
Hartelijk welkom op deze 3e en laatste wijkavond!

Huisregels:
- Zet je vragen in de chat.
- Zet je microfoon uit 
- Camera mag aan moet niet

De wijkavond is van 20.00-21.30 uur

Gespreksleider André van der Zwaan
06 52 26 24 07
Ondersteuning door Sander Hartwig
06 11 88 53 89



Welkom bij de digitale 

Wijkavond Ommoord
Verduurzaming rijtjeswoningen in particulier eigendom
Gespreksleider voor vanavond: 
Andre van der Zwaan, Projectbegeleider van Alex Energie

Organisatie: Alex Energie werkt samen met de gemeente Rotterdam

Doel: zoveel mogelijk huiseigenaren helpen om hun huis energiezuiniger te maken
• lager energieverbruik
• comfortabeler wonen 
• duurzame energie
• uw vragen en ideeën

Achterliggende gedachte: alleen ga je sneller, samen kom je verder!



Team

Het team wat u vanavond en daarna te woord staat is: 

Alex Energie Donald van den Akker Voorzitter Alex Energie
André van der Zwaan Projectleider/spreker
Joop Overeem Actief lid
Andre van Krevelen Actief Lid

Hoom Sander Hartwig Deskundige/spreker
Josje Fens Deskundige

André van der Zwaan



Wijkavond Ommoord
Agenda

1. Stappenplan
2. Uitkomst 1ste en 2de avond
3. Het offerte Traject
4. Aanbod dakisolatie
5. Aanbod vloerisolatie
6. Collectieve inkoop
7. Vragen & discussie
8. Hoe verder



Stappenplan

Stap 1 Wijkavond Ommoord
• Wie is Alexenergie waarom dit initiatief?
• Interesse peilen in Ommoord
• Terug koppelen van de vragen en bewoners in Ommoord de kans geven 

vragen te stellen

Stap 2 Zo veel mogelijk mensen in Ommoord bereiken om collectief 
aanbod af te stemmen met elkaar.
• Ondersteunen van de bewoners door vragen te beantwoorden en te 

helpen om keuzes te maken.

Stap 3 Het organiseren van bijeenkomsten om projecten concreet te 
maken
• Benaderen leveranciers en installateurs voor mogelijkheden en 

prijsindicaties en aanbod presenteren



Uitkomst 1ste en 2de Wijkavond Ommoord

1. Enthousiaste groep bewoners!
2. Vragen en advies verzoeken via enquete
3. De poll gaf aan dat er nog veel grote en kleine maatregelen 

ingezet kunnen worden.
4. Tijdens de webinair en daarna zijn er vragen gesteld.
5. Woning bezoeken bij in totaal 6 bewoners
6. Uitvoerders om voorstellen gevraagd en onderhandeld

Vandaag kunnen er ook weer vragen worden gesteld.



Het offertetraject
Stappenplan

Stap 1: Geef aan Alex Energie aan met welke maatregel(en) je aan de slag wilt gaan.
Stap 2: Kies het materiaal en de leverancier.
Stap 3: Alex Energie plant een afspraak in met een adviseur van de leverancier.
Stap 4: Finale offerte 
Stap 5: Onderteken de offerte
Stap 6: Vraag de subsidie aan wanneer je 2 isolerende maatregelen neemt.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-
woningeigenaren/isolatiemaatregelen

Behoefte aan financiering? Maak zelf aanspraak op het Energietransitiefonds van de gemeente 
Rotterdam  https://duurzaam010.nl/subsidie_thema/energietransitiefonds/

Vragen? Neem contact op met Alex Energie: ommoord@alexenergie.nl

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen
https://duurzaam010.nl/subsidie_thema/energietransitiefonds/
mailto:ommoord@alexenergie.nl


Aanbod dakisolatie 
Schuindak (binnenzijde)

Leverancier Takkenkamp Duits isolatie

Product Isovlas Reno TG Elegant - dikte 160 mm Vlaswol isolatie en Reno Interieur
Weerstand waarde (Rd) 3,64 3,63

Minimale afname 30 m² Niet vermeld

Prijs voor de eerste 30 m² €2592,50 €3141,00
Meer prijs per m² inclusief BTW € 82,45 € 104,70

Subsidie mogelijkheid per m²indien 
2 maatregelen zijn gekozen € 20,00 € 20,00

Voorwaarden voor toepassen van de maatregel: 
1. Opgeruimde zolder
2. Geen achterstallig onderhoud
3. Dakbeschot is vrij toegankelijk



Aanbod dakisolatie 
Plat dak

Helaas, geen goed algemeen passend aanbod kunnen ontvangen:
1. Geen isolatie mogelijkheid aan de binnenzijde vanwege beperkte 

hoogte. 
2. Weinig woning met platte daken
3. Verschillende staat van onderhoud

Als je de bitumen gaat vervangen denk dan aan deze 3 mogelijkheden 
voor het ultieme duurzame dak

1. Isolatie laag op het dak met nieuwe bitumen (€70-115 per m²)
2. Groendak (jaarlijks onderhoud) (cool in de zomer en hoger 

rendement zonnepanelen)
3. Zonnepanelen in een hoek van 30-35 graden

Wel behoefte om nu het platte dak te isoleren? We maken dan een 
specifieke afspraak. 



