
Referentierapport 
Vogelwijk 

Datum scan:   
Type woning:  
Bouwjaar: 
 
RO / Welstand: 
 

Gezinssamenstelling:  
Gasverbruik gescande appartement: 
Gasverbruik vergelijkbaar appartement: 
Elektriciteitsverbruik: 
Adviseur: 

Heeft u vragen of behoefte aan persoonlijk advies?  
Neem contact op met het Duurzaam Bouwloket op via info@duurzaambouwloket.nl of 072 - 7433950 

7 februari 2019 
Appartement (VVE) 
2003 

Geen bijzonderheden 

2 volwassenen  
380 m³ per jaar 

2.500 kWh per jaar 
Gijs Verdonk 

780 m³ per jaar 

mailto:info@duurzaambouwloket.nl


Beste bewoner van de gemeente Leiden, 
 
In opdracht van de gemeente Leiden heeft het Duurzaam Bouwloket drie woningen uit de Vogelwijk doorgelicht op 
energieverbruik en besparingspotentieel. Uw woning komt grotendeels overeen met deze referentiewoning. Het kan zijn 
dat enkele maatregelen voor u minder of niet van toepassing zijn, omdat deze maatregelen door u al zijn uitgevoerd. Ook 
kan het zijn dat uw woning een uitbouw of extra verdieping heeft. Daardoor kunnen berekeningen iets anders uitvallen. 
Toch krijgt u met dit rapport een goede eerste indruk van de energiebesparende maatregelen die bij dit woningtype het 
meest effectief zijn. Mocht u op basis van dit rapport vragen hebben, wilt u meer informatie of weten hoe u dit rapport 
kunt vertalen naar uw eigen woning zodat u precies weet welke maatregelen voor u interessant zijn? Neem dan contact 
op met een adviseur van het Duurzaam Bouwloket. Deze gratis en onafhankelijke adviesfunctie wordt u aangeboden 
door de gemeente Leiden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Duurzaam Bouwloket 
 

Stappenplan                     

Meer informatie   Subsidies / financiering
    

Bekijk welke subsidies en financieringen er 

lokaal, regionaal en landelijk aanwezig zijn. 

 

De komende jaren gaat er een hoop veranderen in 
Nederland. Na 2050 dienen alle woningen van het 
aardgas te zijn afgesloten. Uw gemeente is nu hard aan 
het werk om te bepalen hoe uw wijk op welke manier 
van het gas af gaat. Dit is op dit moment nog niet 
duidelijk. Welke vorm van warmte dit ook gaat worden, 
er zijn al een hoop maatregelen te treffen die bij iedere 
oplossing van toegevoegde waarde zijn. In deze 
samenvatting nemen wij u aan de hand van een 
stappenplan mee in de maatregelen die voor u van 
toepassing kunnen zijn. 

Onze adviseurs helpen u graag verder met al uw vragen 
over het verduurzamen, comfortabel- en energiezuinig 
maken van uw woning. 
 
Website: www.duurzaambouwloket.nl 
Telefoon: 072 - 743 39 56  
Emailadres: info@duurzaambouwloket.nl 

 
 
 
 

    Duurzaam Bouwloket staat borg voor gratis,                        
onafhankelijk en professioneel advies.  

Introductie 

  Kleine maatregelen 

Stap 1 Isoleren 

Stap 2 Ventileren 

Stap 3 Opwekken duurzame energie 

Stap 4 Duurzaam verwarmen 

http://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
http://www.duurzaambouwloket.nl/
mailto:info@Duurzaambouwloket.nl


1.3 Uitgangspunten van deze analyse 
 
Elke woning is uniek en elke woning heeft plus- en minpunten. Aan de hand 
van een interview met de bewoner van de referentiewoning hebben wij een 
goed beeld gekregen van de gebruikservaring van deze woning.  
 
Bij het vormen van dit advies hebben wij rekening gehouden met de volgende 
zaken:  

1.1 Over dit rapport 
 
Veel van de woningen in deze buurt lijken bouwtechnisch op elkaar. Daarom 
hebben we een aantal woningtypes uitgebreid geanalyseerd. We hebben 
gekeken naar de bouwstijl en de mogelijkheden om met deze woningen op 
slimme wijze energie te besparen. U treft een stappenplan aan om dit type 
woning uiteindelijk aardgasvrij te maken. Elke stap wordt extra in de 
opvolgende pagina’s uitgediept en toegelicht.  
 
Op basis van een referentiewoning uit de buurt krijgt u tips en uitleg om zelf 
een plan van aanpak te maken.  

1.2 Stap voor stap van het aardgas af 
 
Om Nederland te verduurzamen moeten we het gebruik van fossiele 
brandstoffen gaan uitfaseren. De Groningse kraan zal in 2030 volledig dicht 
gaan. Dat betekent dat er werk aan de winkel is; in ruim 90% van onze 
woningen kookt en stookt men nog op het fossiele aardgas.  
 
Veel woningen uit de wijk zijn tijdens de bouw niet of nauwelijks geisoleerd. 
Dit vormt voor vrijwel alle woningen de eerste stap om naar te kijken. Daarna 
volgen stappen als ventilatie, zonne-energie en duurzaam verwarmen.  

