
Stapsgewijs naar aardgasvrij?



• Energie besparen en energie opwekken

• Luchtkwaliteit in huis

• Comfortverbetering in huis

• Levensloopbestendig wonen

• Subsidies, duurzaamheidsleningen en lokale / landelijke 
regelingen

Duurzaam Bouwloket
Voor onafhankelijke informatie en advies over: 



Landelijke ontwikkelingen 
(impact op lokaal beleid)

Regionale Energie Strategie:
Inventarisatie uitstoot, theoretische potentie voor reductie en opwek, bijdrage nationale doelstelling.
In de zomer 2019 hebben alle regio’s in concept een energie-infrastructuur en regionaal warmteplan 
(met hierop de bronnen voor duurzame warmte en elektriciteit beschikbaar). 

Transitievisie Warmte (per 2021, concreet tot 2030, per 5 jaar actualisatie):
Raadsbesluit over de transitie warmte voor de gemeente en de volgorde van wijken die tot 2030 aan 
de beurt zijn. Onder de omgevingswet wordt dit raadsbesluit in de omgevingsvisie opgenomen en 
juridisch door vertaald in het omgevingsplan of programma. 

Uitvoeringsplan op wijkniveau:
Besluit over de alternatieve energie-infra in die wijken die voor 2030 aan de beurt zijn. 
Onder de omgevingswet wordt dit besluit in het omgevingsplan opgenomen en, mogelijk, aangevuld 
met een uitvoeringsgericht programma. 



2050
aardgasvrij + Co2 neutraal

7.500.000
Woningen

Circa 700 per dag!

Verbruik woningen NL (2017)
Gasgebruik woningen : 9.494.400.000 m3
Elektragebruik woningen : 20.988.300.000 kWh *

* 10 x pv per woning landelijk gezien



2050
aardgasvrij + Co2 neutraal

12.511 
Woningen in Heemstede

Circa 417 per jaar!

Verbruik woningen in Heemstede (2017)
Gasgebruik woningen : 20.400.000 m3
Elektragebruik woningen : 35.700.000 kWh *

* 10 x pv per woning gemiddeld gezien



Anticiperen op verhoogde kwaliteitseisen in de toekomst!!!

Bestaande bouw : Alle woningen in NL uiterlijk 2050 aardgasvrij en Co2 neutraal!

Nieuwbouw : Per 2020 BENG-normering!

Landelijke ontwikkelingen



Definitie energieneutrale woning

• Dit houdt in dat de woning over het jaar heen voor het woning 
gebonden energieverbruik (ruimteverwarming, koeling, 
ventilatie, verlichting en warm tapwater) net zoveel energie 
verbruikt als er lokaal duurzaam wordt opgewekt. 

Definitie Nul op de Meter woning

• Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woning 
gebonden gebruik en huishoudelijk gebruik (computers, audio, 
losse apparaten), net zoveel energie verbruikt (of minder) als er 
lokaal met duurzame energie op de kavel wordt opgewekt.

Definities



Stapsgewijs naar aardgasvrij



Gevel isolatiewaarde afhankelijk van ruimte (spouw) en wensen bewoner
Vloer minimaal Rc 3,5 of hoger (bij voorkeur 5,0)
Dak bij voorkeur minimaal Rc 5,0 of hoger (afhankelijk van ruimte)
Beglazing HR++ of HR+++/triple glas (indien mogelijk) 

* Let op! Ventilatieroosters?

Stap 1. Hoogwaardige isolatie



Uit onderzoek RIVM blijkt dat circa 50 % van alle woningen in Nederland een ongezond binnenklimaat heeft!

Luchtkwaliteit Co2 Luchtvochtigheid %

Buiten: 400 – 700 PPM Te droog: < 30%

Gezond < 1000 PPM Droog: 30 – 40 %

Aanvaardbaar 1000 – 1200 PPM Gezond: 40 – 60 %

Ongezond: > 1200 PPM Vochtig: 60 – 70 %

Te vochtig: > 70 %

Stap 2. Ventileren



Aandachtspunten:

• Type paneel en vermogen

• Manier van integreren op/in het dak

• Kabeltracé paneel, omvormer, meterkast

• Evt. zonnecollectoren t.b.v. tapwater en verwarming

• Wind veelal niet rendabel!

Energieopbrengst: 12 * 300 Wp = 3.600 Wp * 0,9 = 3.240 kWh = € 648,-

Investering 3.600 * € 1,50 = € 5.400,-

Rendement € 5.400,- / € 648,- = 8,33 jaar t.v.t. 

(excl. btw teruggave van circa € 600,-)

Stap 3. Duurzame energie opwekken



Stap 3. Duurzame energie opwekken



Duurzame warmte-opwekking als alternatief voor aardgas

Collectief vs individueel?

Warmtenet - all electric – biomassa – waterstof – groen gas - ….

Stap 4. Duurzaam verwarmen



Duurzaam verwarmen?



Duurzame warmte-opwekking als alternatief voor aardgas

Stap 4a Lage temperatuurverwarming: vloerverwarming of LT radiatoren
Stap 4b Koken op inductie

Stap 4. Duurzaam verwarmen



www.duurzaambouwloket.nl
info@duurzaambouwloket.nl

www.facebook.com/DuurzaamBouwloket
www.twitter.com/Dubo_Loket

Spreekuur op afspraak?

Datum Tijdstip
Donderdag 25 april 16.30 – 19.30
Woensdag 8 mei 18.00 – 21.00
Vrijdag 10 mei 09.00 – 13.00 

http://www.facebook.com/duurzaambouwloket
http://www.facebook.com/duurzaambouwloket
http://www.twitter.com/dubo_loket
http://www.twitter.com/dubo_loket