Aanbod vloerisolatie 
betonnen broodjesvloer onderzijde

Alle geobserveerde woningen zijn broodjes/kwaaitaal vloeren 
Type isolatie Vloer isolatie (binnen) Vloer isolatie (binnen) Vloer isolatie (binnen) Vloer isolatie (Binnen)
Leverancier Takkenkamp Takkenkamp isolatiebedrijf Groen Schotgroep
Product PIF folie Elastospray Tonzon PIF
Weerstand waarde (Rd) 3,52 3,87 3,8 3,67
Minimale afname 30M² 30M² niet aangegeven 35M²
Prijs voor de eerste 35 m² €1.612,25 €1.425,90 €1.260,00 €1.356,25
Meer prijs per m² inclusief BTW € 35,70 € 36,13 € 36,00 € 38,75
Subsidie mogelijkheid in dien 2 
maatregelen zijn gekozen € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00
Kierdicht Ja Ja Ja Ja

Voorwaarden voor toepassen van de oplossing: 
1. Goed geventileerde en droge kruipruimte
2. Geen achterstallig onderhoud (betonrot, 

leidingwerk)
3. Genoeg werkruimte

Doordat de voorwaarde niet behaald worden kunnen 
de volgende meerkosten worden gemaakt: 
1. Vergroten kruipgat
2. Graafwerkzaamheden
3. Ventilatie schacht toevoegen



Aanbod vloerisolatie 
betonnen broodjesvloer onderzijde

Takkenkamp PIF Takkenkamp Elastospray Tonzon Schotgroep PIF



Aanbod vloerisolatie 
Bodemisolatie

In het algemeen is vloerisolatie beter dan bodemisolatie. Voor beide 
isolatie oplossingen geldt goede en toegankelijke werkruimte. 

Type isolatie Bodemisolatie

Leverancier Schotgroep

Product Neopixels

Weerstand waarde (Rd) 4,27

Minimale afname 35m²

Prijs voor de eerste 35 m² €918,25

Meer prijs per m² inclusief BTW € 26,25

Subsidie mogelijkheid in dien 2 maatregelen zijn gekozen 4

Kierdicht Nee



Collectieve inkoop

Dit is onze tijdslijn voor de levering van maatregelen:

Let op onderhoud gaat altijd voor op isolatie

1. Juni-juli 2021 Dak en vloer
2. September 2021 Spouw & kleine maatregelen
3. April 2022 Zonnepanelen
4. September 2022 Raamisolatie

Kwaliteit staat ook bij een collectieve aanpak boven kwantiteit.

Om in aanmerking te komen voor de overheidssubsidie moet er binnen 
12 maanden 2 maatregelen getroffen zijn met deze planning valt 
raamisolatie hier buiten. 



Collectieve inkoop

Als bewoners samen staan we sterker. Alleen ga je sneller samen kom je 
verder.

Wellicht is het aanbod ook voor andere buurtbewoners interessant?

Hoe meer mensen mee doen hoe hoger de kortingen kunnen worden. Bij 
Takkenkamp en Schotgroep kunnen we bij hogere aantallen deelnemers 
in een hogere korting staffel komen.

Iedereen met een koopwoning in Ommoord kan meedoen met deze 
collectieve inkoopactie. Mail naar: ommoord@alexenergie.nl

about:blank


Vragen & discussie

Vragen in de chat
Vraag door uw hand op te steken



Iedereen ontvangt na vanavond de presentatie en een duidelijk overzicht 
met de verschillende aanbiedingen. 

Wil je met ons aan de slag? 
Stap 1: Geef aan Alex Energie aan met welke maatregel(en) je aan de slag wilt gaan.
Stap 2: Kies het materiaal en de leverancier.
Stap 3: Alex Energie plant een afspraak in met een adviseur van de leverancier.

(actief) lid worden van Alex Energie?
www.alexenergie.nl

Ben je geïnteresseerd in dak- en/of vloerisolatie? Laat het ons weten via
de mail: ommoord@alexenergie.nl

Hoe verder

about:blank

