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Management samenvatting
De energietransitie en implementatie van de principes uit de circulaire economie in een relatieve
kleine dorpskern als Loo kent uitdagingen maar ook unieke kansen op allerlei vlakken. De
gemeenschap is hecht en heeft de neuzen in eenzelfde richting staan. Normen, waarden en natuurlijk
de natuurlijke, open omgeving kenmerken het dorp. Een bepaalde mate van conservatisme is
merkbaar en begrijpelijk, waarbij er pragmatisch aangekeken wordt tegen beleidswijzigingen en
invloeden van buitenaf (doortrekken snelweg, windmolenpark overkant Loowaard, verkeersstromen
van, naar en door het dorp). Dit alles heeft voor een interessante periode gemaakt voor het
studententeam, bestaande uit buitenstaanders, die vanuit de visie van het dorp een advies uit dienen
te brengen richting Samen1Nergie (Gemeente Duiven) over een aanpak op het vlak van deze transitie.
Vele interviews met dorpsbewoners, deskundigen en betrokken bij het energie- en
duurzaamheidsbeleid rondom het dorp Loo hebben tot een uitgebreid overzicht geleid van kansen op
het gebied van bebouwing binnen de dorpskern. Adaptatie van bestaande bebouwing, vooronderzoek
voor duurzame en circulaire nieuwbouw maar ook een heel aantal andere opties op het gebied van
bebouwing, infrastructuur en energie zijn aan bod gekomen. Belangrijk hierin is gebleken dat naast
goed en helder beleid (opgesteld met inspraak van de maatschappij), informatie voorziening richting
de inwoners cruciaal is. Het energiecoach-programma blijkt cruciaal in het overbrengen van informatie
op maat met betrekking tot tal van vraagstukken, maar ook de motiverende factor die hier vanuit gaat.
Initiatief vanuit het individu en het oppakken van de aantrekkersrol van de veranderingen is essentieel
en helpt om adaptatie lokaal en passend te realiseren (bijvoorbeeld door opzetten deling van energie
met behulp van de vorming van energiecoöperaties.) Uit de enquête is gebleken dat de welwillendheid
in woord aanwezig is en dat extra informatie en motivatie benodigd lijkt om de daad bij het woord te
voegen. Investeringen zijn hierbij, mits logisch en passend binnen het budget, geen probleem.
Alle betrokken partijen lijken er klaar voor en met een aantal van onze suggesties hopen wij dat er een
versnelling komt in de energietransitie en implementatie van circulaire principes binnen én buiten de
mooie dorpskern van Loo.

“Circulair; da’s toch Loogisch!”
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Inleiding
Aan de projectgroep, van de minor circulaire economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
is gevraagd onderzoek te doen naar het verduurzamen van het dorp Loo. Loo is een dorp in de
Gelderse Liemers, gelegen bij Duiven en Arnhem. Het project is gestart op 9 september 2020, het
eindevenement heeft plaatsgevonden op 4 november 2020. Dit rapport is geschreven in opdracht
van de gemeente Duiven en Samen1Nergie. Tien studenten van de Minor circulaire economie aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben voor het dorp Loo een kansenkaart ontwikkeld (bijlage
1). De toelichting van deze kaart staat uitgebreid beschreven in dit rapport. Duurzaamheid staat hierbij
centraal; Loo dient de transitie te maken naar langere termijnoplossingen die inspelen op een
duurzame toekomst. In dit rapport wordt een uitsplitsing van kansen gemaakt tussen bestaande- en
nieuwbouw in Loo. Bij elk van deze kans is rekening gehouden met de identiteit van Loo.
Voor dit rapport is een onderzoeksvraag opgesteld, welke richting heeft gegeven aan het project:
“Op welke wijze kunnen bestaande en nieuwe gebouwen energieneutraal worden gemaakt in de
bebouwde kom van het dorp Loo in samenhang met de opgave voor klimaatadaptatie en circulaire
materiaalstromen, met behoud van bestaande natuurwaarden, identiteit en financieel-economische
randvoorwaarden?”
De studenten hebben gedurende 8 weken onderzoek gedaan naar Loo en kansen op het gebied van
een duurzame toekomst. Hierbij moest sterk rekening gehouden worden met de identiteit van Loo;
de historie, de natuurgebieden en klassieke kenmerken van hun cultuur. Voor elke kans is om deze
reden een toelichting gegeven waarom deze kans past bij Loo. Deze conclusies zijn gemaakt op basis
van deskresearch en een enquête die bewoners online hebben ingevuld.
Het rapport is ingedeeld in drie verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 richt zich op de identiteit van
Loo, hoofdstuk 2 zijn de kansen voor de bestaande bouw en in hoofdstuk 3 worden de kansen voor de
nieuwbouw toegelicht. Bijlage 1 bevat de grafische weergave: de kansenkaart. In bijlage 2 het plan
van aanpak en in bijlage 3 de uitkomsten van de enquête.
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Hoofdstuk 1. Identiteit Loo
De identiteit van Loo was gedurende de projectperiode een zeer belangrijk onderdeel. Bij alle
duurzame ideeën in dit rapport zijn ook de kernwaarden van Loo meegenomen. Om de kernwaarden
vanuit het dorp goed mee te nemen is een enquête afgenomen onder de bewoners, deze is verspreid
via Facebook, door de corona-maatregelen was de projectgroep gelimiteerd in de verspreiding van de
enquête.
Zoals in het Plan van aanpak terug te lezen is zijn er twee stakeholders die beiden een ander beeld
hebben van het Loo van de toekomst en hoe dit te bewerkstelligen, het betreft hier de gemeente en
de dorpsraad van Loo. Desondanks komen er twee onderwerpen terug die voor beide partijen als
prioriteit worden beschouwd en waarin enige raakvlakken terugkomen. Het betreft hierbij de
energievoorziening voor de bestaande bouw en de energievoorziening voor de nieuwbouw. Dit moet
op een duurzamere, liefst circulaire wijze gebeuren. De nood bij dit vraagstuk ligt in het feit dat de
overheid vastgesteld heeft dat alle woningen in Nederland vanaf 2050 gasvrij dienen te zijn. Dit maakt
het lastig om voor de nieuwbouw een energievoorziening te verkrijgen aangezien er voor deze
woningen vaak geen gas beschikbaar wordt gesteld.
Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk, echter moeten deze
oplossingen ook geaccepteerd worden alvorens deze uitgevoerd
kunnen worden. Dit maakt dat de identiteit van Loo als fundering zal
gelden bij het toetsen en eventueel bijsturen voor de ideeën van zowel
bestaande als nieuwbouw. Deze identiteit is helder gekregen door een
enquête te versturen (zoals in de eerste regels van dit hoofdstuk terug
te lezen is) en gesprekken aan te gaan met de stakeholders. Zodoende
is een visie weten te creëren voor de projectgroep die de belangen van
zowel de gemeente als de dorpsraad behartigd.

De visie

Figuur 1, overlap tussen de drie
aspecten en de kansen

De projectgroep Loo zal zich gaan richten op het circulair maken van
het dorp Loo, waarbij gekeken zal worden naar zowel korte als lange termijn oplossingen. Hierin
brengt de projectgroep de visie van twee stakeholders samen:
De gemeente
De gemeente wil een kansenkaart krijgen van de projectgroep waarin een duidelijk overzicht zichtbaar
is voor eventuele oplossingen wat betreft de verduurzaming van het dorp.
Volgens de wetgeving moeten alle huizen in 2050 gasvrij zijn. Hierom is ervoor gekozen geen gas
beschikbaar te stellen voor nieuwbouwwoningen. Daarom moet er gekeken worden naar een
alternatief. De gemeente staat open voor opties als windmolens en zonneparken. Hierin heeft de
gemeente de projectgroep geen randvoorwaarden of beperkingen opgegeven.
Dorpsraad
Voor de dorpsraad staat de identiteit van Loo centraal. De dorpsraad ziet het liefst dat de kenmerken
van Loo behouden blijven, hierbij staan aspecten als; openheid, natuurbehoud, wind en water
centraal. Daarnaast vindt Loo de hechte gemeenschap erg belangrijk en wil deze graag
behouden/verder uitbouwen. De dorpsraad is erg gesteld op het behouden van wat er is en ziet
hierom radicale veranderingen (zoals windmolens en zonneparken) niet zitten.
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Onze visie
Ons doel is het samenbrengen van deze 2 visies. Hierbij zal de focus liggen op de bouw, zowel
nieuwbouw als bestaande bouw, waarbij ons streven zal zijn het volledige energie-neutrale huis die
past binnen de stijl en identiteit van Loo. Onze denkrichting is circulair. Dit betekent dat de
projectgroep zo veel mogelijk gebruik wilt maken van wat er al is in Loo (denk hierbij aan grote daken
van gebouwen voor zonnepanelen).
De projectgroep wilt kansen in beeld brengen. De visie zal dan ook niet bestaan uit één ver uitgewerkt
concept, maar meerdere mogelijkheden waar een circulaire winst behaald zou kunnen worden. Door
middel van een overzicht van deze kansen, met bijbehorende voor- en eventueel nadelen, kunnen er
gemakkelijker keuzes gemaakt worden door de gemeente. Hierbij levert de projectgroep een globaal
plan voor korte en/of lange termijn.
In deze visie zijn ook de behoeften en meningen van de bewoners van Loo meegenomen. Middels een
enquête heeft de projectgroep deze in kaart gebracht om ook te verstrekken aan de gemeente.

Enquêteresultaten
In bijlage 3 staat de complete lijst van enquête-uitslagen. De belangrijkste conclusies staan in dit
hoofdstuk.
In totaal hebben 28 respondenten de enquête beantwoord. 39,3% zijn vrouwen, 57,1% zijn mannen
en 3,6% zegt het liever niet. De leeftijd van de respondenten is erg uiteenlopend vanaf 19 tot en met
75 jaar. 28,6% van de respondenten zit in de dorpsraad.
Algemeen
• De meerderheid van de respondenten en geïnterviewde omschrijven Loo als: ‘een hechte
gemeenschap.’ Een actief, maar vooral open dorp dat waarde hecht aan tradities.
• Merendeel van de respondenten heeft een positief beeld op energie-neutrale woningen.
• Gebruik van natuurlijke materialen bij nieuwbouw is een enorm voordeel.
• Circulaire bouwstromen heeft een positief beeld onder de respondenten en geïnterviewden.
• Over het toepassen van een warmtepomp wordt veelal gezegd dat dit niet echt uitmaakt. Dit
kan komen door het ontbreken van kennis over de warmtepomp.
• De bewoners van Loo willen zich inzetten voor meer duurzaamheid, dit wordt echter niet of
weinig gedaan, dit komt door het ontbreken van informatie onder bewoners.
Voor
•
•
•
•
•

53,6% van de bewoners is van mening dat het een goed idee is om woningen te splitsen zodat
dit kansen biedt voor starters.
28,6% procent van de bewoners is bereid om te investeren in het lokaal en duurzaam
opwekken van zonne-energie, 39,3% heeft al zonnepanelen en 32,3% is niet bereid te
investeren in zonnepanelen.
53,6% van de bewoners is bereid te investeren in het opvangen van regenwater 73,3% wil
hieraan een bedrag tussen de 21 en 50 euro besteden.
64,3% van de bewoners ziet graag dat de lege kassen worden verwijderd en dat er nieuwe
woningen worden geplaatst.
Een representatief deel van de bewoners (46,4%) is bereid op een gezamenlijke energieopslag
te delen met hun buren.
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Tegen
• Laadpalen motiveren de meeste bewoners niet om elektrisch te gaan rijden (57,1%)
• Merendeel van Loo is tegen windmolens omdat deze geen positieve en duurzame uitstraling
heeft (64,3%) en deze niet binnen het straatbeeld passen (75%).
• Afvalscheiding wordt voldoende gedaan en is ook voldoende aangereikt door de gemeente.
• 82,1% heeft een geïsoleerd huis en 39,3% heeft zonnepanelen.
Bovenstaande cijfers geven een indruk over de meningen van de bewoners die de enquête hebben
ingevuld. Deze resultaten zullen in dit rapport gekoppeld worden aan oplossingen die de projectgroep
heeft gevonden om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
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Hoofdstuk 2. Kansen voor bestaande bebouwing in Loo
In dit hoofdstuk staan alle kansen beschreven voor de bestaande bebouwing van Loo. Hierin is ook
enige overlap met nieuwbouw.

Kans 1. Isolatie
Isolatie is een belangrijke beginstap voor het verduurzamen van ieder huis.
Veel duurzame technieken zoals een warmtepomp en duurzame
ventilatie hebben pas zin als het betreffende huis goed geïsoleerd is.
Isolatie heeft als simpele doel om zoveel mogelijk energie te besparen
doordat warmte minder snel het huis verlaat. Er zijn verschillende
plekken in een huis waar geïsoleerd kan worden. De belangrijkste vier
zijn:
• Vloerisolatie;
• Dakisolatie;
• Spouwmuurisolatie;
Figuur 2, vloerisolatie
• Raamisolatie.
Iedere soort isolatie heeft andere voordelen en kosten. Als een bewoner bijvoorbeeld de zolder nooit
verwarmt, heeft het weinig zin om het dak te isoleren. Dit zal leiden tot geringe besparingen. Dit
betekent dat ieder huis afzonderlijk advies nodig heeft met betrekking tot isolatie. Dit advies wordt in
de gemeente Duiven gedaan door een energiecoach. Na een gesprek met een energiecoach uit de
gemeente duiven blijkt dat het isoleren van de belangrijkste gedeelten van een huis snel terugverdient
is. De spouwmuur isoleren kost bijvoorbeeld tussen de 1200 en 2500 euro en zal binnen drie jaar
terugverdient zijn door een verlaging in de energierekening. Deze energiecoaches zijn echter nog niet
heel populair onder de bevolking.

