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Op donderdag 19 juni 2019 zijn we met onze ideeën op de ideeënmarkt van de Gemeente Doetinchem geweest.    

De ideeënmarkt is gehouden op verzoek van de gemeenteraadsleden van de Gemeente Doetinchem.     

Wij stonden daar met de volgende insteek. 

Bewustwording creëren met de onderwerpen:  

• Efficiënt omgaan met milieuvriendelijke energie en energiebronnen 

• Gebruik maken van de meest milieuvriendelijke materialen en oplossingen. 

• De natuur weer zo inrichten en onderhouden dat deze vogel- en 

insectenvriendelijk is. 

Onze marktkraam met onderwerpen. 

Onderwerpen op tafel - Verband 

tussen alle onderwerpen 

Onderwerpen op tafel: 

1. Voorbeeld dat de papieren berekening 
van milieu-effecten behoorlijk kan 
verschillen van de berekening in de 
praktijk. Rekenformules wijken af van de 
werkelijke gerealiseerde uitkomst. 
(Aangetoond met isolatiemateriaal 
genaamd Tonzon Thermoskussen) 
 
2. Milieu- en geluidsvriendelijk alternatief 
voor verwarmen van een woning met een 
warmtepomp door gebruik te maken van 
GeoCollect-bodemenergieopwekking 
doormiddel van een GeoCollect absorptie 
systeem. 
 
3. Energieopwekking van de toekomst: 
RidgeBlade nokwindmolen eventueel 
gecombineerd met Solarpanelen. 
 
4. Energieopslag van de toekomst de 
GreenRock zoutbatterij: milieuvriendelijk. 
 
5. Parken insect- en vogelvriendelijk 
maken, dit omdat er te weinig insecten, 
vlinders en vogels zijn. (Eco onderhoud van 
de natuur.) 
 

6. Ecologisch bermonderhoud ter 

ondersteuning en versterking van punt 5. 
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Simpel houten 

kastje met een 100 

watt infrarood lamp. 

Links bodem met 

vloerisolatie en 

rechts een bodem 

met radiatorfolie. 

Een thermometer 

en een 

vleesthermometer.   

Tijdens deze test 

was de temperatuur 

in huis 26 graden. 

 

 

Zelfgemaakte test kast voor het aantonen van de grotere effectiviteit bij gebruik van de juiste vloerisolatie waarvan 

de berekeningen een waarde geven van 3% besparingen terwijl in de praktijk is aangetoond dat het minimaal 11% is. 

 

De test opstelling waar de vleesthermometer 

91,5 graden aangeeft en de gewone 

thermometer die onder de vloerisolatie ligt 26 

graden gelijk aan de omgevingstemperatuur. 
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  Een moment later waar u de thermometers beter kunt aflezen de gewone thermometer nog steeds 26 graden en 

de vleesthermometer meet in de testkast een temperatuur van 95,8 graden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verband tussen alle onderwerpen 

Indien je de best milieuvriendelijke isolatiematerialen gebruikt blijk je meer te energie te besparen dan berekend is. En is het 

isolatie niveau hoger waardoor je dichter in de buurt komt van de mogelijkheid om laagtemperaturig te verwarmen. (nu is dit 

alleen nog maar realiseerbaar in nieuwbouwwoningen) Er komt een hoogtemperaturige warmtepomp op de markt.  Zie punt 1 

en 2. 

 

Bij gebruik van GeoCollect-bodemenergieopwekking wordt de omgeving en het milieu minder belast dan bij AroCollect. Voor 

de AroCollect systemen is er een wet in de maak waarin de warmtepompen maximaal 40 Db aan geluid mogen produceren. 

Daar heb je bij GeoCollect geen last van want de warmtepomp staat binnen.  Zie punt 2 

 

Met gebruik van bovenstaande systemen is het eenvoudiger om perceelgebonden energie op te wekken, zeker wanneer je 

gebruik maakt van de RidgeBlade nokwindmolen. Je krijgt wel een hele nieuwe denkwijze en bewustwording dat de 

woningen er anders gaan uitzien in vormgeving. Deze is heel goed te combineren met een PV-zonnecollector. Deze 

combinatie heeft als voordeel dat men minder hoogwaardige grondstoffen nodig heeft (minder belasting van het milieu en de 

natuur) omdat men ‘s nachts ook energie opwekt met de RidgeBlade. Daardoor zijn er minder PV-zonnecollectors nodig.    

Zie punt 3 

Bovenstaande heeft weer een positieve uitwerking op de grootte van de energieopslag die nodig is om perceel gebonden 

zelfvoorzienend te zijn.  Wat inhoudt dat de investeringen hierin niet hoger dan noodzakelijk zijn.  Bij gebruik van GreenRock 

zoutwaterbatterij belast men het milieu minimaal omdat de inhoud geen schadelijke stoffen of dampen creëren. Door het 

gebruik van grondstoffen tot een minimum te beperken en het milieu niet onnodig te belasten komt dit vogels en de 

vlinderstand ten goede er wordt nl. minder natuur vernietigd, en minder geluidshinder  

Zie punt 4 

Doordat er minder wordt vernietigd is het eenvoudiger om de natuur vogel- en insectvriendelijker te maken. Door meer 

inheemse struiken en planten terug te zetten die bloem- en vruchtdragend zijn en die gebruikt kunnen worden als nest- en 

schuilplaatsen door de dieren. Dit vergroot en bevordert de vogelstand en de biodiversiteit. Ook is het eenvoudiger de 

wildbloemenvelden in ere te herstellen en te onderhouden. Deze zijn zo hard nodig voor de insecten en vlinders die weer 

voedsel zijn voor vleermuizen en vogels. Maar tevens belangrijk zijn voor de bestuiving van de bloemen.  

Zie punt 5 

 

Aansluitend op het vogel- en insectvriendelijk maken van parken en bermen zou het al een hele vooruitgang zijn dat deze 

ecologisch onderhouden worden. Dit komt de natuur en de mens ten goede. Maar ook de Gemeente Doetinchem.  Zie punt 6 
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