetten voor de toekomst van ons 
dorp? Of wil je weten wat jij als jongere nú of in 
de toekomst kunt doen om te verduurzamen? 
Neem dan contact op met Thijs of Nick. 

Thijs:  06 11 97 37 31 
Nick:  06 11 94 68 67

Of neem een kijkje op onze site & socials: 

         www.energiekronenberg.nl 

         www.facebook.com/energiekronenberg

         www.instagram.com/energiekronenberg
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PUZZEL MEE EN WIN!
Prijsvraag: puzzel mee en win!

Los de rebus op en stuur je antwoord voor 10 maart naar info@energiekronenberg.nl We verloten tussen 
de goede inzendingen twee keer een ledlampenpakket (twv 50 euro), een WakaWaka Light (een zaklamp 
op zonne-energie) en als hoofdprijs een woonverbeteradvies op maat! 

Tijdens de livestream op 10 maart maken we de winnaars bekend.

WIN EEN PRIJS MET JOUW DUURZAME TEKENING 
OF VERHAAL!
EnergieKronenberg organiseert een teken- en verhaalwedstrijd voor alle kinderen van het dorp.  
                                           Het onderwerp: hoe kunnen we ons dorp samen zo duurzaam en schoon   
                                   mogelijk maken? Stuur jouw tekening of verhaal in en maak kans op 
    een  mooie prijs!

                                                            Lever je tekening of verhaal voor 1 mei in via 
        info@energiekronenberg.nl of in de brievenbus van De Torrekoel. 
                                                                In het volgende magazine van EnergieKronenberg 
                                                                     plaatsen we de mooiste tekeningen of verhalen! 



WIL JIJ ENERGIEKRONENBERG
KOMEN VERSTERKEN?

Meld je aan via info@energiekronenberg.nl
of kijk op www.energiekronenberg.nl voor meer informatie.

www.facebook.com/energiekronenberg

www.instagram.com/energiekronenberg