Loo en isolatie
Een kans voor de gemeente Duiven (en dus ook voor Loo) kan zijn dat de energiecoach bij elke
verbouwing langskomt om de bewoners advies te geven over het verduurzamen van het huis. Uit de
enquête blijkt namelijk dat Loo is bereid om zich meer in te zetten voor duurzaamheid. 82,1% heeft
enige vorm van isolatie in hun huis. Het dorp heeft echter ook wat oude huizen, waar een kans ligt
deze ook te isoleren. Wanneer de energiecoaches bij ieder huis specifiek advies geven, zal het er
uiteindelijk voor zorgen dat Loo zal verduurzamen.
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Kans 2. Delen van energie (coöperatie of community)
Voordat bewoners zuiniger om zullen gaan met energie of samen iets gaan
opstarten, zullen ze eerst geactiveerd moeten worden. Gemeente Duiven
is op dit moment al bezig met het motiveren en activeren van bewoners
om zuiniger om te gaan met energie door middel van het programma met
de energiecoaches en het uitdelen van de Earn-e, een simpel
energiemonitoringsysteem. Tevens kunnen bewoners terecht op het
Regionaal Energieloket van Gemeente Duiven voor informatie over
energiemaatregelen.
De projectgroep Loo juicht deze initiatieven toe, maar er kan meer Figuur 3, delen van energie
(zonnepanelen)
gedaan worden op het gebied van het activeren van bewoners om
zuiniger om te gaan met energie. Doormiddel van inzicht te krijgen in
energieverbruik, worden bewoners snel al zelf geactiveerd om te besparen. Inzicht kan worden
verkregen door de Earn-e, dit is een monitoriseringssysteem die precies bijhoudt wanneer het meeste
energie wordt verbruikt maar ook wat er wordt teruggeleverd als bewoners zonnepanelen op het dak
hebben liggen (Wijkies, z.d.).
Kartrekkers vinden
Tevens is het van belang dat de gemeente opzoek gaat naar de zogenoemde ‘kartrekkers’. Dit zijn
personen die ambitie hebben om niet alleen zelf energiezuiniger te worden, maar ook graag heel hun
buurt daar in mee te nemen. Deze personen bieden de mogelijkheid om anderen te activeren om
energiezuiniger te worden of om deel te nemen aan een gemeenschappelijke activiteit. Kartrekkers
kunnen anderen activeren om mee te doen aan genoemde kansen van bestaande bouw.
• Maatregelen binnen huis nemen op het gebeid van isoleren en ventileren
• Deelnemen aan het onderhoud van een gemeenschappelijke moestuin
• Het aanschaffen van een regenton
• Het aanschaffen van een warmtepomp
Tevens kan een persoon die de kar trekt de leiding nemen bij het oprichten van een energiecommunity
of –coöperatie. In de twee alinea’s hieronder worden deze kansen uitgelegd.
Energie community
Een energiecommunity geeft de mogelijkheid om het overschot van de opgewekte groene stroom te
delen. Zonnepanelen wekken op zonnige dagen meer stroom op dan dat het huishouden verbruikt.
Dat overschot wordt teruggeleverd aan het stroomnet van de straat. Op dat moment kan een
huishouden die geen zonnepanelen op het dak heeft liggen gebruik maken van dit overschot van
groene stroom. Door de groene stroom te delen en dus zo veel mogelijk te gebruiken, raakt het
stroomnet niet overbelast.
Wijkies, een goed voorbeeld van een energie community
Een bedrijf die een voorbeeld concept biedt voor een energiecommunity is Wijkie. Doormiddel van de
Wijkie app die deelnemende bewoners aangeboden krijgen, kunnen zij inzicht krijgen op welke
momenten er pieken zijn in de wijk. Het gaat hier om energiepieken, het overschot van de
zonnepanelen op dat moment.
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Wijkies heeft bij het concept een systeem bedacht dat je geld kan opleveren. De eenheid die zij
hiervoor gebruiken heten ‘Wijkies’. Deze kunnen bewoners verdienen doormiddel van of overschot
aan het stroomnet van de straat te leveren, of juist energie te gebruiken van het overschot indien een
huishouden zelf geen zonnepanelen heeft. De Wijkies kunnen daarna uitgegeven worden bij lokale
ondernemers of buurtbewoners kunnen zelf huis- tuin en keukenklussen aanbieden aan
medebewoners en betalen uit in Wijkies. Overigens kunnen Lokale ondernemers bij Wijkie (de
organisatie) terecht om de Wijkies in te leveren voor euro’s. Op deze manier wordt de wijk meer met
elkaar verbonden door samen te werken en te delen (Wijkies, z.d.).
Energiecoöperatie opstarten
Een andere vorm van het delen van duurzaam opgewekte energie is het starten van een
energiecoöperatie met de bewoners. Het meest voorkomende en gemakkelijkst uitvoerbare is het
opwekken van groene energie door zonnepanelen die centraal op een locatie worden geplaatst. Dit
kan bijvoorbeeld op een groot dak van een openbaar of bedrijfsgebouw of een groot huis. De
bewoners die deelnemen aan de coöperatie kunnen mee financieren bij de aanleg van de
zonnepanelen. Daarna kunnen zij bij wijze van spreken een aantal zonnepanelen kopen. Dat betekent
dat de stroom die dat aantal zonnepanelen oplevert, voor de koper is (Engie-energie, z.d.).
Het voordeel hiervan is dat de zonnepanelen op een plek liggen, dat scheelt aanleg kosten dan als
ieder huishouden voor zich zelf zonnepanelen zou aanschaffen. Dit geldt zeker als huishoudens maar
gebruik willen maken van een klein aantal panelen. Tevens heeft niet ieder huishouden een geschikt
dak voor het plaatsen van zonnepanelen.
Rol van de gemeente
De Gemeente Duiven kan een rol spelen om mensen te activeren op het gebied van het delen van
energie. Op dit moment faciliteert de gemeente dat vrijwilligers een opleiding krijgen tot
energiecoach. Dit zou de gemeente ook kunnen doen door een avond te organiseren om bewoners te
helpen bij het verwezenlijken van een energiecommunity of een energriecoöperatie.

Loo en delen van energie
Het dorpje Loo heeft potentie om of wel een energiecommunity of een energiecoöperatie te vormen.
Het dorp kent een goede sociale cohesie volgens meerdere bewoners uit het dorp. Dit is van belang
omdat de bewoners samen zullen moeten werken om deze ideeën voor elkaar te krijgen.
Uit de enquêteresultaten blijkt dat 32,3% van de respondenten bereid is om te investeren in
zonnepanelen. Een ander aandeel, 39,3% zegt al zonnepanelen te hebben.
Tevens is het aannemelijk dat onder de inwoners van Loo kartrekkers zijn. Loo is namelijk een dorp
waar de inwoners relatief vermogend zijn aangezien de WOZ-waarde van huizen in 2019 hoger lag
dan het gemiddelde van Nederland. Tevens telt het dorp 85 ondernemers (CBS, 2020). Dit zijn twee
aspecten die aangeven dat er potentiële kartrekkers wonen in het dorp. Zij kunnen het voortouw
nemen in een energiecommunity of een energiecoöperatie.
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Kans 3. Gemeenschappelijke moestuin
Het vormen van een gemeenschappelijke moestuin heeft verschillende waarden voor de openbare
ruimte en het welzijn van de bewoner van Loo. Hieronder staan drie voordelen genoemd die het
onderhouden van een gezamenlijke moestuin met zich meebrengt. Door op een huidige verharde plek
een moestuin te realiseren, kan water infiltreren in de grond. Op deze manier ontstaan er tijdens
perioden van regen geen plassen op de straat.
Tevens hebben de bewoners van Loo nu de kans om te kunnen profiteren van lokale en gezonde
voeding. Op deze manier worden ze ook bewust van hoe hun voedsel groeit. De bewoners werken
samen aan de aanleg, het onderhoud en de oogst van de producten van de moestuin. Het
uitgangspunt is dat dit betere verbindingen zal opleveren tussen de bewoners van Loo, ook al speelt
sociale cohesie in Loo al een grote rol.
Financiering
Het is belangrijk dat de bewoners zelf meedenken in het initiatief van de gezamenlijke buurtmoestuin.
Er wordt verwacht van de bewoners dat zij zelf zowel tijd als geld investeren in de tuin. Zij kunnen
immers het groente en fruit oogsten voor eigen gebruik. Maar om de kosten laag te houden, zal er op
creatieve manieren moeten worden gekeken naar mogelijkheden. Vaak willen bedrijven sponsoren in
ruil voor reclame. Tevens zijn er verschillende fondsen waar bewoners gebruik van kunnen maken
voor de aanleg en onderhoud van de moestuin. Hieronder een opsomming van fondsen die budgetten
verstrekken voor dit soort ideeën:
• Prins Bernard Fonds
• fondsen van de Koninklijke Nederlandsche Heidemij
• Oranje Fonds:
o Jaarlijkse burendag – Je kan een burendagactiviteit opgeven en het Oranje Fonds stelt
maximaal €500,- voor jouw activiteit beschikbaar
o NL Doet dagen – hiervoor zijn ook mogelijkheden om budgetten aan te vragen
Vanuit de gemeente kan er gebruik worden gemaakt van het wijkbudget en/of het bewonersbudget
(Laan, Janse van Rensburg, Stoltenborg, Hoeksma & Grit, 2014).

Loo en gemeenschappelijke moestuin
Het is typerend voor het dorp Loo dat mensen elkaar goed kennen. Omdat mensen elkaar goed
kennen zal de kans groot zijn dat zij met elkaar het initiatief willen nemen om een moestuin te
onderhouden. Mensen gunnen en vertrouwen elkaar meer als zij elkaar kennen en al een band
hebben.
Tevens is te zien op de Leefstijlenatlas dat licht groen, oftewel,
gezellig lime, het grootste aandeel heeft in Loo. Kenmerken die bij
deze groep horen en ook bij het gezamenlijk onderhouden van een
moestuin passen zijn behulpzaam, gezellig, eerlijk en gewoon (The
SmartAgent Company, 2011). In Loo zijn 85 bedrijven gevestigd
(Allecijfers.nl, z.d.). Bij deze bedrijven kan om sponsoring worden
gevraagd in ruil voor meer naamsbekendheid doormiddel van
reclame.
Figuur 4, Leefstijlenatlas
Afbeelding
x Leefstijlenatlas
LooLoo
(the
(The SmartAgent
SmartAgent
Company,
Company,
2011)2011)
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Potentiële locaties
• Pleintje aan de Binnenwei
Dit pleintje van ongeveer 250m2 heeft als gebruiksfunctie ‘spelen’, er staan een drietal bankjes op het
pleintje. Echter is dit pleintje volledig versteend en is het onduidelijk of de kinderen graag spelen op
deze plek. Naast deze versteende plek is een speelplek aanwezig met gras als ondergrond en er zijn
drie speeltoestellen aanwezig.
• Hoflaan
Deze locatie bevindt zich vlak bij basisschool Bernadette en de plek waar vier nieuwbouwwoningen
zullen worden gerealiseerd. De oppervlakte van deze locatie is ongeveer 815m2. Momenteel is deze
locatie een grasveld met een aantal bomen en struiken. De bomen moeten worden behouden. Het
voordeel van deze plek is, dat de basisschool ook gemakkelijk mee kan werken in de moestuin. Op
deze manier heeft de moestuin heeft naast alle eerder genoemde voordelen tevens een educatieve
waarde. Daarnaast kan de school meefinancieren/verantwoordelijke worden in de aanleg en
onderhoud van de tuin.
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Kans 4. Warmtewisseling
Met het principe van warmtewisseling worden woningen en industrie voorzien
worden van warmte, nu gebeurt dit nog vooral op basis van fossiele
brandstoffen maar de bron kan ook duurzaam zijn zoals aardwarmte en
warmte uit water. Warmtewisseling heeft veel verschillende vormen, in de
praktijk komt het voornamelijk neer op warmte overbrengen naar water wat
vervolgens door de centrale verwarming stroomt.
Warmtepomp
Een warmtepomp verplaatst
Figuur 5, warmtewisseling
warmte van de ene plek naar de
ander. Een voorbeeld hiervan is
de koelkast, deze verplaatst de
warmte van binnen de koelkast
naar buiten. Doorgaans bedoelt
men met een warmtepomp de
installatie die gebruikt wordt om
warmte te halen uit de lucht,
grond of uit water om zo een
woning te voorzien van warmte
Er
zijn
verschillende Figuur 6, principe werking warmtepomp
schaalgroottes mogelijk betreft
warmtepompen, grote installaties die de behoefte van hele woonwijken kunnen voorzien door
kilometers diep uit de grond warm water te pompen, maar ook de bekendere particuliere
warmtepomp die uit verschillende bronnen warmte kan leveren voor een woning.
Een particuliere warmtepomp heeft verschillende uitvoeringen die uit verscheidene bronnen warmte,
maar ook koeling, kan halen met elk verschil in rendement en kosten van installatie. Een variabele
blijft wel gelijk voor deze warmtepompen, ze halen een temperatuur van rond de 55° wat genoeg is
om een huis te verwarmen wat gebouwd is na grofweg 2009 maar huizen van voor dit jaartal die niet
goed geïsoleerd zijn, wat in Loo het grootste gedeelte is van de bebouwing, redden het niet om de
woning te verwarmen met deze temperatuur in de koudst periode van het jaar. Ook is het aanwezige
verwarmingsoppervlak van belang, grote radiatoren en vloerverwarming zijn belangrijk om voldoende
te kunnen verwarmen met een lagere temperatuur.
Buiten de kosten voor het isoleren van de woning is de installatie van een warmtepomp een flinke
investering, de systemen met het hoogste rendement kunnen al snel in de tienduizenden euro’s
oplopen. De grond-water en water-water systemen die hun warmte respectievelijk uit de grond en
water halen en vervolgens overbrengen naar het verwarmingssysteem kosten tussen de 15.00025.000 euro afhankelijk van de grootte van de woning en de ruimte die beschikbaar is voor de
installatie. (Warmtepomp-info.nl, sd)
Voor slecht geïsoleerd huizen is een temperatuur van 60-80 graden Celsius nodig, deze temperatuur
wordt alleen bereikt doormiddel van gasverbranding of als de woning aangesloten is op een hoge
temperatuur warmtenet, zoals die nu ligt in Arnhem en Duiven.
Warmtenet
Het aanleggen van een netwerk van warmwaterleidingen is een grote investering die in Arnhem en
Duiven voor verschillende wijken al is gemaakt. Dit warmtenet, ook wel stadswarmte genoemd,
gebruikt warmte wat vrijkomt bij productieprocessen, afvalverbranding, energieopwekking maar zou
ook uit warm water diep uit de grond zijn warmte kunnen verkrijgen. Het voordeel van een warmtenet
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is dat particulieren geen warmtepompen hoeven aanschaffen voor het verwarmen van hun woning
en het levert nu nog genoeg warmte om ook slecht geïsoleerd huizen te kunnen verwarmen. Dit kan
in de toekomst veranderen want een lagere temperatuur leveren is natuurlijk efficiënter als het gros
van de woningen goed geïsoleerd zijn, maar toch zitten hier enkele haken en ogen aan vast. Tijdens
piektijden in de koudste dagen van het jaar kan het zijn dat er te veel warmte gevraagd wordt
waardoor het systeem de vraag niet aankan en woningen niet voldoende verwarmd kunnen worden.
Tevens is het warmtenet van Arnhem en omgeving in bezit van Vattenfall en is dus ook de enige
energieleverancier waardoor overstappen niet mogelijk is en bewoner verplicht moeten betalen voor
de aansluiting op het netwerk wat grofweg 4.000 euro bedraagt. Desalniettemin is een warmtenet
waardevolle infrastructuur die grote hoeveelheden huizen en industrie van warmte kunnen voorzien
op een duurzame manier en zal ongetwijfeld gebruikt gaan worden in grote delen van Nederland.
Riothermie
Een interessante kans welke door Rudi Segers aangehaald werd tijdens het interview met hem op 30
september was warmte-terugwinning uit het riool. Riothermie, ook wel genoemd. Deze techniek heeft
een aantal toepassingsvormen, waarvan enkele voor de beeldvorming nu kort genoemd worden.
• Rioolgemaal:
Zoals hieronder te zien is, kan een rioolgemaal op uitvoerige wijze aangepast worden om
energiezuiniger te functioneren, maar ook energie terug te winnen.
Dit kan door middel van het toepassen van een warmtewisselaar in het gemaal waarin
restwarmte uit het rioolwater onttrokken word en gebruikt kan worden om water op te
warmen dat richten de bebouwing gaat voor bijvoorbeeld de warmtevoorziening.

Figuur 7, Concept Rioolgemaal van de toekomst
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•

Rioolgangen met warmtewisseling: zie onderstaande illustratie.

