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Een bestaande ark
energieneutraal
maken? Het kan!
Sarah Monkau schreef met haar man Iwan Göbel het
boek Ecowinst, een handboek voor energiezuinig renoveren.
Enkele jaren geleden verbouwden zij hun woonark op de IJssel in Rheden
en brachten hiermee de theorie in praktijk. Hieronder vertelt ze
hoe ze dat hebben aangepakt en vooral: waarom je nú
zonnepanelen op je dak zou moeten zetten.

Tekst Sarah Monkau
Foto’s Fabian Boot
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TECHNIEK
Sarah Monkau woont met man en drie kinderen op een
woonark in de Jssel bij Rheden. Ze is eigenaar van Ecotrigger, bureau voor milieucommunicatie. www.ecotrigger.nl

“Het idee voor het boek ontstond vlak voor onze
eigen verbouwing. We wilden onze woonark zo
goed mogelijk verduurzamen, maar zagen door de
bomen het bos niet meer in alle informatie. De
systematiek van het energielabel voor woningen
bood uitkomst. Iwan werd EPA-adviseur (Energie-Prestatie Adviseur) en zocht uit welke toepassingen het hoogste rendement opleverden.
Ecowinst vormt de weerslag van ons onderzoek.”
KERS OP DE TAART “Wanneer je begint
met het verduurzamen van je ark of boot, is het
goed om eerst een inschatting te maken van de
mogelijke verbeteringen. Dubbel glas plaatsen
terwijl het dak slecht geïsoleerd is, heeft bijvoorbeeld nauwelijks zin. Warmte stijgt en verdwijnt
dan door het dak. Op een bestaande ark is ook niet
alles mogelijk. In ons geval was een massieve
speksteenkachel geen optie vanwege het gewicht.
Het werd een pelletkachel met delen speksteen.
Kers op de taart waren de achttien zonnepanelen,
goed voor de opwekking van zo’n 3600 kWh per
jaar. Dat maakt onze ark, met toch 350m² woonoppervlak, nagenoeg energieneutraal.”
ECORENTE “Voor 2012 en 2013 heeft de overheid een subsidie op zonnepanelen beschikbaar gesteld van maximaal € 650 per aanvraag. Daardoor
is het minimale jaarlijkse rendement (wij noemen
dat ecorente) op een investering in zonnepanelen
nu al meer dan 14%. Na ongeveer 7 jaar ga je dus
verdienen en dat elk jaar weer. De panelen hebben
een levensduur van ruim 25 jaar. De stroom die je
met zonnepanelen opwekt, lever je eerst terug aan
het net. Daarvoor krijg je van de energieleverancier hetzelfde tarief als je betaalt voor de elektriciteit die je afneemt. Meer zonnestroom leveren
dan verbruiken, heeft niet veel zin; je krijgt dan
een lagere prijs per kWh dan je zelf zou moeten
betalen.”
UITSTEL “Ik merk dat veel mensen zitten te
wachten op het ei van Columbus als het om energiebesparing of -opwekking gaat. De keren dat ik
hoor: ‘Er zijn betere zonnepanelen in de maak, dus
ik wacht nog even’ zijn ontelbaar. Dat is jammer.
Gewoon ergens mee beginnen vanuit een puur

Zes zonnecollectoren zorgen voor warm water in een zonneboiler van 800 liter. Bij onvoldoende zon verwarmt de pelletkachel het water via een warmtewisselaar. Het warme
water wordt gebruikt voor wand- en vloerverwarming en voor tapwater.
De pelletkachel brandt op houtbrokjes van afvalhout. ‘s Winters springt de kachel vanzelf aan.
Accoyahout heeft de zeer hoge duurzaamheidsklasse 1 (beter nog dan teak). Dit hout
is met een natuurlijk proces verduurzaamd, waardoor het minstens 25 jaar meegaat.
Zowel de aanvoer van frisse lucht als de luchtafvoer is mechanisch geregeld. Een warmteterugwinunit (WTW) warmt frisse lucht op, voordat deze binnenkomt. Hiermee winnen we tot 95% van de afgevoerde warmte terug.
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Lezers van VLOT kopen nu
het boek Ecowinst met 5

TECHNIEK

Een bestaande ark
energieneutraal maken?
Het kan!

euro korting. Je betaalt
dan slechts € 9,90
(+ € 2,50 verzendkosten)
in plaats van € 14,90. Stuur
een e-mail met je adresgegevens naar info@ecotrigger.nl onder vermelding
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idee of gevoel is veel beter. Juist voor woonbootbewoners ligt hier een kans. Veel boten
van ‘Ecowinst VLOT’.
liggen prachtig schaduwvrij met de zon op zuidoost tot zuidwest. Twaalf zonnepanelen
wekken jaarlijks ongeveer 1720 kWh op. Dat is de helft van het verbruik van een gemiddeld huishouden. Een vergunning is meestal niet nodig, tenzij de woonboot deel
uitmaakt van een beschermd stadsgezicht of als monument is aangeduid.”
AANSTEKELIJK “Op de ark houden we regelmatig een rondleiding. Dat werkt aanstekelijk. Hierdoor krijgen mensen vaak net even een duwtje in de rug om hun huis of
ark ook te verduurzamen. Erg leuk om te zien hoe enthousiasme kan werken. Ook onze gemeenschap met veertien
woonschepen is met het zonnevirus besmet. In totaal liggen er in de haven nu een dikke vijfitg panelen en ik verwacht dat er nog meer zullen volgen. De onafhankelijkheid
- Keus voor een bedrijf met jarenlange ervaring;
die je creëert met eigen opwekking van elektriciteit vind
- Garanties op het systeem en op de opbrengst;
ik heerlijk. Een lekker idee dat, wanneer iemand in Rus- Hoge kwaliteit en een scherpe prijs;
- Keus uit diverse paneeluitvoeringen.
land de gaskraan besluit dicht te draaien, ik geen centje
pijn hoef te lijden. Toch is het ook een tweeledig verhaal;
EXTRA KORTING BIJ COLLECTIEVE
INKOOP VOOR WOONBOTEN
wil je winst behalen, dan zul je je er ook naar moeten geZie ook www.Pfixx.nl
dragen. En dat betekent gewoon gebruiken wat je nodig
hebt, meer niet. Weten dat je het milieu niet onnodig bePFIXX SOLAR BV
last, voelt meer dan goed.”

Pfixx Zonnepanelen:

Neem nu contact op met onze solar
Adviseurs! Tel. 0314-674130.

Tot eind 2012 zit er nog zo’n 10 miljoen euro in de subsidiepot,
zie www.agentschapnl.nl/zonnepanelen.

www.Pfixx.nl
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