1. Leeswijzer 

• Het gescande appartement is deel van een complex bestaande uit drie blokken met ieder zes appartementen 
(Vereniging van eigenaren). De bewoners geven aan niet heel veel bezig te zijn met de hoogte van de 
energierekening. Wel zijn ze bewust in het stookgedrag en het elektriciteitsverbruik; 

• De appartementen zijn gelijkvloers. Het gescande appartement is opgeleverd met vloerverwarming in de 
woonkamer en keuken. In de hal, slaapkamer, studeerkamer en badkamer zijn radiatoren aanwezig. De 
appartementen zijn voorzien van individuele Cv ketels en een balans ventilatiesysteem (met 
warmteterugwinning); 

• De appartementen op de eerste en tweede woonlagen hebben een balkon van circa 10 m2. De appartementen 
op de onderste woonlaag hebben een terras van circa 50 m2.; 

• Er liggen 40 zonnepanelen op het dak van de VVE om het stroomverbruik af te dekken van de algemene ruimtes 
(verlichting, lift, etc.). Overigens is er een start gemaakt voor het aanvullend plaatsen van zonnepanelen voor de 
individuele bewoners (7 à 8 panelen à 315 WP per appartement);  

• Bij het gescande appartement zijn de volgende ingrepen verricht: 

- De luchtkanalen van ventilatiesysteem worden elke 5 jaar gereinigd; 

- Circa 5 jaar geleden is er een nieuwe Cv ketel geplaatst; 

- De bewoners zijn bezig met het plaatsen van Led verlichting en stand-by killers.  

• In het verleden werd de studeerkamer niet warm. Het ventiel van een radiator zat hier dicht en dit is verholpen.  



2.1 Maandelijkse kosten: uw energierekening 
 
Maandelijks betaalt u een aardig bedrag aan de energiemaatschappij. Dat is eigenlijk best zonde, want u kunt dat 
geld waarschijnlijk beter investeren energiebesparende maatregelen. Investeert u (een deel) van die rekening dan 
komt dat geld terug. Het levert jaarlijks een mooi rendement en u investeert in de waardestijging van uw woning.  

Jaarlijkse energielasten 

Maandbedrag 

Jaarlijkse lasten 

Lasten over 5 jaar 

Totaal over 15 jaar 

“Het effect van tijd op geld wordt vaak onderschat. Mensen die 10 jaar geleden 
spouwmuurisolatie hebben aangebracht hebben een financieel rendement behaald waar je 
‘u’ tegen zegt. De maandelijkse besparingen lopen op, terwijl ook nog eens het energielabel 
en comfort van de woning verbeteren. Investeren in de woning is met de huidige rente-
standen een van de slimste financiële investeringen die je kan maken.” 
 
Ad van Wijk 
Hoogleraar Energiesystemen - TU Delft 

Toelichting 
 
De afgelopen jaren zijn de kosten voor energie 
gemiddeld met 5% per jaar gestegen. De kosten lopen 
zo behoorlijk op. Wat men zich vaak niet beseft is 
hoeveel geld ze in een periode van 15 jaar aan de 
energiemaatschappij weggeven. In de naastgelegen 
berekening gaan we uit van een 3% inflatie.  

2.2 Financiële en niet financiële voordelen 
 
Wij zien woningeigenaren vanwege een aantal verschillende redenen investeren in het energiezuinig en duurzaam 
maken van de woning. Uiteraard zijn dit ook financiële overwegingen zoals besparen op de woonlasten, maar er zijn 
nog een aantal. Wij hebben de vijf belangrijkste argumenten hier voor u opgesomd:  

 Lagere maandelijkse woonlasten 
 

 Hogere woningwaarde1 
 

 Tegengaan van onnodige CO2 uitstoot 
 

 Comfortverhoging / onderhoudwerkzaamheden  
 

 Toekomstbestendig maken van de woning 

1 Uit onderzoek (Calcasa, sept. 2018) blijkt dat woningen met een goed label significant tegen een hogere woningwaarde verkopen dan 
vergelijkbare woningen met een slecht label. Dit voordeel loopt op tot ongeveer 1,5% hogere woningwaarde per beter energielabel. Lees meer 
>> 

2. Voordelen van een energiezuinige woning 

€ 60,25 

€ 723,- 

€ 3.838,- 

€ 13.447,- 

Een doelstelling om in de komende 15 jaar, 25% op de energielasten te besparen is realistisch. Dit zou betekenen dat 
u nu € 3.361,- kan investeren in energiebesparende maatregelen die binnen 15 jaar zijn terugverdiend. Veel van de 
genoemde duurzaamheidsmaatregelen in dit rapport zijn tussen de 6 à 12 jaar terugverdiend. Iedere m3 gas of kWh 
die u daarna bespaart is dus al winst voor uw portemonnee. 

http://www.calcasa.nl/nieuws/2018-q2-wox-kwartaalbericht-beter-energielabel-leidt-tot-2-hogere-verkoopprijs-woning
http://www.calcasa.nl/nieuws/2018-q2-wox-kwartaalbericht-beter-energielabel-leidt-tot-2-hogere-verkoopprijs-woning


Disclaimer: Ondanks dat het Duurzaam Bouwloket veel zorg besteedt aan de inhoud van dit besparingsoverzicht en de daarin 
opgenomen gegevens, kan het Duurzaam Bouwloket niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van 
de gegevens in dit overzicht. Elk huis blijft maatwerk en de daadwerkelijk kosten zullen alleen afgegeven kunnen worden door 
een installateur.  
 