Figuur 8, Illustratie Gemeente Amsterdam rioolgangen met warmtewisseling (Onbekend)

Binnen een project waarbij Rudi ooit professioneel betrokken bij was, was Riothermie toegepast om
warmte terug te winnen uit het riool bij een lokaal rioolgemaal. Het ging hier om ongeveer 68
aangesloten huishoudens die de warmtevoorziening voor de lokale school kon invullen vanuit
restwarmte. Hier ligt echter ook een van de grote nadelen van Riothermie; er zijn grote
infrastructurele aanpassingen nodig voor de terugwinning en de schaal waarop er terug gewonnen
kan worden is van fundamenteel belang. Als een nieuw blok met huizen ontwikkeld zou worden in
Loo, bijvoorbeeld Westreenen, dan zou de infrastructuur aangelegd kunnen worden. Echter, de schaal
waarop er terug gewonnen kan worden met een dergelijke wijk (20-25 huishoudens) is te klein en
maakt het daarom geen logische keuze binnen de situatie van Loo waarin op de middellange termijn
waarschijnlijk nog geen sprake is van grootschalige nieuwbouw óf renovatie van de infrastructuur.

Loo en warmtewisseling
Om een woning energieneutraal te maken is het gebruik van een warmtepomp een goede oplossing.
Uit de enquête blijkt dat een groot deel van Loo ‘weet niet’ of zij warmtepompen willen toepassen.
Het kan komen dat er echter te weinig informatie is verstrekt waardoor inwoners hier terughoudend
over zijn. 33,3% vind het een goed idee warmtepompen toe te passen.
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Loo zal het niet makkelijk krijgen om van aardgas af te stappen voor hun energiebehoefte; woningen
zijn voornamelijk voor het jaar 2000 gebouwd en zijn niet genoeg geïsoleerd om met een particuliere
warmtepomp in hun warmtebehoefte te voorzien. Bewoners zullen eerst flink moeten investeren om
hun woning te isoleren voordat het realistisch is om hun woning met een warmtepomp te verwarmen.
Deze kosten zullen oplopen in de tien duizenden euro’s en zal voor veel woningeigenaren onmogelijk
zijn om op te brengen.
De investering voor het isoleren van huizen kan uitgesteld worden als het huidige warmtenet in Duiven
doorgetrokken wordt naar Loo, het warmtenet kan de huizen voldoende verwarmen zodat het zonder
extra isolatie toch kan voldoen aan de warmtebehoefte. Dit zal tevens een grote investering zijn en is
helaas al uitgesloten door het gemeentebestuur van Duiven.
Een tussenoplossing is de hybride warmtepomp, dit is een lucht-water warmtepomp die samen met
de standaard CV-ketel het huis verwarmt. De warmtepomp levert de meeste warmte voor de woning
zover mogelijk, als de warmtepomp niet genoeg warmte meer kan leveren door de lage
buitentemperatuur zal de CV-ketel bijspringen om toch aan de vraag te voorzien. Onder de streep is
dit een grote besparing op het gasverbruik en tevens is dit systeem, vergeleken met de andere opties,
erg voordelig. De installatie van een hybride warmtepomp kost tussen de 5.000-7.000 euro doordat
er weinig aanpassingen nodig zijn op de woning.
De energietransitie zal niet zonder slag of stoot gaan in Loo, er zullen grote investeringen gemaakt
moeten worden en de vraag is waarin en door wie. Of er gekozen wordt voor het aanleggen van een
warmtenet of bewoners zelf in hun energiebehoefte gaan voorzien doormiddel van een warmtepomp
is niet heel relevant want in beide gevallen zal het uiteindelijk van groot belang zijn om huizen te
isoleren want het huidige hete warmtenet zal uiteindelijk teruggeschroefd worden naar een lagere
temperatuur die de particuliere warmtepompen produceren waardoor toch het isoleren weer een
randvoorwaarde wordt voor het afstappen van gas.
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Kans 5. Woning splitsen
Het woningsplitsen is een praktijk die Loo niet vreemd is. Met enig zichtbaar trots is ons door
vertegenwoordigers van het dorp verteld en getoond welke projecten succesvol voltooid zijn. Echter,
komt al gauw aan bod, is de gemeente Duiven er niet happig op. Ook is er in het nieuwe woningbesluit
wat recentelijk aangenomen is (documenten gemeente nog niet voor inzicht beschikbaar) niet meer
ruimte gekomen om dit verder te faciliteren vanuit de gemeente (Tiedink, 2020) . Echter; is
woningsplitsen nog wel een logische keuze voor Loo? En hoe gaat dat splitsen in zijn werk?
“Een woning splitsen naar een of meerdere appartementen is geen sinecure. Als een hypotheek rust
op de woning, moet de gelverstrekker toestemming geven voor de splitsing. Ook moet de woning
kadastraal worden gesplitst. Niet iedere gemeente staat kadastraal splitsen toe. Andere gemeenten
doen het wel, maar alleen na verlening van een splitsingsvergunning (Ploeg, 2020). Daarnaast moet
dan de woning nog fysiek gesplitst worden, waarvoor veelal ook nog een omgevingsvergunning nodig
is waarbinnen getoetst wordt of de woning(en) nog passen in de buurt en of de leefbaarheid niet in
het gedring komt.
De in Loo uitgevoerde projecten waren gebaseerd op grote, oude, leegstaande bebouwing veelal met
voorheen een agrarische functie. Grote panden met veel grond welke lastiger aan de man te brengen
zijn dan kleinere woningen of appartementen. Zeker als er ook gekeken wordt naar de vraag
naar woningen zoals die in Loo is geformuleerd, welke voornamelijk bestaat uit starterswoningen en
kleinere woonvormen (bron: onderzoek dorpsraad). Hieronder 2 illustraties van de meest prominente
panden waarbij woningsplitsing is toegepast in Loo (Google Maps);

Figuur 9, foto 1 van een prominent pand in Loo
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Figuur 10, foto 2 van een prominent pand in Loo

Loo en woning splitsen
Waar Loo veelal positief over is, is het splitsingen van woningen (53,6%). Dit biedt kansen voor starters
en hier staan de respondenten van de enquête dan ook achter. Uit het gesprek met Gemma Tiedink,
wethouder, bleek al snel dat dit vanuit de gemeente niet verder gefaciliteerd zal worden (zie verdere
toelichting hierboven). Via deze enquête kan aangetoond worden dat Loo er anders over denkt.
Als er wordt gekeken naar welke panden er momenteel nog in aanmerking zouden komen om gesplitst
te worden, dan zijn er eigenlijk geen opties voor de komende jaren. Mocht bijvoorbeeld het
pluimveebedrijf ooit buiten bedrijf raken en in de verkoop gaan, dan zou daar bijvoorbeeld nog een
kans bestaan. Dit is echter (met de huidige inzichten) buiten de termijn waar op het projectteam
zoekt. Hierdoor is besloten om de effectiviteit van deze kans als klein te beschouwen en is ingezet op
andere opties.

19

Kans 6. Collectieve inkoop van regentonnen
De laatste drie zomers heeft Nederland te kampen gehad met een droge
ondergrond door lange periode waarin er geen regen viel in combinatie
met hitte. “Wees extra zuinig met drinkwater. Sproei niet en vul geen
zwembaden” was de dringende oproep van het drinkwaterbedrijf Vitens
vorige zomer (2020). Het gevolg hiervan was dat sommige beplantingen
verdorden. Een oplossing voor de droge periodes is het gebruik maken
van opgeslagen regenwater. Doormiddel van een regenton kan
regenwater worden opgevangen en opgeslagen om later te gebruiken in
periode van droogte voor de tuin.
Figuur 11, regenton

In Gemeente Duiven hebben bewoners de mogelijkheid om
zonnepanelen collectief in te kopen. Hierdoor zijn de aanschafkosten lager dan als huishoudens
individueel zonnepanelen aanschaffen. Deze collectieve inkoop wordt gefaciliteerd door Gemeente
Duiven. Ditzelfde zou Gemeente Duiven kunnen faciliteren voor de inkoop van regentonnen.

Loo en regentonnen
Veel woningen in Loo hebben zowel een groene voor- als een achtertuin. In periode van droogte willen
de woning eigenaren de tuin sproeien zodat de beplanting niet afsterft. In de enquête die in Loo is
uitgezet is gevraagd naar welke prijs bewoners voor het aanschaffen van een regenton zouden willen
betalen. Hierop kwamen in totaal vijftien antwoorden. Elf hiervan gaven aan dat een prijs tussen de
€21 en de €50 een goede prijs is. Vier bewoners gaven aan tussen de €51 en €100 te willen betalen
voor de aanschaf van een regenton (zie figuur 12)

Figuur 12, enquêtevraag regentonnen
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Kans 7. Duurzame technieken
Een ventilatiesysteem is samen met goede isolatie essentieel voor een gezond binnenklimaat van een
gebouw. Deze twee aspecten zijn bijzonder belangrijk voor het samenstellen van een energiezuinig
gebouw. Ventilatie zorgt voor luchtverversing en afvoering van vocht, (giftige) stoffen en geuren (RVO,
2020). Er zijn drie stappen die cruciaal zijn bij het instellen van een duurzaam ventilatiesysteem:
1. Beperk de energie die wordt gebruikt door het ventileren;
2. Hergebruik de energie die uit de ventilatielucht komt;
3. Gebruik ventilatiesystemen die efficiënt in gebruik zijn.
Na verschillende soorten ventilatiesystemen te hebben onderzocht,
excelleert één soort ventilatiesysteem in alle drie bovenstaande aspecten.
Dit is balansventilatie.
Balansventilatie
Balansventilatie is van begin tot eind een volledig gecontroleerd systeem.
Dit betekent dus dat de ventilatiestromen compleet automatisch
gestuurd worden. Aangezien er steeds meer gebouwen geïsoleerd
worden wordt verse lucht steeds belangrijker. Deze verse lucht moet
natuurlijk wel ergens vandaan komen. Wanneer deze door een normaal
ventilatiesysteem van buiten wordt gehaald, leidt dit tot veel Figuur 13, basisventilatie (RVO,
warmteverlies. Balansventilatie is bijzonder energiezuinig doordat de 2020)
warmte uit de ventilatielucht gerecupereerd wordt. Hierdoor bespaart dit
systeem op de energiekosten en draagt het ook bij aan een vermindering van de globale CO₂ uitstoot.
Een recent en belangrijk aspect dat meegenomen moet worden is het coronavirus. De noodzaak van
ventilatie is recent veel in het nieuws geweest. De grootste oorzaak van verspreiding wordt verwacht
dat dit de kleinere druppeltjes (aerosollen) zijn (CDC, 2020). Deze worden gevormd wanneer
druppeltjes zeer snel drogen in de luchtstroom. Deze kleine druppeltjes kunnen vele minuten tot uren
kunnen blijven hangen en zich ver van de bron verplaatsen door luchtstromen. De balansventilatie
zorgt ervoor dat deze kleine druppeltjes worden afgevoerd. Er kunnen zelfs, indien nodig, filters
worden ingezet voor de inkomende lucht zodat deze compleet vrij van virusdeeltjes de ruimte
instroomt.

Loo en duurzame technieken
Al deze bovenstaande voordelen zijn voor Loo en omgeving ook goed toepasbaar. De gemeente
Duiven heeft al met succes een initiatief met betrekking tot zonnepanelen gelanceerd zodat bewoners
deze samen voor een lagere prijs kunnen kopen. Ditzelfde idee is mogelijk voor ventilatie en isolatie.
Bewoners kunnen op deze manier gezamenlijk isolatie en ventilatie inkopen voor een lagere prijs. Dit
zal bewoners aanmoedigen hun huis te isoleren en op een duurzame manier te ventileren. Daarnaast
is er, aangezien er een veel oudere mensen in Loo wonen, met betrekking tot het coronavirus een
groot belang dat openbare gebouwen goed geventileerd worden. Al met al kan geconcludeerd worden
dat wanneer balansventilatie wordt toegepast in de (openbare) gebouwen in Loo, dit zal leiden tot
een duurzame en gezonde omgeving voor de bewoners.
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Hoofdstuk 3. Kansen voor nieuwbouw in Loo
In dit hoofdstuk staan alle kansen benoemd die de projectgroep heeft onderzocht voor nieuwbouw.
Waar mogelijk wordt er in dit hoofdstuk ook een koppeling gemaakt met de enquêteresultaten om de
kansen ook te laten passen bij de identiteit van Loo.

Kans 1. Circulaire isolatie
Een van de meest belangrijke dingen die er zijn bij het bouwen van een
circulair huis is het volledig isoleren van het huis zodat er geen warmte kan
ontsnappen. Hierdoor hoeft er nauwelijks verwarmd te worden. Het
verwarmen is in een niet geïsoleerd huis is een van de grootste energie
verbruikers die er is, en hier valt dus ook veel te winnen. Daarnaast is
goede isolatie ook belangrijk om de comfort van het huis te verbeteren,
aangezien er -vooral in de winter- altijd een comfortabele en stabiele
temperatuur in het huis is (passivehouse.com, 2015). Het huis is door de
isolatie ook meer geluidsdicht. Veel moderne isolatietechnieken zijn
gebaseerd op materialen die geproduceerd worden met fossiele stoffen, Figuur 14, circulaire isolatie
die niet voor altijd beschikbaar zullen zijn. Dit betekent dat er gekeken
moet gaan worden naar goede isolatiematerialen die zoveel mogelijk ontworpen zijn met biologisch
materiaal met dezelfde isolatiekracht om het energieverbruik te kunnen minimaliseren.
Biofoam
BioFoam is een nieuw isolatie materiaal dat er uit springt, het is
namelijk het enige isolatiemateriaal dat het Cradle-to-Cradle
certificaat heeft gekregen (isobouw.nl, 2020)! Dit houdt in dat het
volledig en zonder kwaliteitsverlies hergebruikt kan worden, en ook
compleet geproduceerd is met biologische en hernieuwbare
materialen. Daarnaast wordt er bij de productie van het materiaal
slechts ongeveer de helft aan CO₂ uitgestoten in vergelijking met
andere isolatiematerialen, met als enige uitzondering dingen zoals
bijvoorbeeld schapenwol en hennep (atriensis.nl, 2019).
Schapenwol en hennep hebben daarentegen vaak veel minder
Figuur 15, Biofoam
isolatiekracht, wat dus ook weer energie kost en het geen geschikte
isolatietechniek maakt. BioFoam heeft echter een vergelijkbare
isolatiekracht als de meeste andere moderne isolatietechnieken en is dus het perfecte materiaal om
een huis te maken dat zo circulair mogelijk is.
Daarnaast moet er natuurlijk ook goed en slim geïsoleerd
worden om te zorgen dat het energieverbruik zo laag
mogelijk gehouden wordt, hiervoor worden de
isolatietechnieken van het Passive House concept toegepast
(phillymag.com, 2016). Het Passive House concept is een
bouwconcept waarbij huizen zo goed geïsoleerd zijn dat er
vrijwel geen energie gebruikt hoeft te worden voor
verwarming. Hier worden hele dikke isolatie lagen gebruikt,
Figuur 16, Passive House concept
dikke “high performance” ramen en luchtdichte constructies
zodat alle ruimte zo efficiënt en geïsoleerd mogelijk is.
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Dit soort isolatie is iets wat zeker in de nieuwbouw van Loo toegepast kan worden. Bij het bouwen
van een nieuw huis kan dit gemakkelijker meegenomen worden dan bij een bestaand huis, ook zullen
de kosten bij een bestaand huis hoger liggen doordat onderdelen van het huis opnieuw opgebouwd
moeten worden. Het bespaard over de jaren heen veel energie en maakt de huizen ook een stuk
comfortabeler in de winter. Het is daarom voor Loo een investering die het zeker waard is.

