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wat is BoeN? 

• BoeN is de energiecoöperatie die streeft naar: 
“Bronkhorst en omgeving energie Neutraal”  
 

waarom? 

• duurzaam op weg naar de toekomst, voor: 

– het milieu  

– behoud woning, behoud comfort en behoud woningwaarde 

– rendement / betaalbaar  

– en voor onze (klein)kinderen 

Wat is BoeN ? 
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Wie is BoeN ?  
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 een groepje enthousiaste vrijwilligers uit Bronkhorst 
en omgeving:  

 

      BESTUUR:  

      Gijs Wildeboer 

      Arjan Woestenenk 

      Hein Konijnenberg 

      Dolf Pasman 

 

      LEDEN: 

      71 leden  

 

ADVISEURS:  
Marcel Aal 
Rieks Eggens 
Marc de Gelder 
Emmeke Gosselink 
Jan den Hartog 
Frank van Heijst 
Anton IJsseldijk 
Ward van der Reijden 
Rob van Woerden 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcjqGdhcXSAhWBPRoKHUUaBp0QjRwIBw&url=http://deh-energie.nl/&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNEQPaH0LWkEOWaZqFfC5GnUQH9cFg&ust=1488998309848361


1.  energie besparen: 

• woningen isoleren; bv project “Duurzaam Bronkhorst” 

• deel-auto; experiment geweest - - - -- - - - - - -> 

2.  groene energie produceren: 

• zon: collectief zonnedak(en) 

• water: stroomturbine in de IJssel - - - - - - - - -> 

• wind (?) en bodem: geo-thermie 
 

NB: coöperatie BoeN mikt op gezamenlijke  

        en/of collectieve maatregelen 
 

Hoe willen we dat doen? 
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• Hoeveel stroom verbruikt uw huishouden? 

• Hoeveel gas? 

 

 

Energievragen 
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energieverbruik per 
huishouden in 2018 

ELECTRICITEIT 
[kWh/jaar] 

GAS 
[m3/jaar] 

Nederland 2790 1270 

gemeente Bronckhorst 3200 1760 

Steenderen kern 2930 1580 

Steenderen buitengebied 3940 2240 
[Bron: gemeente Bronckhorst] 



• gloeilampen: € 145/jaar  LED: € 15/jaar 

[10 lampen, 3 uur/dag] 

• aquarium: € 220/jaar 

• vijverpomp: € 40/jaar 

• wasdroger label C: € 70  label A++: € 18/jaar 

 

 [Bron: Consumentenbond]  

Stroomvreters ? 

24 februari 2020 6 BoeN 



SIMPEL ZELF TE DOEN:  

• LED-lamp:   10 maanden 

• radiatorfolie:   10 maanden 

• tochtstrips:   12 maanden 

VAKMAN: 

• vervang CV-ketel ouder dan 15 jaar: 4 jaar 

• vloer- en dakisolatie:  5 jaar 

• dubbelglas (HR++):  8 jaar 

[Bron: klimaatplein.com]  

Terugverdientijden 
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• energiecoach uitnodigen via www.verduursaam.nl 

 

 

 
 

• geld nodig? Gemeente verstrekt energieleningen: 
“Toekomstbestendig Wonen Lenen”  

• meer info: Gemeente organiseert binnenkort 
“energiefestivals” en geeft daar “energiepakketten” 
cadeau (om te kunnen verduurzamen) 

Energie-tips 
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BoeN-zonnedak “Holthuizen” in het kort: 

– 741 zonnepanelen op dak veestal 

– stroomopbrengst in 2019: 226.000 kWh = 80 huishoudens 

– in 1,5 jaar al 164 ton CO2 bespaard = 5500 bomen 

– investering € 235/paneel 

– opbrengst over 2019 ruim € 36/paneel 

• ALS BoeN nog een zonnedak gaat realiseren, 
doet u dan mee?  

uw belangstelling svp vastleggen op formulier 
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Collectief zonnedak 



... en werk mee aan onze  
gezamenlijke duurzame toekomst 
 

 samen kunnen we meer bereiken dan ieder voor zich 

 samen inkopen en collectieve maatregelen zijn goedkoper 

we zoeken meedenkers en meedoeners 

we willen nieuwe projecten starten 

 lid worden kan via www.boen.nu 

 

Word lid van BoeN ... 
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• “van het gas af” 

• warmtepomp plaatsen 

• waterstof 

• warmtenet 

 

 dat is allemaal – in ieder geval NU – niet aan de orde 

Wat heeft u NIET 
gehoord?  
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Vragen ?  
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