Veel woningen uit de wijk zijn tijdens de bouw niet of nauwelijks geisoleerd. Dit vormt voor vrijwel alle woningen 
uit de wijk de eerste stap om naar te kijken. Daarna volgen stappen als ventilatie, zonne-energie en duurzaam 
verwarmen. Op de hierop volgende pagina’s worden de stappen verder toegelicht.  

3. Persoonlijk stappenplan 

Maatregel Prijsindicatie 
Besparing 

gas/elektra 
Comfort 

Kleine maatregelen & handige tips 

Pompschakelaar vloerverwarming € 50,- ***** n.v.t. 

Nalopen naad en kierdichting draaiende delen € 50,- ** **** 

Led-verlichting (al veel toegepast) € 5,- / lamp € 75,- / dimmer **** *** 

Instellen aanvoertemperatuur Cv (al op 60ºC) n.v.t.  **** ** 

Stap 1. Isoleren 

n.v.t.   n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stap 2. Ventileren 

Vervangen motoren ventilatieunit of gehele 
unit (bij einde levensduur) 

€ 750,- | +/- € 2.300,- *** * 

Stap 3. Zonne-energie 

Zonnepanelen (7 panelen van 315 WP)* € 3.418,-  ***** n.v.t. 

Zonneboiler *  N.v.t. maatwerk bij 
collectieve oplossing 

** n.v.t. 

Stap 4. Duurzaam verwarmen 

Optie 1: Lucht - warmtepomp  € 8.500,- n.v.t. *** 

Aanbrengen radiatorboosters (indien 
noodzakkelijk) 

€ 60 à 200,- per radiator n.v.t. 
 

*** 

Waterzijdig inregelen Cv-installatie € 300,- *** **** 

Optie 2: Collectieve oplossing Nader te bepalen n.v.t. *** 

Optie 3: All-Ellectric middels infrarood panelen 
en doorstroomboiler  
Of electrische CV ketel (excl. regeltechniek) 

€ 5.000,- à € 6.500,- 
 
€ 2.000,-  

n.v.t. *** 

Inductiekookplaat  € 1.000,- n.v.t. **** 

Afsluiten gasaansluiting € 650,-  n.v.t. n.v.t. 

* Exclusief eventuele subsidie en/of btw-teruggave  

In de bijlage van dit rapport is een kosten berekening te vinden dat inzicht geeft in de verbruikskosten en investeringen 
over een periode van 15 jaar voor de verschillende opties.  



 
Elke woning is anders. Daarom kijken we goed naar de huidige staat van de woning en eventueel aankomend 
onderhoudswerk. Dit vormt soms namelijk een goed aanknopingspunt om met verduurzaming aan de slag te gaan.  
 

4. Staat van de woning- Schil 

Vloer / kruipruimte  Gevel  

Dakopbouw Kozijnen & beglazing 

Geen kruipruimte aanwezig. De onderzijde 
van de vloer is hier te zien vanuit de garage. 
Uitgaande van het toen geldende 
bouwbesluit (2003) is de vloer aan de 
onderzijde goed geïsoleerd.  

Het beton en metselwerk verkeert in goede 
staat, er zijn geen bijzonderheden 
geconstateerd.  

De opbouw van het dak hebben we tijdens de 
opname  niet kunnen controleren. Uitgaande 
van het toen geldende bouwbesluit (2003) is 
het dak goed geïsoleerd.  

Het appartement is voorzien van houten 
kozijnen met dubbel glas (HR of beter). Aan 
de achterzijde van het appartement is een 
aluminium schuifpui aanwezig met HR++ glas.  



 
Elke woning is anders. Daarom kijken we goed naar de huidige staat van de woning en eventueel aankomend 
onderhoudswerk. Dit vormt soms namelijk een goed aanknopingspunt om met verduurzaming aan de slag te gaan.  
 

4. Staat van de woning- Installlaties 

Verwarmingssysteem  Ventilatie  

Kooktoestel  

Er is een Remeha Avanta 35c uit 2012 
aanwezig in het appartement. De cv-ketel is 
geschikt voor een koppeling met een 
zonneboiler en heeft een  Comfort 
warmteklasse 5. Volgens de bewoner staat de 
cv-ketel ingesteld op een aanvoer-
temperatuur van 60 graden Celsius.  

Er is een J.E. Stork Air balansventilatie unit 
aanwezig met warmteterugwinning. Het 
systeem is aanwezig vanuit de bouw, staat 
standaard op stand 1 en is voorzien van 
gelijkstroommotoren. 

 

In het appartement wordt gekookt op gas.  Onder de cv-ketel is een verdeelunit 
aanwezig voor de vloerverwarming in de 
woonkamer en de keuken. Het systeem is 
verdeelt in vier groepen. De 
vloerverwarmingspomp staat op stand 1 
(35W). Er is geen pompschakelaar aanwezig. 

Verdeelunit vloerverwarming 



 
Elke woning is anders. Daarom kijken we goed naar de huidige staat van de woning en eventueel aankomend 
onderhoudswerk. Dit vormt soms namelijk een goed aanknopingspunt om met verduurzaming aan de slag te gaan.  
 

4. Staat van de woning- Overige 

Er is één badkamer aanwezig in dit 
appartement. Het appartement is opgeleverd 
met een bad, echter is deze door de 
bewoners vervangen voor een douche. Er is 
een regendouche aanwezig met een debiet 
van minimaal 9,5 l/min. 