Loo en isolatie
Het isoleren van nieuwbouwwoningen is iets wat niet achter kan blijven. Isolatie draagt veel bij aan
het verduurzamen van een woning. Het dorp Loo heeft redelijk veel oude huizen met geen of
verouderde isolatie. Dit biedt kansen voor het isoleren van woningen. Uit de enquête blijkt dat 82,1%
van de inwoners in Loo hun huis al heeft geïsoleerd. Door voor duurzame isolatie te kiezen zoals
hierboven toegelicht wordt, wordt er nog meer bijgedragen aan de verduurzaming. Hierbij gaat het
niet alleen om het verkrijgen van een duurzaam huis, maar om het gehele proces.
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Kans 2. Mechanische ventilatie met warmteterugwinning
Bij het bouwen van een energie-neutrale woning is goede isolatie onmisbaar,
het houdt de warme lucht binnen. Dit heeft wel het grote nadeel dat er
geen natuurlijke ventilatie is in het huis, “vervuilde” lucht blijft hierdoor
hangen. Dit kan niet alleen slecht zijn voor de muren vanwege de hogere
luchtvochtigheid maar kan ook leiden tot gezondheidsproblemen door de
CO₂ die je uitademt (abelenco.nl, 2018). Het is in goed geïsoleerde huizen
dus extra belangrijk dat het huis goed geventileerd wordt, terwijl het
energie verlies zo minimaal mogelijk gehouden wordt.
Figuur 17, mechanische
Een oplossing hiervoor is een mechanisch ventilatiesysteem.
ventilatie
Een mechanisch ventilatie systeem zuigt de
‘vervuilde’ lucht op via een rooster in het plafond of
de muur, meestal in de keuken en badkamer
aangezien daar veel stoom en rook vrij komt, en leidt
deze via een buizensysteem naar buiten. Er wordt
vervolgens verse lucht naar binnen gezogen op een
natuurlijke wijze via roosters en klepramen, meestal
zo ver mogelijk van de afzuiging vandaan zodat er een
goede luchtflow gecreëerd wordt in het huis en de
lucht makkelijk naar de afzuigruimtes kan stromen.
De kleppen kunnen handmatig of automatisch met
een CO₂ sensor bedient worden om meer debiet te Figuur 18, mechanische ventilatie met warmtecreëren als er bijvoorbeeld gekookt wordt of veel terugwinning in een woning
mensen thuis zijn. Als het rustig is kan de flow
geminimaliseert worden zodat het energieverlies minimaal blijft. Daarnaast kan dit ook gecombineerd
worden met een warmte-terugwinning systeem om nog meer energie te besparen, maar meer
hierover in het kopje ‘Warmte-terugwinning'.

Er is dus zonder twijfel behoefte aan een goed ventilatiesysteem aangezien de woningen sterk
geïsoleerd zullen zijn en slechte ventilatie schadelijk kan zijn voor het huis, maar ook voor de
bewoners. Hierbij is het wel van belang om het energieverlies minimaliseren anders is de isolatie
minder waard. Daarom is een mechanisch ventilatiesysteem met warmte terugwinning de perfecte
oplossing, om niet te veel energie naar buiten te pompen en toch gezonde en lekkere lucht binnen te
hebben. Vooral in de nieuwbouw van Loo, waar de huizen allemaal al goed geïsoleerd zullen worden
en de buitenlucht een stuk frisser is dan in de stad, is het zeker het waard om een goed ventilatie
systeem te hebben zodat je ook binnen altijd verse lucht inademt en het isolatiemateriaal zo lang
mogelijk mee kan gaan.

Loo en mechanische ventilatie
Bij isolatie is, zoals hierboven benoemd, het dus ook belangrijk om goed te kunnen ventileren. Loo wil
zich inzetten voor duurzaamheid, echter kan de kennis hiervoor ontbreken. Daarom zijn er kansen
voor de nieuwbouw als er meer informatie wordt verteld hoe de bewoners dit kunnen doen. De
gezinnen die dus toekomstige woningen zullen gaan betrekken kunnen geïnformeerd worden over
alle genoemde aspecten om toekomstige duurzame keuzes te maken.
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Kans 3. Warmteterugwinning bij douchen of koken
Het verwarmen van de lucht in het huis en het water voor bijvoorbeeld het
douchen of koken, is iets dat heel veel energie vraagt. Veel van deze
energie wordt vervolgens praktisch gewoon weggegooid, denk maar
aan de vele liters douchewater die allemaal maar eenmalig gebruikt
worden. Dit is inefficiënt en er valt hier dus veel te winnen aan
energieverbruik. Dit kan door het concept van de warmtepomp te
combineren met het concept van mechanische ventilatie. Dit is
mogelijk op twee manieren, door de warme ‘vervuilde’ lucht van het
mechanische ventilatiesysteem op te vangen en door het warme water
van de douche op te vangen.
Figuur 19, warmteterugwinning

Een ventilatiewarmtepomp haalt alle energie uit de afgezogen lucht
van het ventilatiesysteem en brengt deze terug naar het centrale verwarmingssysteem. Dit is dus een
hele makkelijke en goedkope manier om wat warmte terug te winnen (milieucentraal.nl, 2020).
Daarnaast kan er ook een warmte-terugwin systeem toegepast worden bij de douche. Als het oude
douchewater door een warmtewisselaar kan lopen voordat het in het riool terecht komt, kan het
koude kraanwater alvast een beetje opwarmen.
De standaard kraanwater temperatuur is
ongeveer 10°C, met een warmte-terugwin
systeem kan dit alweer verwarmd worden naar
27°C, en is er dus veel minder energie nodig om
het tot een douche temperatuur op te warmen
(ongeveer 37°C), dit resulteert in een
energiereductie van ongeveer 50%. Aangezien
douchen in een gemiddeld huishouden vaak rond
de 45% van het totale watergebruik is, maakt dit
toch een flink verschil.

Figuur 20, warmte-terugwinning

Loo en warmte-terugwinning
Door aan de bewoners van Loo informatie te verstrekken over verschillende manieren om duurzamer
te worden, hebben zij een keuze op wat voor vlak zij willen verduurzamen. Een van deze
mogelijkheden is dus warmte-terugwinning. Loo wil zich inzetten voor duurzaamheid, echter kan de
kennis hiervoor ontbreken. Daarom is het belangrijk dat de inwoners meer informatie krijgen hoe zij
dit kunnen doen.
Een warmte-terugwinning systeem is dus een makkelijke en relatief goedkope manier om energie te
besparen op een van de grootste kostenposten in een gemiddeld huishouden, en zal niet alleen voor
het milieu, maar ook economisch veel besparen. Zeker in Loo, waar de huizen meestal wat groter zijn,
kost het normaal veel om alle kamers warm te houden aangezien het een groot volume heeft, en is
de winst die je hiermee behaald dus nog groter.
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Kans 4. Grijs water recycling
Dagelijks gebruikt één persoon gemiddeld zo’n 120 liter water, en ongeveer de
helft hiervan gaat naar activiteiten als douchen, handen wassen en de afwas
doen (passiefhuismarkt, 2020). Dit is 60 liter aan water dat slechts licht
vervuild is, dit noemen we grijs water. Een grijs water systeem vangt al dit
water op in een aparte grijs water tank en kan vervolgens gebruikt worden
voor secundair watergebruik, hieronder valt bijvoorbeeld het doorspoelen
van de wc, het water in de wasmachine en tuinkranen/sproeiers, voor
secundair watergebruik kan dit grijze water namelijk nog makkelijk
hergebruikt worden (mijnwaterfabriek.nl, 2020).

Figuur 21, grijs water recycling

Ook kan regenwater opgevangen worden met behulp
van de dakgoot en bijvoorbeeld regentonnen.
Normaal zou dit regenwater direct naar de riool
worden gestuurd, maar ook dit is her te gebruiken
voor secundair watergebruik, of het kan zelfs
gefilterd worden zodat je het als drinkwater kan
gebruiken, meer hierover in het hoofdstuk
‘Regenwater filteren’. In plaats van het regenwater
naar de riool te sturen, wordt het naar de grijs water
tank gestuurd die hierboven genoemd is. Met
secundair watergebruik kan er dus veel water
bespaard worden.

Loo en grijs water recycling

Figuur 22, grijswater recycling

Door deze technieken te combineren kan er dagelijks rond de 70 liter drinkwater verminderd worden,
wat aanzienlijk scheelt in waterkosten en het huis een stuk duurzamer maakt (regenwater.com, 2020).
Aangezien in Loo de huizen vaak wat meer aan de grote kant zijn, en er ook veel grote daken zijn,
bijvoorbeeld de grote boeren stallen en de op zichzelf staande huizen, is er veel oppervlakte op
regenwater op te vangen en her te gebruiken voor secundair watergebruik, wat handig is aangezien
in Loo ook veel secundair water gebruikt wordt aangezien ieder huis natuurlijk ook een tuin heeft, en
die allemaal besproeit en onderhouden moeten worden. Hier kan in Loo dus veel winst gemaakt
worden door dit te doen met grijs water. Uit de enquête blijkt dat 53,6% wilt investeren in het
opvangen van regenwater, 21,4% doet dit al. Er ligt een kans om in bij de nieuwbouw woningen
gebruik te maken van regentonnen.
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Kans 5. Zonnepanelen
Een van de meest voordehand liggende en makkelijke manieren om een huis
duurzamer te maken, is het toepassen van zonnepanelen. Zonnepanelen
zijn namelijk makkelijk te installeren op ieder huis, hebben een hoog
rendement en zijn binnen een paar jaar terug te verdienen door de
energiekosten die je ermee bespaard. Er is helaas ook wel een nadeel
aan deze grote groei aan zonnepanelen, ze hebben namelijk gemiddeld
een levensduur van rond de 20 jaar, wat betekent dat er in 2035 ineens
een groot aantal zonnepanelen zullen zijn die niet meer gebruikt kunnen
worden (duurzaambedrijfsleven.nl, 2019). Over het algemeen zijn deze
allemaal heel lastig te recyclen of hergebruiken door het complexe Figuur 23, zonnepanelen
design. Daarom is het ook heel belangrijk om zonnepanelen te gebruiken
die goed gerecycled kunnen worden en geen bergen aan afval geven over 20 jaar.
De zonnepanelen die hier aan voldoen zijn de zonnepanelen van het bedrijf Solarwatt. Dit bedrijf is bij
de officiële zonnepanelentest van augustus 2020 door Zonnepanelen.net op de derde plek is
geëindigd van de 44 kandidaten (zonnepanelen.net, 2020). Dit betekent dat ze efficiënt zijn en zoveel
mogelijk stroom kunnen opwekken met hetzelfde oppervlakte. Solarwatt als een van de weinige
zonnepanelen producenten ook denkt aan circulariteit. Bij de productie wordt gekozen voor veel
leveranciers die net als hun eigen productiefaciliteit in Duitsland zitten om de transport afstanden
minimaal te houden en de benodigde CO₂ -uitstoot van het productieproces zo laag mogelijk te
houden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van slimme verpakkingstechnieken om de
transportkosten naar de klant ook te verminderen.
Ook wordt bij het ontwerpen rekening gehouden met de recyclebaarheid, dit betekent dat alle
componenten makkelijk te scheiden zijn bij deconstructie aan het eind van zijn levensduur en wordt
overal gebruik gemaakt van bout connecties in plaats van lasverbindingen, wat bij veel zonnepanelen
helemaal niet zo is.
Bij Solarwatt wordt gebruik gemaakt van een relatief nieuwe techniek genaamd glas-glas
zonnepanelen. Het verschil hiervan ten opzichte van de standaard glas-folie zonnepanelen is dat er
een extra solar-glasplaat achter de zonnecellen zit in plaats van de solar-folielaag die normaal gebruikt
werd. Dit zorgt ervoor dat de zonnecellen 50% langzamer degraderen wat betekent dat ze 2 keer
langer mee kunnen. Ze hoeven dus minder vaak vervangen te worden, wat betekent dat er minder
panelen geproduceerd hoeven worden en ze ook financieel meer opleveren (Solarwatt, 2020).
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Figuur 25, glas-glas zonnepanelen

Figuur 24, glas-folie zonnepanelen

Er wordt gebruik gemaakt van mono kristallijne zonnecellen met een PERC laag. Mono kristallijne
zonnepanelen zijn te herkennen aan hun zwarte kleur, tegenover de blauwe Polykristallijne
zonnecellen die de eerste zonnepanelen vaak gebruikten. Mono kristallijne zonnepanelen zijn
efficiënter en hebben meer vermogen. Over het algemeen zijn ze vaak ook mooier door hun effen
zwarte kleur. De PERC laag zorgt ervoor dat diffuus licht ook opgevangen kan worden, dit is licht dat
niet direct van de zon op de zonnepanelen wordt gestraald maar indirect, bijvoorbeeld bij bewolking
of als het donker aan het worden is. Hierdoor kunnen de zonnepanelen ook bij minder gunstige
omstandigheden hun werk doen (Solarwatt, 2020).
Dit zijn dus de ideale zonnepanelen bij het bouwen van een duurzaam huis, aangezien het op heel veel
manieren milieuvriendelijker is dan de concurrentie. Daarnaast helpt de PERC laag bij bijvoorbeeld
bewolking, waar in Nederland vaak sprake van is.

Figuur 26, voorbeeld zonnepanelen op het dak

Loo en zonnepanelen
Een gemakkelijke manier om je huis duurzamer te maken is door gebruik te maken van zonnepanelen.
Bij nieuwbouwwoningen is er een kans hiervan tijdens het ontwerp al gebruik van te maken.
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Uit de enquête blijkt dat 39,3% van de inwoners in Loo al zonnepanelen heeft. 28,6% is bereid te
investeren in zonne-energie. Hieruit blijkt dat een groot percentage van Loo bereid is te investeren of
al heeft geïnvesteerd in zonne-energie. Daarnaast zijn de zonnepanelen door de zwarte zonnecellen
een stuk minder opvallend en passen ze beter in het dorpsbeeld van Loo.
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Kans 6. Zonne-energie lantaarnpalen
Lantaarnpalen zijn in een moderne wijk onmisbaar. Er valt hier nog veel te
winnen op het gebied van zuinigheid, aangezien een hele wijk vol met
straatlantaarns ineens toch wel een aanzienlijke stroomverbruiker wordt.
De projectgroep heeft onderzoek gedaan om het stroomverbruik te
reduceren of helemaal te verwijderen. De oplossing is heel simpel:
lantaarnpalen met ingebouwde zonnepanelen. Overdag worden de palen
opgeladen in de zon, s ‘nachts heeft de paal dan genoeg stroom
opgespaard om de hele nacht de straat goed te kunnen verlichten.
Figuur 27, zonne-energie

Het ideaalbeeld is om alle lantaarnpalen te vervangen voor deze lantaarnpalen
duurzame versie. Allereerst kan de gemeente zich focussen op de
geplande nieuwbouwwijken en alle wijken die nog in de toekomst gaan komen.
Het grote voordeel van deze lantaarnpalen is namelijk dat ze volledig
zelfvoorzienend zijn, alle stroom die ze gebruiken wekken ze zelf op. Dit maakt ze
ook een stuk goedkoper dan reguliere straatlantaarns om in te bouwen aangezien
er geen ondergrondse bekabeling nodig is. Er zijn dus geen graaf-, kabel- en
energie kosten en onderhoud wordt er ook een stuk goedkoper door.