Waterbesparende douchekoppen zijn te 
verkrijgen van 4,5 tot 7 liter per minuut. Dit 
gaat niet alleen gas besparen, maar ook 
water. Een douchekop van 5 liter verbruikt al 
weer 30% minder energie en water dan een 
douchekop van 7 liter per minuut. 

Wij raden bewoners aan om zelf te testen 
hoeveel liter de huidige douchekop verbruikt. 
Houdt een stopwatch of horloge bij de hand 
en pak een emmer met literindicatie aan de 
binnenkant. Zet de douche aan en zet (als het 
water op temperatuur is) een emmer onder 
de douche. Houdt de emmer er exact één 
minuut onder. Zit er na deze minuut meer 
dan 7 liter water in de emmer? Dan is het 
verstandig een waterbesparende douchekop 
aan te schaffen. 

   

Er is een elektrisch vloerverwarming 
aanwezig in de badkamer. Volgens de 
bewoners staat deze enkel een half uur per 
dag aan waardoor deze weinig draaiuren 
maakt. De vloerverwarming staat hiermee 
goed ingesteld. In de badkamer is ook een 
designradiator aanwezig.  

Badkamer Elektrische vloerverwarming in de badkamer 



Middels een infraroodcamera kunnen we analyseren waar in de woning de warmte weg lekt en waar er kou de 
woning infiltreert. Dit geeft aanknopingspunten voor naad- en kierdichting of andere vormen van isolatie.  

5. Infrarood opname van de woning 

Buiten temperatuur tijdens de opname: Binnen temperatuur:  

Weersomstandigheden:  

Voorzijde woning 

Achterzijde woning 

Op de bovenstaande foto’s  is de achtergevel van het appartement te zien (vanaf balkon). De achtergevel bestaat 
voor een groot deel uit een glazen pui zoals te zien op de tweede foto. Er  blijft hier wat warmte hangen onder het 
uitkragende balkon. Er lijkt wat warmte verloren te gaan aan de bovenzijde van de schuifpui. Aluminium kozijnen 
hebben over het algemeen een wat lagere isolatiewaarde, waardoor hier relatief wat meer warmte verloren gaat. 
Dit kan ook te maken hebben met warmtereflectie vanaf de binnenzijde van de woning.  

7 ºC  20 ºC  

Zon op de voorgevel 

Voor en tijdens de opname scheen de zon op de voorzijde van het appartement Zie de bovenstaande foto’s. De 
thermografische foto’s kunnen hierdoor een vertekend beeld geven en hier zal rekening mee moeten worden 
gehouden.  

Op de bovenstaande foto’s  is de achterzijde van het wooncomplex te zien. Op de foto’s zijn geen vreemde 
vertekeningen in het warmtebeeld geconstateerd. De vertekeningen in het glas zijn een weerspiegeling van 
objecten/gebouwen aan de overzijde van het gebouw. Rechtsboven, op de eerste verdieping, ter plekke van een 
kozijn is relatief wat meer warmteverlies te zien. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met een openstaand 
raam. 

 Achterzijde woning aanvulling 



5. Infrarood opname van de woning 

Vaste delen bij de achtergevel 

Op de bovenstaande foto’s is de naad- en kierdichting rondom de kozijnen te zien. De naad- en kierdichting 
rondom de kozijnen en de gevelconstructie van het appartement is goed. Op de laatste afbeelding is de 
aansluiting van de schuifpui op het uitkragende balkon te zien. Hier lijkt flink wat warmte verloren te gaan, maar 
de hoogste temperatuur is slechts 6,5 graden Celsius. Het warmteverlies, met een buitentemperatuur van 7 
graden Celsius, is hierbij goed te overzien.  

Vaste delen binnenzijde woning 

Op de bovenstaande foto’s is te zien dat er koude woning infiltreert bij de aansluitingen van de kozijnen met de 
vensterbank, gevel, plafond en/of het dak. De infiltraties zijn aan de bovenzijde van de kozijnen goed te zien 
(eerste twee afbeeldingen). Deze infiltratie is te minimaliseren door bij de kozijnaansluitingen de kieren en naden 
af te kitten en eventueel extra af te dekken met een afdeklat. Tevens zijn er koude infiltraties te zien aan de 
onderzijde van de schuifpui. De temperatuurintreding is op de foto’s nog te overzien.  



5. Infrarood opname van de woning 

Naad- en kierdichting draaiende delen 

Op de foto’s is de naad- en kierdichting te zien van enkele draaiende delen. De naad- en kierdichting bij de houten 
kozijnen is redelijk op orde (rubbers in goede staat). Bij de draaiende delen zijn wel nog lichte infiltraties te zien. 
Het is aan te raden om de kaderprofielen bij de draaiende delen te controleren en wanneer deze niet goed meer 
functioneert te vervangen. Door nieuwe rondgaande rubberen kaderprofielen te plaatsen/vervangen of de 
aansluitingen te verbeteren kan koude infiltratie en warmteverlies geminimaliseerd worden. Let hierbij tevens op 
de onderlinge hoek-aansluitingen. Dit is vaak al te controleren met een vinger, voornamelijk bij koudere 
temperaturen en wanneer de wind op de gevel staat. 

Voordeur binnenzijde (naar gezamenlijke entree) 

Er zijn wat infiltraties te zien bij de voordeur naar de gemeenschappelijke ruimte (entree). Het is aan te raden om 
hier ook de kierdichting na te lopen (en bijvoorbeeld een tochtborstel aan de onderzijde van de deur te plaatsen). 
Een gordijn kan ook helpen om onaangename koude infiltraties te voorkomen. 

Schuifpui achterzijde woning 

Bij de aluminium schuifpui aan de achterzijde van de woning zijn wat koude infiltraties te zien. De infiltraties zijn 
te overzien en tevens lastig te voorkomen omdat het aluminium kozijn als een koudebrug kan fungeren (directe 
verbinding tussen binnen en buiten met geen of minimale isolatie).  



5. Infrarood opname van de woning 

Radiatoren en radiatorfolie 

Op de bovenstaande foto’s ziet u een aantal radiatoren/convectoren uit de woning. De radiatoren/convectoren 
stonden niet allemaal aan tijdens de opname (tweede foto). Er is geen radiatorfolie aangebracht bij de 
radiatoren/convectoren. Door de warmtestraling van de radiatoren wordt ook de binnenzijde van de muur 
opgewarmd. Dit is warmte die verloren gaat in de massa en tevens warmte die de radiator naar buiten afgeeft. 
Het toepassen van radiatorfolie heeft het meeste effect bij radiatoren/convectoren die regelmatig aan staan. 
Volgens de bewoner worden de radiatoren/convectoren niet veel gebruikt waardoor radiatorfolie hier geen 
toegevoegde waarde zal hebben.  

Op de onderstaande foto’s ziet u dat de vloerverwarming in de woonkamer en keuken een gelijkmatige 
warmteafgifte heeft. Er is weinig temperatuur verschil te zien en tevens zijn de temperaturen niet te hoog. 

Vloerverwarmingsysteem 



Radiatorfolie 

Kleine maatregelen 
“In veel woningen is door middel van kleine aanpassingen veel 
winst te behalen. Zonder grote investeringen kan zo al behoorlijk 
wat energie bespaart worden.”  

Klik hier voor meer informatie over radiatorfolie 

Investering: € 20,- Terugverdientijd: 1 jaar 

Klik hier voor meer informatie over leidingisolatie 

Investering: € 25,- tot € 50,- Terugverdientijd: 2 - 3 jaar 

Klik hier voor meer informatie over naad- en kierdichting 

Investering: € 50,- tot € 100,- Terugverdientijd: 2 - 3 jaar 

Met het verbeteren van de dichtheid van naden en kieren in de woning 
kan een hoop energie worden bespaard, maar ook comfortverbetering 
worden behaald! 

Naad- en kierdichting 

Cv-leidingen verliezen veel warmte. Door het leidingwerk te isoleren in 
onverwarmde ruimten (zoals hal, garage, zolder, etc.) of ruimten die niet 
verwarmt worden, wordt onnodig warmteverlies via leidingen 
voorkomen. U kunt uw leidingen isoleren met speciale isolatiekokers 
(buisisolatie), maar ook middels isolerende bandage-folie. 

Leidingisolatie 

Een goede manier om de stralingswarmte van de radiatoren de kamer in 
te leiden, is door de achterzijde van de radiator of wand te beplakken met 
radiatorfolie. Hierdoor wordt de warmte die de radiator aan de achterkant 
uitstraalt naar de wand, gereflecteerd naar de desbetreffende ruimte. 

Bij deze woning is vloerverwarming aanwezig. De radiatoren staan in de 
overige ruimtes niet vaak aan waardoor het plaatsen van radiatorfolie niet 
interessant is.  

Enkel bij de cv-ketel zijn ongeïsoleerde leidingen te zien. Het is mogelijk 
om de leidingen hier te isoleren, echter gaat het enkel om korte 
leidinglengtes. Tevens bevinden de leidingen zich centraal in de 
verwarmde ruimtes.  

Het is aan te raden om de naad en kierdichting bij de woning na te lopen. 
Ook bij de inpandige voordeur van het appartement (zie afbeelding) zijn 
koude infiltraties te zien.  

https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/radiatorfolie
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/leidingisolatie
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/naad-en-kierdichting
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/naad-en-kierdichting
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/naad-en-kierdichting
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/naad-en-kierdichting


LED-verlichting 

Kleine maatregelen 
“In veel woningen is door middel van kleine aanpassingen veel 
winst te behalen. Zonder grote investeringen kan zo al behoorlijk 
wat energie bespaart worden.”  

Klik hier voor meer informatie over LED-verlichting 

Investering: € 5,- tot € 10.- per lamp       Terugverdientijd: 1 jaar 

Klik hier voor meer informatie over het waterzijdig inregelen 

Investering: € 0,-  Terugverdientijd: nvt 

Klik hier voor meer informatie over de pompschakelaar 

Investering: € 50,- Terugverdientijd: 1 – 2 jaar 

De pomp van de vloerverwarming kan een enorme energievreter zijn. 
Oudere pompen werken 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar. Door de 
pomp te vervangen voor een energiezuinig exemplaar of door het 
toevoegen van een pompschakelaar kan dit energieverbruik enorm 
worden teruggebracht. 