De specifieke palen waar de projectgroep zich in verdiept heeft, zijn de palen bij
figuur 28, de zonnelantaarn. Deze palen hebben een accu waarop de
straatlantaarn 6 dagen kan branden, dat betekent dat een paar dagen geen zon Figuur 28,
geen enkel probleem is. Combineer dat met het feit dat ze ook diffuus licht van zonnelantaarn
voorbijgaande auto’s of dichtbij zijnde huizen kunnen opvangen, en hij kan
gemakkelijk de hele winter door zonder ooit stroom te hoeven gebruiken. Deze palen zijn dus volledig
circulair. Natuurlijk is dit voor de nieuwbouw wijken een erg logische keuze, de goedkopere aanbouw
kosten maakt de iets hogere prijs het makkelijk waard, maar ook in de bestaande wijken zijn
ze zeker het proberen waard.
Aangezien Loo nog grote plannen heeft voor niet alleen losse nieuwbouw huizen, maar ook
nog complete nieuwe wijken (waar nu het kassencomplex staat naast de Loodijk), zullen er
dus ook nieuwe straten aangelegd worden en daarbij dus ook nieuwe straatverlichting. Hier
kan dus gelijk gebruik worden gemaakt van een straatlantaarn systeem op zonne-energie
om de hele wijk gelijk duurzaam te maken.
Ook in de bestaande wijken van Loo kan een vernieuwing van het straatlantaarnsysteem
geen kwaad, de huidige straatlantaarns hebben nog oude gloeilampen die toch flink wat
energie verbruiken. Door deze te vervangen door zonnelantaarns kan dus flink bespaard
Figuur 29,
worden, een investering die het zeker waard is.

Loo en zonne-energie lantaarnpalen

zonnelantaarn voor
Loo

28,6% van de inwoners uit Loo is bereid te investeren in zonne-energie. Daarnaast wil het merendeel
zich inzetten om Loo duurzamer te maken. Alle voordelen van de lantaarnpalen worden uitvoerig
benoemd in bovenstaande alinea’s. Ook zijn er duurzame lantaarnpalen die goed passen binnen het
straatbeeld van Loo, waardoor vooral de vraag is: wanneer zal dit vervangen worden om Loo te
verduurzamen?
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Kans 7. Openbare laadpalen
Auto’s op benzine en diesel zullen langzaam maar zeker geschiedenis
worden, echter zal het nog lang duren voordat toch echt iedereen
volledig elektrisch rijdt. Deze transitie wilt de projectgroep in Loo
gemakkelijker maken. Wat Loo (gemeente Duiven) hiervoor kan
doen is openbare laadpalen plaatsen bij de parkeerplekken om
mensen te stimuleren om sneller een elektrische auto te kopen. Een
tekort aan laadmogelijkheden in de buurt is voor veel mensen
namelijk een grote drempel bij het kopen van een elektrische auto.
Helemaal aangezien veel mensen die voor het eerst een elektrische
auto kopen nog niet de investering van een eigen laadpaal willen doen.
Als er in iedere straat een openbare parkeerplaats uitsluitend voor
elektrische auto’s geplaatst wordt, met een laadpaal erbij, wordt Figuur 30, laadpalen
deze drempel lager gemaakt en worden mensen meer aangespoord
voor een duurzame aankoop.
Daarnaast is het ook raadzaam om in het dorp een of twee snelladers te plaatsen.
Dit zijn laadpalen die een veel hoger vermogen hebben en in ongeveer 3 kwartier
een auto voor tot zo’n 80% kunnen bijladen, terwijl een normale laadpaal hier
een paar uur voor nodig heeft. Normaal is een langere laadtijd voor mensen een
niet heel groot probleem aangezien ze bij thuiskomst opgeladen worden. De
auto’s zijn dan vaak pas de volgende ochtend weer nodig. Snelladers zijn meer
bedoeld voor mensen die doorreizen of bijvoorbeeld op visite gaan. Dit is handig
voor mensen die bijvoorbeeld familie komen bezoeken in Loo of mensen die
buiten Loo wonen en bij een van de verenigingen langs gaat. Dit spoort dus ook
mensen in de omgeving aan om elektrisch te gaan rijden.

Loo en openbare laadpalen

Figuur 31, elektrische
laadpaal voor auto's

Door gebruik te maken van openbare laadpalen voor je auto zal Loo meer
duurzaamheid uitstralen. Door meer laadpalen in Loo te plaatsen kunnen de inwoners van Loo
gemotiveerd worden een elektrische auto aan te schaffen. Echter, blijkt uit de enquête, dat 57,9%
hierdoor niet bewogen zou kunnen worden. Uit het gesprek met Marian Bertrums bleek daarnaast
ook dat het plaatsen van laadpalen op korte termijn niet zal gebeuren, de gemeente Duiven heeft
geen laadpalenbeleid waardoor verzoeken worden afgewezen. Ook hebben de meeste bewoners een
eigen oprit waardoor er opgeladen kan worden met een verlengsnoer vanuit huis.
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Kans 8. The Shared Powergrid
Een concept dat nog niet veel toegepast wordt, is het concept van het Shared
Powergrid, oftewel het gedeelde stroomnet. Dit concept komt in ieder
geval niet voor op de kleine schaal die hier wordt toegelicht voor in de
nieuwbouwwijken van Loo. Het idee achter een Shared Powergrid is dat
er een aantal milieubewuste huizen naast elkaar staan, die allemaal op
een manier een deel van hun eigen stroom opwekken. Dit kan
bijvoorbeeld met zonnepanelen en warmteterugwinning, en deze
stroom vervolgens met elkaar delen om te zorgen dat de groen opgewekte
stroom optimaal benut wordt en er minder extra grijze stroom verbruikt
hoeft te worden (Wijkie, 2020).
Figuur 32, Shared Powergrid
Met het huidige niveau van technologie, is het vaak nog niet mogelijk om de stroom behoeftes van
een huis volledig te compenseren met zelf opgewekte energie. Er is dus een aansluiting op het
stroomnet nodig om de overige energie benodigdheden aan te vullen. Maar als er 4 huizen met
zonnepanelen naast elkaar staan, en 3 van die huizen zijn leeg omdat de bewoners bijvoorbeeld aan
het werk zijn, dan kunnen al die zonnepanelen gecombineerd wel genoeg stroom leveren, aangezien
er nog maar een kwart van de stroom verbruikt wordt. Alle stroom die een huis extra opwekt, kan
doorgestuurd worden naar een huis dat op dat moment extra stroom nodig heeft, en zo de totale
behoefte aan grijze stroom verminderen.
Dit is dus een gemakkelijke manier om de zelf opgewekte groene stroom efficiënter te gebruiken, wat
er voor zorgt dat er zo min mogelijk stroom verbruikt hoeft te worden van buiten af (powerpeers,
2020). Als het huis zuinig en energiebewust genoeg is, kan dit er zelfs voor zorgen dat het gedeelde
stroomnet volledig circulair is en dat er binnen de wijk alle stroom opgewekt kan worden die nodig is.
(delenduurzameenergie.nl, 2020)
Dit concept is makkelijk toe te passen bij nieuwbouw projecten van meerdere huizen, bijvoorbeeld de
vier huizen die gepland zijn om naast de basisschool te bouwen. Deze vier huizen zijn perfect om dit
systeem op toe te passen, maar ook in de grotere nieuwbouw projecten naast de Loodijk kan dit
concept hopelijk toegepast worden op een nog grotere schaal, of eventueel in meerdere kleine
groepjes. Hier kunnen in Loo in de toekomst dus grote slagen gemaakt worden voor circulariteit, en al
helemaal in combinatie met een Smart grid systeem (zie kopje ‘Smart grid’) zal dit zeker helpen om
Loo zelfvoorzienend te maken.

Figuur 33, concept The Shared Powergrid
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Loo en the Shared Powergrid
Shared Powergrid, of wel een gedeeld stroomnet. Dit houdt in dat huizen hun stroom duurzaam
opwekken om met elkaar te delen, zodat de opgewekte stroom optimaal benut wordt. Uit de enquête
blijkt dat 46,4% van de inwoners bereid is om een gezamenlijke energieopslag/buurtbatterij te
hebben. 35,7% weet niet of zij dit willen. Wanneer de inwoners beter geïnformeerd worden is er een
kans dat meer interesse naar is.
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Kans 9. Regenwater filtratie.
Iedere dag wordt er in Nederland zo’n 120 liter drinkwater per persoon
gebruikt. Dit moet allemaal eerst door een aantal chemische filters,
hierna wordt dit door een leiding netwerk gepompt wat veel energie
kost. Het is een veel betere optie om water uit de directe omgeving te
gebruiken, waarbij ook bespaard wordt op de kosten. Dit concept is voor
particulieren over het algemeen niet erg rendabel, maar er wordt al veel
nagedacht met het toepassen hiervan op grotere schaal, bijvoorbeeld
een hele wijk. Het voordeel hiervan is dat het hele oppervlak van de straat
en stoep gebruikt kan worden om water op te vangen. Hieronder wordt er
dan een wateropvang systeem gebouwd, dit loopt door een filter.
Figuur 34, regenton
Dit leidt tot twee richtingen: een simpel wilter gebruiken als grijs water
in combinatie met grijswater recycling (zie kopje “grijs water recycling), óf dit kan doorgefilterd
worden tot drinkwater. Als het doorgefilterd wordt tot drinkwater, kan hier veel mee bespaard
worden aan drinkwater, maar helaas is dit een stuk duurder en nog niet zo ver ontwikkeld als een
grijswater filter (drinkwaterplatform.nl, 2019). Daarnaast zou dit regelmatig gemonitord moeten
worden om zeker te weten dat het drinkwater wel gezond en goed schoon is. Dit zal in de toekomst
natuurlijk steeds makkelijker worden, maar is op het moment nog ver gezocht.

Figuur 35, regenwater filtratie

Loo en regenwater filtratie
Voor de nieuwbouwwijken die Loo in de komende maanden/jaren gepland heeft, raadt de
projectgroep grijswater filter aan. Zo kan er toch nog goed bespaard worden op drinkwater voor
gebruik van wasmachines en bijvoorbeeld wc’s doorspoelen, maar hierdoor geen hoge kosten en
complicaties van een drinkwater systeem. (drinkwaterplatform.nl, 2020) Echter is het wel de moeite
waard om op de hoogte te blijven van de voortgangen in dit gebied en wie weet kan er over een paar
jaar wel gebruik gemaakt worden van een systeem als dit in Loo.
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Kans 10. Biodiversiteit
De actuele situatie in Nederland is het compact inrichten van toekomstige
buitenruimtes binnen nieuwbouwwijken. Groen en biodiversiteit in
nieuwbouwwijken staan onder druk, particuliere tuinen en openbare
ruimtes worden veelal verdicht, percelen uiterst benut en compact
ingericht. Dit veroorzaakt de terugloop van biodiversiteit. In deze tijd is er
sprake van een dilemma, waarin compacte nieuwbouwwijken zorgen voor
de besparing van het buitengebied. Aan de andere kant zijn we als mens
aan het ontdekken hoe waardevol en belangrijk groen kan zijn in
nieuwbouwwijken. Gevelbeplanting, groene daken, waterbuffering, en
volks- en moestuinen verlagen de hittestress in de nieuwbouwwijken en Figuur 36, biodiversiteit op het
dak
vergroot de biodiversiteit, deze vier onderdelen worden nader toegelicht
(Urban Blue Green Grids, z.d.).
Gevelbeplanting
Vergroening van de gevels dempt de directe zonnestraling op de gevel waardoor minder warmte
geabsorbeerd wordt (Urban Blue Green Grids, z.d.).

Figuur 37, klimplanten met
hechtwortels

Figuur 38, klimplanten met constructie

Figuur 39, geveltuinen

Hierboven zijn drie verschillende type gevelbeplantingconstructies afgebeeld. Waaronder de zelf
hechtende klimplanten die zichzelf geleiden door middel van hechtwortels, klimplanten die via een
constructie omhoog groeien, hangende planten vanuit balkons of daken en tot slot geveltuinen die
groeien uit plantenbakken die bevestigd zijn aan de gevel.
Gevelbeplanting heeft het voordeel dat het fijnstof bindt aan de beplanting, waardoor luchtvervuiling
gezuiverd wordt. De beplanting geeft de gevel een isolerende laag waardoor, zowel zomers en ’s
winters, huishoudens energie besparen. Het koelende effect wordt gecreëerd doordat planten ‘s
avonds water opnemen en daarmee de buitentemperatuur laat dalen. In de zomer beschermt de
beplanting tegen de zon en in de winter beperkt de beplanting de wind op de gevel. Gevelbeplanting
heeft het voordeel dat het in dicht bebouwde omgevingen weinig ruimte op het maaiveld nodig heeft.
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Er zijn ook nadelige gevolgen, als de gevel ondichte voegen heeft kunnen er schades optreden zoals
scheuren en indringende wortels. Dit kan voorkomen worden door de gevel eerst te controleren. Het
onderhoud van de beplanting is jaarlijks nodig en hierbij worden uitlopers van wortels bij kozijnen en
dakranden verwijderd. Naast deze effecten wordt de biodiversiteit vergroot waardoor vogels en
insecten zich nestelen in de beplanting, een bijkomend nadeel hiervan is dat insecten het huishouden
kunnen binnendringen.
In Loo kunnen de gevels van de toekomstige nieuwbouwwoningen worden voorzien van de al eerder
afgebeelde gevelbeplanting constructies. Op deze wijze zijn de woningen in een vroeg stadium
uitgerust voor de aanplant van de gevelbeplanting. De beplanting vergroot de biodiversiteit in de wijk
en bespaard energie door de isolerende werking.
Groen daken
(Mos/sedum of gras/kruiden daken zijn onder te verdelen in intensieve- en extensieve daken. Voor
extensief geldt dat de dikte van de opbouw kleiner is en daardoor toepasbaar is op bestaande daken,
waardoor het onderhoud minder zal zijn vanwege de beperkte vegetatie. Intensief heeft daarentegen
een grotere opbouw waardoor een grotere en diverse vegetatie toegepast kan worden. De constructie
voor het gebouw dient hiervoor uitgerust te zijn. Bij deze opbouw wordt er gesproken over
stadsparken en gebouwen die op het dak gerealiseerd kunnen worden. Het dak behoort algemeen
een maximale helling van 0 tot 35 graden te bevatten, zodat bij waterafvloeiing onder deze hoek het
afschuiven van het groene dak voorkomt (Urban Blue Green Grids, z.d.).
Vele aanbieders hebben standaardpakketten en bieden verscheidende specificaties aan zoals
biodiversiteit, regenwaterretentie en verblijf dak. Veelal zijn de daken in Nederlands uitgerust met
een belasting maximum van 1 KN/m2 voor een grindlaag. Het toepassen van een extensief groen dak
kan daardoor zonder constructieve maatregelen aangebracht worden. Een verzadigd groen dak met
een dikte van 7cm valt onder de toegestane belasting. Bij een grotere dikte dienen constructieve
maatregelen onderzocht te worden.
Een groen dak biedt vele voordelen voor het milieu, zo heeft het een sponswerkend effect waardoor
regenwater gebufferd wordt bij gemiddelde regenbuien. Bij langdurige en heftige regenbuien heeft
het dak weinig invloed op de buffering omdat het snel verzadigd is. Een bijkomend voordeel is dat
zomers de temperatuur van een bitumen dak al snel oploopt tot 70 graden bij een buitentemperatuur
van 27 graden. Een groen dak daarentegen helpt de temperatuur dalen, waarbij door verdamping de
verkoeling optreedt en zomers de temperaturen onder het dak 3 á 5 graden verschillen vergeleken
met een conventioneel dak. De extensieve dak varianten vermeerderd de biodiversiteit, doordat
vliegende insecten het betreden en tijdelijk bewonen. Voor het creëren van een duurzame
leefomgeving voor deze insecten is het aanbrengen van een intensief groen dak de voorkeur. Een
ander bijkomend voordeel is dat een groen dak fijnstof bindt in de mate van 1 kg fijnstof/m2,
daarnaast wordt er uiteraard CO₂ uit de lucht verwijdert en zuurstof afgegeven aan de lucht (Urban
Blue Green Grids, z.d.).
De nieuwbouwwoningen kunnen met een dakhelling van maximaal 30 graden uitgerust worden met
een groen dak waardoor de biodiversiteit en isolatie toeneemt in de wijk. De uitstraling van de wijk
krijgt mede door de daken een hogere belevingswaarde en is een verrijking van het landschap door
de vermeerdering van de leefbaarheid.

36

Waterbuffering
Door de toenemende neerslag in korte periodes kunnen de rioleringen het regenwater niet op tijd
verwerken. Door de afvoer te vertragen en het water direct te infiltreren of zo lang mogelijk vast te
houden kan de woonwijk het bufferen. Vertragen is het langer vasthouden van het regenwater op
wijkniveau voordat het gemeentelijk riool wordt bereikt (Urban Blue Green Grids, z.d.).
Het bufferen en vertragen in de wijk gaat door de toepassing van groene daken op woningen,
regenwatervijvers, ondergrondse bassins en decentrale infiltratie. Bij decentraal wordt gedacht aan
een aparte voorziening die de bewoner zelf beheert.
Bewustwording van de afwatering in de wijk kan door de afwatering bovengronds zichtbaar te maken,
een bijkomend voordeel hiervan zijn de kosten die in aanleg minder zijn dan bij een gescheiden stelsel.
Daarnaast zijn de bewoners betrokken bij de afwatering en zo minder geneigd tot vervuilende
handelingen zoals het wassen van een auto. Het afvoeren van water gebeurt via een open/bedekte
goten, holle wegen en openwaterlopen naar een centrale infiltratie plek, zoals een wadi (greppel waar
water in tijden van zware regenval kan infiltreren) of een regenwatervijver.
Een andere optie is het verminderen van de verharding in de straat, zodat het water door middel van
de openingen de bodem kan bereiken. Deze vermindering kan door verhardingen niet groter te maken
dan noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen en voetpaden. Daarnaast kan de verharding
die voor deze oppervlakken benodigd is vervangen worden voor half verhardingen. Door deze
verandering is er meer ruimte voor het microklimaat die microdeeltjes uit de lucht filteren en kan de
water sneller toegang krijgen tot de bodem.
Voor Loo is het belangrijk dat de toekomstige nieuwbouwwijk(en) uitgerust zijn met noodzakelijk
verharding. Voetpaden en parkeerplaatsen kunnen voorzien worden van half verharding. Het water
wordt middels de bovengrondse goten afgevoerd. Uiteindelijk zal het afhankelijk van de
doorlatendheid van de bodem, grondwaterstand, de kwaliteit van het afstromende water en
beschikbare ruimte naar de infiltratie- of buffervoorziening afgevoerd worden.
Volks- en moestuinen
In het dichtbevolkte Nederland kunnen moestuinen gebruikt worden voor de eigen voedselproductie,
daarnaast geeft het ruimte voor zelfexpressie, saamhorigheid en een stukje onafhankelijkheid van de
consumptiemaatschappij. Vele deelnemers zien deze moestuinen als een wens die in vervulling gaat,
doordat het voedsel eigen is, ecologisch en natuur terugkomt in zowel de stad als de bijdrage die
geleverd wordt tegen de vernietiging van het regenwoud (Urban Blue Green Grids, z.d.).
Moestuinen zijn in verschillende maten toepasbaar in de openbare ruimte, ze kunnen dienen als
educatieve, therapeutische- of sociale doelstelling voor bijvoorbeeld scholen en ziekhuizen. Daarnaast
zijn ze, wat al eerder naar voren kwam, voor de eigen behoefte van bewoners die het telen van voedsel
zonder enige commerciële doelstelling op een speciaal aangewezen grond kunnen realiseren. Het
integreren van deze volks- en moestuinen verminderd de kosten voor het groenbeheer, omdat de
oppervlakte voor een ander doeleinde wordt gebruikt. De groenresten kunnen een bijdrage leveren
aan de energievoorziening en productie en vergisting van biomassa. Het organische afval kan ook voor
compost van de tuinen worden gebruikt. Algemeen zijn moestuinen zogenaamd schone tuinen omdat
er minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, dit ligt echter aan de bewoners zelf of
ze hierin meegaan.
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De actuele situatie in Nederland is voornamelijk dat een boerderijwinkel een plek is waar de
geproduceerde versnaperingen van het lokale boerenbedrijf te koop zijn. Bewoners waarderen dit
aanbod en maken er gebruik van. Hieruit blijkt dat er veel animo is onder de burgers voor ecologisch
voedsel. De boerderijen zijn gelegen aan de rand van de stad en gaan vaak gepaard met
kinderboerderijen.
Een nieuwe vorm is het betrekken van scholen en bewoners bij een potentiële locatie waar de
gemeente voor heeft ingestemd deze als gemeenschappelijke moestuin te gebruiken. Door deze
manier kunnen braakliggende terreinen omgevormd worden tot gemeenschap tuinen met fruitbomen
waar iedereen kan plukken of moestuingebieden die gerund worden door een bewonersgroep en is
de samenwerking met een school optioneel. De start van een seizoen wordt feestelijk geopend en ook
het sluiten van de tuin wordt gezamenlijk gevierd (Poptahof Delft, z.d.).
Binnen Loo kunnen braakliggende- of vrijkomende terreinen met steun van een bewonersgroep en
school tot volks- of moestuin gevormd worden. Het is van belang dat er voldoende draagvlak is onder
de bewoners, voornamelijk als het gaat om een gemeenschappelijk tuin. Het consequent onderhoud
plegen met elkaar zorgt voor een goed sociaal verband, waardoor leuke buurtproducten tot stand
kunnen komen.

Loo en biodiversiteit
Uit de enquête blijkt dat de inwoners in Loo veel waarde hechten aan de natuur. Het toepassen van
flora en fauna in de openbare ruimte is dus een zeer interessante kans voor Loo. Ook blijkt uit de
enquête dat er interesse is voor een dorpsmoestuin (7,1%), wat ook bijdraagt aan de biodiversiteit in
Loo. Belangrijk is hierbij wel, zoals ook genoemd in bovenstaande alinea’s, dat er rekening wordt
gehouden met het voegwerk van de mogelijke gevels. Vergroening mag niet leiden tot achteruitgang
van de huizen.
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Kans 11. Smart Grid met slimme meterkasten
Een Smart Grid is een elektriciteitssysteem die ervoor zorgt dat opgewekte
duurzame energie op de juiste momenten verbruikt wordt in een woning.
De productie van zonne- en windenergie is inconsistent omdat het
opwekken van deze soorten energie van de weersomstandigheden
afhangt. Dit betekent dat woningen en gebouwen op bepaalde tijden in
de dag meer energie heeft dan andere tijden. Met behulp van een Smart
Grid kan men deze bepaalde tijden detecteren en daarop inspelen. Zo
wordt op tijden waar veel duurzame energie beschikbaar is de
wasmachine aangezet en wordt op tijden waar weinig duurzame energie
beschikbaar is de vloerverwarming uitgezet. Dit wordt gedaan met Figuur 40, Smart Grid
behulp van slimme meterkasten zoals Earn-E en Eneco:Toon. Het
toepassen van een Smart Grid heeft zijn voordelen en nadelen (Eneco, z.d.).
Een groot voordeel bij het toepassen van een Smart
Grid is dat de benodigde energieopslag wordt
geminimaliseerd per woning. Het conventionele
elektriciteitsnetwerk biedt vanuit zichzelf bijna geen
energieopslag, wat betekent dat de energie ter plekke
opgewekt moet worden. Door Smart Grid te gebruiken
wordt de opgewekte energie vanuit het huis zelf
gebruikt op de juiste momenten waardoor er geen
elektriciteit opgewekt hoeft te worden vanuit het
conventionele energienetwerk. Zo wordt de woning
voor een groot deel zelfvoorzienend.
Figuur 41, Smart Grid
Naast dat de woning zelfvoorzienend wordt, wordt het gebruiken van een Smart Grid ook gezien als
een milieubewuste oplossing tegen vervuiling van grote energiecentrales. Volgens filosoof Roger
Scruton in het boek Groene filosofie is de oplossing naar een milieuvriendelijke samenleving niet het
grootschalig aanpakken van de “boosdoeners” voor het milieu, maar juist het kleinschalig aanpakken
van meerdere kwesties die een positieve invloed hebben op een duurzamere wereld. Door Smart Grid
toe te passen worden meerdere kleine duurzame energiecentrales (in de vorm van de woningen met
zonnepanelen etc.) gecreëerd wat dus een positieve invloed heeft op het milieu (Scruton, 2012).

Loo en Smart Grid met slimme meterkasten
Nu is het nog de vraag of Smart Grid gebruiken voor het dorp Loo wel een goede oplossing is. Bij
gemeente Duiven Westervoort is het Smart Grid concept al wel bekend. Smart Grid wordt bij het
bedrijventerrein in Duiven toegepast door middel van het programma Smart Grid Alliance. Smart Grid
Alliance is een programma opgezet door APPM en DNV-GL. Smart Grid Duiven is één van de 76 Smart
Grid-projecten in Nederland. Alle 76 projecten worden flink gesubsidieerd door de overheid (er is nog
geen enkel commercieel Smart Grid-project). Als gemeente Duiven Westervoort weer in
samenwerking gaat met Smart Grid Alliance, is de kans groot dat een project in Loo gesubsidieerd
wordt. Dit biedt een goedkope en efficiënte oplossing voor het verduurzamen van Loo. Dit is een kans
die in beschouwing genomen moet worden in de kansenkaart voor Loo.
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Kans 12. Olivijn toepassingen
Olivijn is een mineraal/gesteente die CO₂ gassen opneemt vanuit
de atmosfeer. Omdat CO₂ een broeikasgas is, wordt het toepassen
van olivijn beschouwd als een milieubewuste oplossing. Olivijn kan
toegepast worden op vele manieren omdat het gebruikt kan worden als
een soort coating. Voorbeelden van toepassing van olivijn als coating zijn
bij bestratingen, dakpannen en dijken. Naast coating is ook het gebruik
van olivijn korrels niet onbekend in de maatschappij. Zo wordt er voor
tuinen zandpaden gemaakt van olivijn korrels (wat een grijze kleur heeft).
Er zijn dus veel verschillende mogelijkheden wanneer het gaat over het
toepassen van olivijn (Groei & bloei, 2020).
Figuur 42, olivijne bestrating
Een voordeel van het gebruiken is, naast het al eerder vermeldde opnemen van CO₂ , is
dat olivijn zorgt voor een gezond bodemleven. Olivijn zorgt ervoor dat bodemverzuring, algengroei
en mosgroei wordt tegengegaan. Daarnaast is olivijn ook een gesteente die gebruikt kan worden voor
versterking van constructies. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van olivijnbeton. Zo zijn er veel
mogelijke toepassingen met olivijn voor zowel de huizen als de ruimtelijke omgeving in Loo.
Voor het gebruik van olivijn is geen uitdrukkelijk nadeel. Olivijn verliest
in de loop van tijd zijn effect op CO₂ , maar door opnieuw een coating
toe te passen krijgt het zijn effect weer terug. Daarnaast kan er ook voor
gekozen worden om het verbruikte olivijn in zijn toestand te laten. Dan
wordt het olivijn gebruikt als normaal gesteente. In verschillende
gemeentes in Nederland wordt olivijn al toegepast als coating voor
bestrating. Er zitten wel enige kosten aan het toepassen van olivijn vast,
maar dit is een stap die gemaakt moet worden door gemeente
Figuur 43, olivijn
Duiven/Westervoort.

Loo en olivijn toepassingen
De inwoners zijn, volgens de enquête, bereid zich in te zetten voor meer duurzaamheid en de
driehoek van Loo typeert het dorp. Door olivijn in te zetten over de straten van de driehoek zal Loo er
duurzamer uitzien en daarnaast ook het typerende goed tonen. Daarnaast is er een kans voor
nieuwbouwwoningen om hun oprit met grind bedekken die volledig bestaat uit olivijn.
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Kans 13. Warmtepompen
Om een woning energieneutraal te maken, wordt er al snel naar de
warmtepomp van een huis gekeken. Vaak wordt de warmte bij een energie
neutrale woning geleverd via vloerverwarming of radiatoren die werken op
lage temperatuur. Warmtepompen leveren warm water via een
buizensysteem door het huis heen. De temperatuur van het water zit onder
de 55° graden bij huizen die goed geïsoleerd zijn in tegenstelling tot huizen
die minder goed geïsoleerd zijn (60° t/m 80° graden). Het soort warmtepomp
die interessant is voor particulieren is een lucht/water warmtepomp. Een
lucht/water warmtepomp is van zichzelf niet energieneutraal, maar is wel Figuur 44, warmtepompen
extreem
zuinig
vergeleken
met andere
verwarmingstechnieken. Warmtepompen halen 75% van de energie die ze nodig hebben uit de
buitenlucht (de overige 25% moet vanuit het stopcontact komen). In tegenstelling tot bestaande
bouw, wordt de energie van de lucht/water warmtepomp volledig uit het elektriciteitsnet gehaald in
plaats van een hybride systeem van elektriciteit en gas (Klimaatexpert 2020).
Om het huis zo energieneutraal mogelijk te maken, is het mogelijk om een lucht/water warmtepomp
te combineren met een zonneboiler. Een zonneboiler maakt gebruik van de warmtestraling van de
zon door zonnestralen op te vangen met een zonnecollector. Een zonnecollector wordt, net als een
zonnepaneel, geplaatst op het dak van een woning. Hier moet dus een afweging gemaakt worden: “Is
het efficiënter om een zonnecollector te gebruiken samen met zonnepanelen of is alleen
zonnepanelen gebruiken efficiënter?” Het antwoord op deze vraag ligt bij de hoeveelheid woningen
met zonnepanelen in Loo. Zonnecollectoren met zonneboilers worden namelijk vaak gebruikt bij
woningen die nog geen zonnepanelen hebben geïnstalleerd. De reden hiervoor is omdat woningen
met zonnepanelen de opgewekte energie van de zonnepanelen kan gebruiken voor warmte.
Zonnecollectoren zijn daardoor dus overbodig bij deze woningen. Aangezien een groot deel van de
woningen van Loo al zonnepanelen heeft geïnstalleerd (en dit aantal groeit), raad de projectgroep het
af om zonneboilers te gebruiken (Zonnepaneel prijzen, 2020).