Pompschakelaar vloerverwarming 

In veel woningen staat de cv-ketel op standaard fabrieksinstellingen, 
waardoor er in de praktijk circa 80 graden of soms hoger de ketel uit gaat 
(aanvoertemperatuur). De ketel kan in dat geval waarschijnlijk prima uit 
de voeten met een lagere aanvoertemperatuur, waardoor een hoop 
energiebesparing mogelijk is.  

Verlagen aanvoertemperatuur cv-ketel 

Een LED-lamp verbruikt circa 90% minder energie dan een halogeenlamp 
om tot eenzelfde lichtopbrengst te komen. Vervang daarom de lampen 
die gemiddeld een uur of meer per dag aan staan direct en wacht niet tot 
einde levensduur! 

In de woning is al op veel punten Led verlichting aangebracht. In de 
badkamer zijn nog halogeen spotjes aanwezig.  

De aanvoer temperatuur bij deze woning is al lager ingesteld (60 graden 
Celsius). De cv-ketel behaald hierdoor zijn hoge rendement.  

In het appartement is een vloerverwarmingspomp aanwezig waar geen 
pompschakelaar op is gezet. Een pompschakelaar is hier nog een goede 
aanvulling op het vloerverwarmingssysteem. Dit zal zorgen voor een 
besparing op de stroomkosten.   

https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1541688845/Factsheet_LED_verlichting.pdf
https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1541688845/Factsheet_LED_verlichting.pdf
https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1541688845/Factsheet_LED_verlichting.pdf
https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1541688845/Factsheet_LED_verlichting.pdf
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/waterzijdig-inregelen
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/pompschakelaar-vloerverwarming


Stap 1. Isoleren 
“Het verduurzamen van vrijwel alle woningen gebouwd voor 1992 begint met 
isoleren. Deze woningen zijn tijdens de bouw niet of nauwelijks geisoleerd. Hier 
valt veel winst te behalen. Zowel qua kostenbesparing als comfortverhoging.”  

Voordelen: 

Aanbevolen maatregel:  

Oppervlakte: 

Voordelen: 

Aanbevolen maatregel:  

Vloerisolatie:  

Het isoleren van de onderkant van de vloer is een 
zeer effectieve maatregel indien hier nog geen 
isolatie aanwezig is. Het zorgt naast een flinke 
energiebesparing ook voor een veel aangenamer 
comfort op de begane grond (warmere voeten).  

Gevelisolatie:  

Vanaf 1975 werd het in Nederland pas verplicht 
(bouwbesluit) om woningen te isoleren. Woningen 
van voor 1975 zijn dus veelal niet voorzien van 
gevelisolatie. Voor woningen van voor 1975 is 
spouwmuur-isolatie de voordeligste methode van 
gevelisolatie. Met lage kosten realiseer je een hoge 
energiebesparing.  

 Energiebesparing 
comfortverbetering  

 Warmere voeten  
 Verbeteren 

luchtvochtigheid  

 Lagere energiekosten  
 Verbeterd 

wooncomfort  
 Goed uitvoerbaar  

N.v.t. 

De vloer is vanaf de bouw goed geïsoleerd. De isolatiewaarde die is aangehouden is minimaal een Rc van 2,5 
(volgens het bouwbesluit van 1992.  

Circa 60 m²  

N.v.t. 

De gevel is vanaf de bouw goed geïsoleerd. De isolatiewaarde die is aangehouden is minimaal een Rc van 2,5 
(volgens het bouwbesluit van 1992).  



Stap 1. Isoleren 
“Het verduurzamen van vrijwel alle woningen gebouwd voor 1992 begint met 
isoleren. Deze woningen zijn tijdens de bouw niet of nauwelijks geisoleerd. Hier 
valt veel winst te behalen. Zowel qua kostenbesparing als comfortverhoging.”  

Voordelen: 

Voordelen: 

HR++ glas heeft een flink hogere isolatiewaarde ten 
opzichte van enkel glas. Ook is de isolatiewaarde beter 
dan thermopane glas (ouder dubbel glas). Het 
vervangen van thermopane glas voor HR++ glas zal 
ook een grote comfortverbetering opleveren. Met 
name in de verwarmde ruimtes is het advies om oud 
thermopane glas te vervangen door HR++(+) glas.  

Vervangen beglazing:  

 Lagere energiekosten  
 Verbeterd 

wooncomfort  

Isoleren plat dak:  

 Lagere energiekosten  
 Verbeterd 

wooncomfort  
 

Het isoleren van het dak heeft als voordeel dat 
warmteverlies via de dakconstructie wordt 
geminimaliseerd en heeft daarnaast tevens als 
voordeel dat binnen de woning minder last is van 
oververhitting in de zomer. Een plat dak is het beste 
te isoleren vanaf de buitenzijde.  

Klik hier voor meer informatie over het vervangen van beglazing 

Aanbevolen maatregel:  

Kostenindicatie per m²: € 140,- tot € 240,- per m² 

Indicatie terugverdientijd: 10 tot 25 jaar 

Aanbevolen maatregel:  

Het platte dak is vanaf de bouw goed geïsoleerd. De isolatiewaarde die is aangehouden is minimaal een Rc van 2,5 
(volgens het bouwbesluit van 1992.  

 

Bij het appartement bestaat de beglazing uit dubbelglas (HR en beter). Het vervangen van de beglazing is hier 
economisch niet interessant. 

N.v.t.  

N.v.t.  

https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Vervangen_beglazing1.pdf


Stap 2. Ventileren 
“Nu al worden veel woningen onvoldoende geventileerd. Door het 
goed inpakken van de woning moeten we extra waken voor 
voldoende luchtverversing in de woning.” 

Luchtvochtigheid: 

CO2: 

Luchtkwaliteitsmeting binnenklimaat 

Gewenst:   30 – 70%  

Gewenst:   < 1.000 PPM  

Advies 

Tijdens het bezoek van de adviseur is een luchtkwaliteitsmeting 
uitgevoerd. Dit is een momentopname geweest, maar geeft wel een 
indicatie van de luchtkwaliteit in huis. Voor een exacte meting zal een 
luchtkwaliteitmeter langere periode in het huis moeten staan en de 
data te loggen. 
 
Het CO2 gehalte is een indicator voor een gezond binnenklimaat. 

5000 PPM

2000 PPM

1200 PPM

1000 PPM

800 PPM

600 PPM

350 PPM

Gevaarlijk bij langdurige blootstelling

Negatieve gezondheidseffecten

Ventileren noodzakelijk

Ventileren gewenst

Acceptabel niveau

Gezond binnenklimaat

Buitenlucht niveau (gezond)

Klik hier voor meer informatie over ventileren 

Aanbevolen maatregel:  

Investering: 

Voordelen: 

In veel woningen is een ventilatie unit met 
wisselstroommotor aanwezig, deze is bij de bouw van 
de woning geïnstalleerd. Vanaf circa 2000 zijn er 
stillere en energiezuinigere varianten op de markt 
gekomen die minder stroom verbruiken 
(gelijkstroommotor). Belangrijk is tevens het reinigen 
van de luchtkanalen, ventilatieventielen en 
ventilatieroosters. 

Ventilatie unit:  

 Stroom besparing  
 Efficiënte afzuiging 
 Behoud luchtkwaliteit  

€ 750,- (vervangen motor); +/- € 2.300,- vervangen ventilatie unit 
€ 175,- voor het reinigen van de luchtkanalen 

799 PPM 

54,1 % 

De gemeten waarde in het appartement ligt op 
een acceptabel niveau. De mechanische balans 
ventilatie op stand één zorgt voor voldoende 
luchtverversing.  

Vervangen motoren of gehele ventilatieunit (bij einde levenduur) 

De balansventilatie unit met warmteterugwinning van J.E. Stork (type WHR 91) is vanaf de bouw aanwezig. De 
unit heeft twee gelijkstroommotoren (vermogen 45W à 189W). Het is mogelijk om de motoren in de unit te 
vervangen voor een energiezuinigere gelijkstroommotoren. Dit zal zorgen voor een besparing op het 
stroomverbruik. Ook is het mogelijk om de unit in zijn geheel te vervangen. Uitgaande van de levensduur van de 
balansventilatie-units (15 à 20 jaar) zullen deze op een moment aan vervanging toe komen.  

https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Ventileren_V2.pdf


Stap 3. Zonne-energie 
“Jaarlijks valt er veel gratis zonne-energie op onze daken. In 
onze verduurzamingsuitdaging is dit een erg belangrijke vorm 
van duurzame energie die we hard nodig hebben. We moeten 
daarom elk dak omtoveren tot een zon-centrale.” 

Investering: 

Klik hier voor meer informatie over de zonneboiler 

Klik hier voor meer informatie over zonnepanelen 

Zonnepanelen (PV):  

Zonneboiler:  

Zonnepanelen reeds aanwezig : 

Extra zonnepanelen mogelijk : 

Advies aantal (bij) te plaatsen : 

Te installeren vermogen: 

(o.b.v. 20 ct/kWh) 

Kostenindicatie per WP : 

Indicatie terugverdientijd: * 

1 

€1,25 à  € 1,80 per WP vermogen 

6 à 8 jaar 

Opbrengstindicatie per jaar: 

1 Excl. eventuele btw teruggave  * Op basis van vigerende regelgeving 

Cv-ketel geschikt voor aansluiting : 

Advies type collector : 

Aanbevolen boilercapaciteit : 

Investering: 
2 

Maatwerk (bij collectieve oplossing)  

2 Excl. eventuele subsidie  

Een zonneboiler is een interessante duurzame installatie. Mocht u twijfelen 
tussen investeren in een zonneboiler of investeren in zonnepanelen, dan is een 
investering in zonnepanelen economisch rendabeler. 

Door de bewoner is al navraag gedaan naar de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen voor de 
appartementen (individuele aansluiting). Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om 7 à 8 panelen per 
appartement te plaatsen op het dak. Er zal dan een bij elk appartement een aparte omvormer komen en een 
aansluiting van de omvormer naar de meterkast. Bij het plaatsen van een extra groep voor de zonnepanelen is 
het aan te raden om rekening te houden met een groep voor een elektrische kookplaat in de toekomst.  

€ 3.418,- (op basis van € 1,55 per WP)  

Gezien het al lage gasverbruik is een zonneboiler niet interessant als individuele oplossing. Een zonneboiler zou 
enkel een goede aanvulling zijn op een collectief verwarmingssysteem. Het kan dan worden aangesloten op het 
buffervat van dit systeem. Het zorgt dan voor ondersteuning in zowel het warme tapwater als het 
verwarmingssysteem.  