Figuur 45, warmtepomp

Figuur 46, zonneboiler

Loo en warmtepompen
De meerderheid van de respondenten ‘weet niet’ of zij warmtepompen een goed idee vinden. Dit kan
komen, doordat er niet voldoende voorlichting is over warmtepompen. Daarnaast vindt 33,3% het
toepassen van warmtepompen een goed idee.
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Conclusie
Om alle verschillende onderwerpen samen te stellen en antwoord te geven op onze hoofdvraag,
worden de verschillende aanbevelingen die eerder benoemd zijn gevormd in een definitieve conclusie.
De hoofdvraag luidt als volgt:
“Op welke wijze kunnen bestaande en nieuwe gebouwen energieneutraal worden gemaakt in de
bebouwde kom van het dorp Loo in samenhang met de opgave voor klimaatadaptatie en circulaire
materiaalstromen, met behoud van bestaande natuurwaarden, identiteit en financieel-economische
randvoorwaarden?”
Deze hoofdvraag is door middel van deelvragen beantwoord voor de thema’s bestaande bouw,
nieuwbouw en identiteit Loo. De conclusie wordt in de visie van deze drie thema’s behandeld.
Identiteit was een zeer belangrijk hoofdthema voor dit project. De enquête die is afgenomen onder
de bewoners van Loo was een goede start om de waarden van Loo te leren kennen. De
representativiteit van de enquête is niet volledig betrouwbaar, maar heeft wel kaders geboden aan
de projectgroep. Ook vanuit gesprekken en interviews met een aantal bewoners en leden van de
dorpsraad heeft de projectgroep wel een goede indicatie gekregen van Loo. De projectgroep heeft
met de kansenkaart een aantal kenmerken van Loo proberen te benadrukken. De driehoek van Loo is
het startpunt van olivijne bestrating, waar ook de duurzame zonnelantaarns (passend bij Loo)
geplaatst kunnen worden. De omgeving van Loo komt ook terug in de plannen om huizen te
beplanten, hiermee wordt de biodiversiteit vergroot. Om bewoners te stimuleren te verduurzamen is
het raadzaam om elektrische laadpalen in het dorp te plaatsen.
Daarnaast kunnen er ook kleine aanpassingen gedaan worden voor de bestaande bouw. Een
voorbeeld hiervan zijn de regentonnen, waar de bewoners ook zeker voor open staan. Dit biedt kansen
voor de gemeente om dit aan te pakken. Zonnepanelen kunnen ook veel bieden in het dorp Loo. Ook
liggen er veel kansen op het gebied van informeren van de bewoners met behulp van energiecoaches.
Zij bieden de juiste informatie om duurzame stappen te kunnen nemen; een zeer belangrijk aspect.
Van belang is ook dat de energiecoaches de bewoners aansporen om een boortrekkersrol aan te
nemen. Hierbij kan ook gedacht worden aan gezamenlijke inkoop van isolatiemateriaal,
zonnepanelen, slimme meters en energie.
Voor de nieuwbouw zijn er ook genoeg kansen genoemd in dit verslag. Sommige punten haken ook
aan bij de bestaande bouw, hier moet alleen wat meer voor verbouwd worden in een woning. Dit
betekent zeker niet dat het onmogelijk is. Wat betreft kansen is er gedacht aan zo goed als alle
aspecten van een woonhuis. Denk hierbij aan duurzame isolatie, zonnepanelen, grijswater recycling,
een regenton, gevelbeplanting, warmtepompen, Smart Grid, Shared Powergrid, ventilatie,
warmteterugwinning en duurzame zonnelantaarns in de woonwijk. Eventueel kunnen de nieuwe
woningen naast de basisschool dienen als startpunt van verduurzaming.
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Bijlage 2. Plan van aanpak
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Hoofdstuk 1: Inleiding
In dit onderzoek staat de ontwikkeling van duurzaamheid in Loo centraal. Loo dient de transitie te
maken naar een lange termijnoplossing die inspeelt op een duurzamere toekomst. Hierbij wordt
gedacht aan klimaatbestendigheid en energievoorziening dat onderdeel is van de toekomstige
circulaire economie in Loo. Daarnaast komen er in het onderzoek meerdere aspecten aan bod die
het ideaalbeeld van Loo uitlicht.
Circulariteit in de gebouwde omgeving gaat altijd uit van een optimale balans van meervoudige
waarden in wonen, werken en recreëren. Het Loose leefklimaat dreigt op lange termijn de
confrontatie aan te gaan met de klimaatveranderingen, vergrijzing en een lichte krimp in de bevolking
als er geen actie wordt ondernomen in de verbetering van de duurzaamheid en leefbaarheid. Vanuit
de Loose Dorpswerkgroep zijn bewoners samen tot een dorpsplan (en meerdere
rondvragen) gekomen waarin is beschreven op welke thema’s het dorp zich tot 2025 kan ontwikkelen.
Het gaat om de volgende thema’s waar oplossingsrichtingen en verdere acties voor zijn opgesteld in
het dorpsplan:
• Komst A15;
• Recreatie en natuur rondom Loo;
• Dorpsranden;
• Leefbaarheid en voorzieningen;
• Ouderen en zorg;
• Wonen in Loo;
• Inrichting openbare ruimte;
• Verkeer en veiligheid;
• Economische bedrijvigheid.
In opdracht van de gemeente Duiven en dorpswerkgroep Loo is dit plan van aanpak opgesteld om
inzicht te geven in de kansen en uitdagingen die het dorp Loo te wachten staan ten aanzien van de
energietransitie, leefbaarheid en regionale belangen.

Organisatie
Visie dorpswerkgroep
De actieve dorpswerkgroep heeft de gemeente Duiven in 2005 benaderd hoe Loo op lange termijn
leefbaarder kan worden. De raad bestaat uit circa 16 vrijwilligers die de belangen van het dorp
behartigen en inspelen op de behoeftes van de inwoners.
Met als doelstelling de gewenste veranderingen en verbeteringen realiseren. Hierbij wordt gestreefd
naar het behoud van de volgende waardevolle aspecten en wordt tevens gezien als ideaalbeeld voor
het dorp:
• Bevorderen van contacten tussen inwoners;
• Bevorderen van de leefbaarheid op korte termijn;
• Bevorderen van de leefbaarheid op lange termijn;
• Behartigen van algemene belangen van de inwoners van Loo.
De gemeente Duiven is een belangrijke partner van de Dorpsraad bij het realiseren van de
doelstellingen en de projecten. Hierbij is het belangrijk om efficiënt en effectief samen te werken.
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Stakeholders
De onderstaande punten vormen een lijst van personen waarvan de projectgroep van mening is zij
belang hebben bij dit project.
• Agrarische bedrijven
• Gemeente Duiven en dorpsraad
• Rijkswaterstaat, A15
• Waterschap en natuurorganisaties
• Bewoners en verenigingsleven van Loo
• Landeigenaren van Loo
• Winkeliers en kleinbedrijven
• Historische monumenten
• Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
• Wethouder

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn de probleembeschrijving, doelstellingen en hoofd- en deelvragen beschreven.
In hoofdstuk 3 zijn de randvoorwaarden en beperkingen uitgewerkt.
In hoofdstuk 4 wordt de strategie voor dataverzameling toegelicht voor dit project.
Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de planning deze, is flexibel en dient als opzet.
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Hoofdstuk 2: Probleembeschrijving
In dit hoofdstuk zullen de doelstellingen, hoofd- en deelvragen en de probleembeschrijving worden
beschreven.

Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het inzicht geven in de verschillende kansen die het dorp Loo heeft
om in de toekomst duurzamer te zijn op het gebied van energie, circulariteit en klimaatadaptie. Dit
inzicht zal worden gegeven door middel van een ‘kansenkaart’ waar de agenda van energie,
circulariteit en klimaatadaptatie worden gekoppeld, die tot stand zal komen in overleg met de
stakeholders in Loo. Deze kaart heeft als doel dat de gemeente Duiven de verschillende kansen kan
evalueren en wanneer deze aan de eisen voldoen te implementeren.
De initieel opgegeven probleemstellingen en punten waar de dorpsraad van Loo mee aan de slag
wil zijn uitermate divers en soms tegenstrijdig. Echter zijn er twee onderwerpen die zowel de
gemeente als de dorpsraad van groot belang beschouwen. Ten eerste de energievoorzieningen van
de bestaande gebouwen en ten tweede de energievoorzieningen van de nieuwbouw. Ons doel is om
per onderwerp verschillende kansen te onderzoeken en te onderbouwen om zodoende tot een
blauwdruk te komen die zowel voor de gemeente als voor de dorpsraad kan worden gebruikt voor
soortgelijke projecten in de toekomst. Deze blauwdruk zal weergeven hoe de gemeente de
energievoorzieningen van bestaande en nieuwe gebouwen (eventueel in combinatie met elkaar) kan
verduurzamen.

Probleembeschrijving
De overheid heeft vastgesteld dat vanaf 2050 alle huizen in Nederland gasvrij dienen te zijn. Dit heeft
voor verschillende gemeenten/dorpen grote gevolgen, een voorbeeld hiervan is Loo. Loo is
een Gelders dorp met een rijke historie, echter ondervindt Loo momenteel problemen met de
energietransitie. Het merendeel van Loo leeft op gas en bestaat uit klassieke, minder goed geïsoleerde
huizen. Daarnaast worden deze huizen vaak bewoond door een “oudere” doelgroep waarbij het
rendement op isolatie zeer laag is.
Naast de bestaande bouw heeft Loo ook een probleem met de nieuwbouw. In Loo worden op dit
moment 4 nieuwbouwwoningen gebouwd, deze hebben echter geen toegang tot het gas dankzij de
wetgeving van de gemeente en overheid. Dit is een probleem dat zich in de toekomst nog vele malen
zal gaan herhalen en er zal dus gezocht moeten worden naar duurzame en vrij van milieubelastende
energievormen in de vorm van een energienetwerk dat beschikbaar is in zowel het heden als in de
toekomst. Hiervoor zullen deze 4 nieuwbouwwoningen als uitgangspunt genomen worden.
Tot slot zijn de bewoners van Loo erg gesteld op hun historie, hun natuurgebieden en klassieke
kenmerken van hun cultuur. Dit maakt het de uitdaging om zoveel mogelijk aspecten van Loo te
benuttigen zonder de waarden van de bewoners van Loo in de weg te zitten.
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Hoofd- en deelvragen
Om een concrete opdracht op te stellen zal een hoofdvraag geformuleerd moeten worden. Deze
hoofdvraag bevat in één zin de kern van dit project. Wanneer aan het einde van het project deze
hoofdvraag beantwoord kan worden zal het project als succesvol worden beschouwd. Deze
hoofdvraag wordt beantwoord door middel van deelvragen. Deze geven richting in het onderzoek wat
plaats zal vinden.
De deelvragen zijn onderverdeeld in drie thema’s; de identiteit van Loo, bestaande bebouwing en
energietransitie. Deze drie thema’s vormen samen het geheel waarmee de projectgroep de
kansenkaart zal ontwikkelen. Het is van belang om dicht bij de waarden van Loo te blijven.

Hoofdvraag
“Op welke wijze kunnen bestaande en nieuwe gebouwen
energieneutraal worden gemaakt in de bebouwde kom van het dorp Loo in samenhang met de
opgave voor klimaatadaptatie en circulaire materiaalstromen, met behoud
van bestaande natuurwaarden, identiteit en financieel-economische randvoorwaarden?”

Deelvragen
Identiteit van Loo
Wat vormt de identiteit van Loo?
• Welke fysieke en sociale elementen van Loo zijn kenmerkend en waardevol voor de
bewoners en moeten dus behouden blijven?

Bestaande bebouwing
Hoe kan de bestaande bebouwing benut worden in de energietransitie?
• Welke wetgeving is van toepassing in het kader van natuurbehoud?
• Welke wetgeving is van toepassing op de verscheidende monumentale en overige
bestaande (openbare en particuliere) panden in Loo?
• Hoe kan de openbare ruimte beter ingericht worden ten dienste van zowel de energietransitie
als
het
gemeenschappelijke
nut? Denk
hierbij
aan
o.a.
parkeervakken,
vergroening en infrastructuur
• Welke duurzame technieken zijn toepasbaar voor het energetisch opwaarderen en klimaat
adaptief maken van de bestaande bebouwing? Denk hierbij ook mede aan circulaire
bouwstromen, zonnepanelen toepassen, promotiebeleid duurzaam gedrag etc.
• Wat is de haalbaarheid van de duurzame technieken welke op de bestaande bebouwing en
openbare ruimte van Loo toepasbaar zijn, met in ogenschouw nemende de financieeleconomische randvoorwaarden?

Nieuwbouw
Welke oplossingen/mogelijkheden zijn er voor Loo om energie neutrale nieuwbouwwoningen te
realiseren?
• Welke wetgeving is van toepassing in het kader van natuurbehoud?
• Waar in Loo valt nieuwbouw te realiseren?
• Hoe kan er nieuwbouw aan de dorpsranden ontwikkelt worden met behoud van de identiteit
van Loo?
• Welke verwarmingstechnieken/energievoorzieningen zijn toepasbaar voor energie neutrale
nieuwbouwwoningen?
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•
•
•
•

Hoe kan de toekomstige openbare ruimte klimaat adaptief worden ingericht
en multifunctioneel worden benut in de nieuwbouwwijk?
Wat voor circulaire materialen kunnen in de toekomstige nieuwbouw en openbare
ruimte worden toegepast?
Aan welke financieel-economische randvoorwaarden dient het maken van een energieneutrale omgeving bij de nieuwe bebouwing getoetst te worden?
Welke duurzame technieken zijn financieel haalbaar voor de nieuwbouw en de openbare
ruimte?
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Hoofdstuk 3: Randvoorwaarden en beperkingen
Dit hoofdstuk benoemd de belangrijke randvoorwaarden en beperkingen waarmee de projectgroep
rekening mee dient te houden.

Randvoorwaarden:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

De projectgroep is dit project gestart behorende bij de minor circulaire economie aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, schooljaar 2020/2021. Er wordt verwacht van de
projectgroep dat zij keuzes maken die bijdragen aan de minor en dus ook aan de toekomst.
Op 4 november 2020 wordt de eindpresentatie gegeven door de projectgroep. In overleg met
de begeleidende docent wordt invulling gegeven aan de vorm van presenteren, dit kan op
locatie maar ook online.
Van de projectgroep wordt verwacht dat zij ten alle tijden van overleg in persoon gezond zijn
en met klachten thuis zullen blijven. Van elk van de projectleden wordt verwacht dat zij
hierover eerlijk zijn. Bij klachten kan een project lid ervoor kiezen zich te laten testen om
zekerheid te creëren tegenover de rest van de groep.
Het budget voor dit project is onbekend. Over eventuele benodigde uitgaven zal altijd overleg
gepleegd worden met de projectgroep in de Teams-omgeving of via WhatsApp. Het budget
voor het printen van benodigde documenten wordt geschat op 10 euro. De uitgaven kunnen
door middel van Tikkies (betaalverzoeken) verdeeld worden.
De projectgroep zal met zorg omgaan met de verkregen documenten van Loo. Als er bij
bepaalde documenten geheimhoudingsplicht is zal de projectgroep dit respecteren.
De benodigde materialen voor het project worden verkregen via de projectbegeleider of
contactpersoon van Loo. Deze bestanden worden geüpload op de Teams-omgeving van de
projectgroep zodat ieder lid toegang heeft tot alle informatie.
De eindpresentatie moet bijdragen aan de sociale cohesie van Loo.
Het eindresultaat vormt zich in een kansenkaart. Dit geeft een goed beeld voor Loo waar zij
actie kunnen ondernemen.
Het eindresultaat dient als basis voor Loo om mee naar de bewoners te stappen.
Het eindproduct moet tot stand komen met de stakeholders in Loo zodat er draagvlak is voor
de kansen
De identiteit van Loo is ten alle tijden meegenomen en dient als uitgangspunt voor de
kansenkaart.

Beperkingen
•
•
•
•
•

Loo is een kleine gemeenschap, eventuele onderzoeken die uitgevoerd moeten worden zijn
lastig door de grootte van documenten. De doelgroep is hierdoor klein.
Niet relevante gegevens over de doelgroep niet meenemen
De beperkingen bieden ook kaders waarin de projectgroep moet werken, wat ook kan
bijdragen aan goede sturing van het project.
Vanwege het coronavirus kan de projectgroep niet zo makkelijk de mensen interviewen en
moet er zorg gedragen worden voor de regels omtrent het virus.
Het eindproduct is geen vast advies of plan voor de gemeente Loo, maar een tool waarmee
ze zelf makkelijker beslissingen kunnen nemen voor de toekomst.
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Hoofdstuk 4: Strategie voor dataverzameling
Gebruik van onderzoeksmethoden
Bij deskresearch analyseer je bestaande bronnen en informatie om zodoende antwoord op de hoofden deelvragen te krijgen. Deze vragen zullen beantwoordt worden door middel van theoretische
artikelen, statistische gegevens, cijfers vanuit de gemeente en vrijgegeven correspondentie. Er is voor
deskresearch gekozen omdat veel informatie en oplossingen ten behoeve van de doelstelling te
vinden is in bestaande bronnen. Deze informatie zal gebruikt om Loo te helpen de transitie te maken
om op langere termijn leefbaarder te worden.
Een belangrijke bron die bij enkele deelvragen zal worden gebruikt is de wet natuur en biodiversiteit
(Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2020). Deze wet geeft inzage in het
beleid en wetgeving omtrent natuurbehoud. Verder zal het dorpsplan van Loo 20132025 (Dorpswerkgroep Loo, 2013) worden gebruikt om de identiteit en doelen van het dorp goed
weer te geven.
Bij fieldresearch verwerf je empirische kennis door onderzoek te doen in het onderzoeksveld. Dit
onderzoek zal in ons geval worden uitgevoerd door middel van interviews en observaties. Wij zullen
in de onderzoeksperiode meerdere experts gaan spreken om zodoende meer inzicht te krijgen in de
hoofd- en deelvragen. Deze kennis zal in combinatie met analyses uit de deskresearch worden
gecombineerd om zodoende tot verschillende kansen voor Loo te komen. Tevens is het van belang
om te inventariseren of er werkelijk draagvlak is voor deze kansen. Dit draagvlak zal worden gemeten
door interviews en eventuele enquêtes.

Beoordelen kwaliteit van onderzoek
Momenteel is het zo dat de groep studenten onderling elkaars werk nakijkt op correctheid van
uitwerking en selectief ook bronnen controleert alvorens dit werk te overhandigen aan begeleiders
en de extern betrokkenen/opdrachtgevers van dit project. Door meerdere conceptversies aan te
bieden aan onze begeleiders ter inzage en onderwijl het proces van intern rouleren van de inhoud vol
te houden gedurende alle stappen van het project hopen wij de kwaliteit van het geleverde werk op
peil te houden. Dit zou voor een geloofwaardig en bruikbaar eindresultaat moeten zorgen.
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Hoofdstuk 5: Planning
Datum 7-sep
Tijd
11:00

Actie
Door
wie?

9-sep
10:00

Eerste opzet Kick-off
PVA af zover welkom
mogelijk
Loo
Iedereen

Iedereen

14-sep
11:00
en
in

23-sep

Vergadering

16-sep
21-sep
09:30-15:30 11:00
Vergadering in
Loo
+
rondleiding
Jan Rasing
Vergadering

Iedereen

Iedereen

Iedereen

Iedereen

Vergadering in
Loo
+
interview met
Jeroen Smits

Hierboven is een klein schema te zien met alle data en tijdstippen waarop de projectgroep bepaalde
acties moet verrichten, zoals interviews of onderdelen waarvoor er een deadline gehanteerd
wordt. Dit is een document dat de projectgroep in de loop van het project zullen blijven aanpassen
aangezien de projectgroep nu nog niet de concrete acties van de toekomst kan benoemen.
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Bijlage 3. Uitkomsten enquête
Vraag 1. Wat is uw geslacht?

Vraag 2. Wat is uw leeftijd?

Vraag 3. Bent u lid van de dorpsraad?
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Vraag 4. Als u Loo in een zin zou mogen omschrijven, hoe zou u dat doen?
• Klein
• Hecht waarde aan tradities, maar staan open voor innovatie en herziening van tradities waar
nodig..
• ?
• De mensen hebben wat voor elkaar over
• Ons ons
• Hechte gemeenschap! Moeilijk om erin te komen als buitenstaander! Eenmaal geaccepteerd
wordt het wel iets beter!
• Loo is een klein dorp met veel ruimte en natuur met veel voorzieningen in de buurt.
• Een dorp waar het prettig wonen is, de mensen naar elkaar omkijken en met voldoende
voorzieningen
• Gemoedelijk en actief dorp
• Gezellig, knus dorp
• Vriendelijk dorp met alle voorzieningen op korte afstand
• Mooi rustig dorp
• Klein dorp
• Betrokken gezellige gemeenschap
• Rustig wonen, maar waar veel gaat omdat het altijd al zo is gegaan
• Gemoedelijk
• Top dorp
• Heerlijk rustig wonen
• Mooi dorp
• Leuk, gezellig warm dorp
• Een rustig dorp waar iedereen elkaar kent en elkaar helpt waar nodig is
• Fijn, betrokken dorp met lieve mensen en mooie natuur, helaas binnenkort met een nieuwe
snelweg ernaast
• Hechte gemeenschap met vele tradities en sterke onderlinge verbondenheid.
• Open en sociaal dorp
• 👍👍
• Loo heeft nog steeds een dorpskarakter.
• Een dorp die langzaam gaat vervreemden.
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Vraag 5. Hoe denkt u erover om woningen te splitsen?

Ja, de woningen worden nu voor een forse prijs verkocht aan mensen buiten Loo
Nee, Ik zie liever nieuwe mensen naar het dorp trekken (7,1%)
Zie liever meer rijtjeswoningen gebouwd worden, denk dat huizen splitsen ook al snel vrij prijzig wordt
als er gekeken wordt naar de verbouwkosten en huizenprijzen in Loo (3,6%)
Ik weet niet wat dit inhoudt dus kan er moeilijk een mening over vormen zonder verdere uitleg (3,6%)
Splitsen of tijdelijke woning voor de ouders mits het mensen zijn die binding met Loo hebben (3,6%)
Vraag 6. Bent u bereid om te investeren in deze manier van het lokaal en duurzaam opwekken van
zonne-energie?

Ons dak is er niet geschikt voor, staat niet op het zuiden en deels in de schaduw dus niet rendabel
(3,6%
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Vraag 7. Denkt u erover om binnen nu en tien jaar een elektrische auto aan te schaffen?

Vraag 8. Zou het plaatsen van meer laadpalen u motiveren om te investeren in elektrisch rijden?

Vraag 9. Zou u willen investeren in het opvangen van regenwater?
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Vraag 9b. Welk bedrag zou u maximaal willen besteden voor het aanschaffen van een regenton?

Vraag 10. Wat ziet u graag gebeuren met de lege kassen in het dorp?

Deze kassen zijn particulier eigendom dus het is niet aan anderen om te bepalen wat ermee gebeurt!
Indien mogelijk nieuwe woningen maar wel ruim opgezet
Dan ook een aantal betaalbare huurwoningen <€700,00
Vraag 11. Hoe kijkt u tegen energie-neutrale woningen aan?
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Vraag 12. Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van natuurlijke materialen (bijvoorbeeld hout en stro)
bij nieuwbouwwoningen? (negatief <> positief)

Vraag 13. Hoe kijkt u tegen circulaire bouwstromen (hergebruik van bestaande materialen) aan bij
nieuwbouwwoningen? (negatief <> positief)

Vraag 14. Het toepassen van warmtepompen is een goed idee (Helemaal mee oneens – helemaal
mee eens)
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Vraag 15. Bent u bereid om een gezamenlijke energieopslag/buurtbatterij met uw buren te hebben?

Vraag 16. Windmolens geven Loo een positieve en duurzame uitstraling (helemaal mee oneens <>
helemaal mee eens)

Vraag 17. Ik vind dat de windmolens in het straatbeeld passen van Loo (Helemaal mee oneens <>
helemaal mee eens)
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Vraag 18. Zou u willen toelichten waarom u de windmolens wel of niet vindt passen?
• Windmolens passen niet in een dorp als deze waar veel waarde wordt gehecht aan de natuur
en zijn omgeving. Zie a15 beleid.
• Tegen enkele zou ik geen bezwaar hebben
• Loo is een dorp, waar de meeste mensen zichzelf goed kunnen redden en zelf vaak ook
zonnepanelen kunnen aanschaffen. De meeste mensen zijn alleen achterdochtig en durven
het niet. Windmolen is voor Loo zelf niet nodig en ik vind niet dat Loo de dupe mag worden
omdat duiven liever windmolens ziet.
• Ze passen niet in het dorpse karakter, maken herrie en geven straling af. Nee bedankt!
• Ik denk dat ze niet écht horen bij zo n klein dorp! Windmolens zijn wel erg groot! Er zijn wel
kleinere windturbines voor persoonlijk gebruik!
• Staat niet mooi en we hebben al el.masten en de overkant v d Rijn lelijke industrie + 2 enorme
hoge windmolens die in Angeren komen.
• Horizonvervuiling-laat deze geplaatst worden op een plek met meer en ruimer buitengebied
• Veroorzaken te veel overlast, mits ze ver genoeg bij huizen vandaan staan
• Het zou enorm zonde zijn als windmolens de uitstraling van Loo zouden beïnvloeden. Je kan
nu mooi ver wegijken dat moet zo blijven
• Te groot, te aanwezig
• Het is belangrijk dat windmolens komen, dus ook in onze omgeving
• Windmolens geven een onrustig beeld, ik zie liever gemeentelijke investering of een
constructie waarbij de gemeente/bedrijven investeren in zonnepanelen op grond en daken
van particulieren waarbij de grond/dak eigenaar een energie korting krijgt.
• Totale beeld van de mooie natuur is dan weg
• Loo is klein dorp en daar passen zulke grote molens niet bij. Loo verdwijnt eronder
• Er is nog geen juiste plek gevonden
• Het is zoon mooi dorp& dan zet je in het uitzicht van die lelijke dingen
• Duurzame energie
• Geen gezicht, omgeving vervuilers, niet geruisloos en schaduwslag (wieken)
• Horizonvervuiling en slagschaduw en irritant geluid.
• Ziet er niet uit
• Dat is meer voor een buitengebied
• Windmolens horen niet in een dorp, deze geven veel overlast en tasten het mooie landschap
aan. Een snelweg net naast de deur lijkt me genoeg vervuiling van het landschap
• Windmolens zijn in mijn beleving efficiënter omdat ze in staat zijn om op momenten van veel
energie vraag ook goed produceren. Zonne-energie kan dit niet. 2 punt van aandacht wat en
waar gaan we straks naartoe met de afgedankte panelen
• Loo ligt tegen een N2000 gebied. Daar passen geen windmolens. Bovendien: clusteren om het
landschap niet te verzieken en plaatsen in windrijke gebieden. Niet te dicht bij bebouwing
i.v.m gezondheid (laagfrequent geluid)
• ?
• Windmolens zijn toch de toekomst, maar ze moeten zo geplaatst worden dat de mensen er
geen last van hebben
• Windmolens passen absoluut in de directe omgeving van Loo. Hier is simpelweg geen ruimte
voor.

64

Vraag 19. Ik vind dat de windmolens op de juiste plek geplaatst zullen worden (helemaal mee
oneens <> helemaal mee eens)

Vraag 20. Ik vind dat wij als dorp Loo ons nog meer kunnen inzetten op duurzaamheid (helemaal
mee oneens <> helemaal mee eens)

Vraag 21. Ik zou mij als inwoner van Loo meer willen inzetten voor duurzaamheid (helemaal mee
oneens <> helemaal mee eens)
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Vraag 22. Ik heb behoefte aan meer informatie over duurzaamheid en hoe ik mij kan inzetten
(helemaal mee oneens <> helemaal mee eens)

Vraag 23. Vanuit de gemeente worden er genoeg manieren aangereikt om goed afval te kunnen
scheiden (helemaal mee oneens <> helemaal mee eens)

Vraag 24. Welk afval scheidt u?
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Vraag 25. Wat doet u aan duurzaamheid?

Vraag 26. Heeft u eventuele aanvullingen of tips?
• Succes
• Sommige vragen zijn leidend en misleidend, dit gaat duidelijk uit van de gemeente
• Succes!
• Over het regenwater. Ik maak gebruik van grondwater om de tuin te sproeien
• Plastic scheiden is lastig in het buitengebied omdat vogels de zakken opentrekken. Plastic
komt hierdoor overal terecht. Zakken zo laat mogelijk ‘s ochtends ophangen geeft hiervoor
geen oplossing. Vogels zijn bij zonsopkomst gelijk actief. Een extra ton/bak zou hiervoor een
oplossing zijn.
• Te weinig parkeerplaatsen Schuttersveld daardoor onveilige situatie. Indien er bij Berentsen
feest is (voor Corona) staat wijk nog voller!
• Geen windmolens in ons dorp aub, op de plek van de lege kassen kunnen desnoods wat velden
met zonnepanelen komen maar windmolens zijn echt niet oké
• Graag zou ik een ouderen opvang zien voor onze oude Loose inwoners waar ze kunnen wonen
met eventuele zorg maar waar ze ook dagbesteding kunnen doen. Denk hierbij aan het telen
van producten eventueel in een stuk kas en vollegrond. Een soort ouderen boerderij met
allerlei verschillende soorten dieren en deze dan ook verzorgen. Producten die geproduceerd
worden eerst voor eigen gebruik en de rest verkopen (winkeltje) en de opbrengsten
aanwenden voor leuke activiteiten van de bewoners.
• Zorgen voor concrete voorbeelden (inhoud, kosten, opbrengst)
• Sociale woningbouw weren uit LOO.
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