Ja, voor gemeenschappelijke ruimtes 

Ja, voor ieder appartement 

7 panelen à 315 WP 

2.205 WP  

€ 397,- per jaar 

Ja  

N.v.t. 

N.v.t. 

https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Zonneboiler_V2.pdf
https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Zonnepanelen_V2.pdf


Stap 4. Duurzaam Verwarmen 
“In 2021 moeten alle gemeenten hun plannen 
presenteren over de duurzame alternatieven op 
aardgas. Het beste alternatief kan per gemeente en 
zelfs per wijk gaan verschillen.” 

Toekomstige infrastructuur 
 
Er gaat behoorlijk wat veranderen aan onze energievoorziening richting de toekomst. Het fossiele aardgas zal 
volledig gaan verdwijnen. Net als 95% van de huizen in Nederland, is de energievoorziening en 
verwarmingsinstallatie in uw woning nog behoorlijk afhankelijk van aardgas. Wat het duurzame alternatief 
gaat worden zal per gemeente en per wijk kunnen gaan verschillen. Daarom is het lastig voor ons om op dit 
onderdeel nu al een sluitend antwoord te geven op wat voor u de beste maatregelen zijn om de gasinstallatie 
te vervangen. Om u wel vast een beeld te geven, schetsen wij hieronder de drie ‘families’ van oplossingen 
waar momenteel in elke gemeente naar gekeken wordt.  

Indien er geen goede warmtebron is of de 
woningen te verspreidt staan, dan is een all-
electric oplossing waarschijnlijk. Iedere woning 
heeft een eigen elektrische verwarmingsinstallatie. 
Warmtepompen zullen de belangrijkste techniek 
gaan vormen in het verwarmen van onze 
woningen.  

Daar waar woningen dicht op elkaar staan en er 
een collectieve warmtebron gevonden kan 
worden, zullen warmtenetten een belangrijke rol 
gaan spelen. Woningen zullen rechtstreeks 
aangesloten worden op een warm-water netwerk. 
De warmte zal afkomstig zijn uit de industrie 
(restwarmte) of via bodemwarmte (geothermie). 

Familie A: Warmtenet 

Familie B: All-electric 

Familie C: Groen gas 
Een derde alternatief is dat we het bestaande 
gasnetwerk blijven gebruiken, maar het gas gaan 
’vergroenen’. Duurzaam opgewekt (groen of 
syntetisch gas) vervangt dan het fossiele aardgas. 
Het klinkt erg aantrekkelijk, maar de grote 
uitdaging is het op grote schaal produceren van dit 
groene gas. Dat is nog niet zo makkelijk gebleken.  



Stap 4. Duurzaam Verwarmen 
              Warmte afgifte systeem 

“In 2021 moeten alle gemeenten hun plannen 
presenteren over de duurzame alternatieven op 
aardgas. Het beste alternatief kan per gemeente en 
zelfs per wijk gaan verschillen.” 

Voordelen: 

N.v.t.  

Bij deze woning is grotendeels (woonkamer en keuken) al een lage temperatuur verwarmingssysteem (LTV) in de 
vorm van vloerverwarming aanwezig. De radiatoren / convectoren worden volgens de bewoners nauwelijks 
gebruikt. Het appartement kan goed worden verwarmd met lage temperaturen.  

 Comfort 
 Energiezuinig 
 Gelijkmatige 

afgifte 

Lage temperatuurverwarming verwarmt een zeer 
goed geïsoleerd woning gelijkmatiger, constanter 
en milieuvriendelijker dan gewone cv. Het 
bespaart energie en daarbij is het erg 
comfortabel. 

Lage temperatuurverwarmingssysteem (LTV) 

Aanbrengen radiatorboosters (ventilatoren) 

In het appartement zijn een paar convectoren aanwezig. Deze worden weinig gebruikt. Op het moment dat de 
ruimtes met convectoren niet comfortabel warm worden op lage temperaturen dan kan het nog een goede 
aanvulling zijn om ventilatoren aan te brengen bij de specifieke radiatoren (in aanvulling op radiatorfolie).  

In een traditionele cv-installatie circuleert water van 80 (of oudere 
systemen zelfs 90) graden Celsius rond. Wanneer het water terug komt 
naar de HR ketel onder de 60 graden Celsius wordt pas het hoge 
rendement van de ketel behaalt (condenserende ketel).  

Ventilator voor radiatoren / convectoren 

€ 60,- à € 200,- per radiator  

Aanbevolen oplossing: 

Aanbevolen oplossing: 

Investering: 



Stap 4. Duurzaam Verwarmen 
“In 2021 moeten alle gemeenten hun plannen 
presenteren over de duurzame alternatieven op 
aardgas. Het beste alternatief kan per gemeente en 
zelfs per wijk gaan verschillen.” 

Klik hier voor meer informatie over warmtepompen 

Voordelen: 

Voordelen: Optie 1: Individuele Lucht / water warmtepomp 

Een warmtepomp vervangt de Cv ketel. Met een 
warmtepomp kan er erg efficiënt elektrisch worden 
verwarmd omdat er warmte uit een gratis bron 
wordt onttrokken (bodem of lucht). Naast de 
warmtepomp in de woning is er ook nog een 
buffervat aanwezig. De warmtepomp functioneert 
het beste i.c.m. lage temperatuur verwarming.  

 Efficiënt verwarmen 
 gasvrij  

 

Klik hier voor meer informatie over warmtepompen 

Lucht /water warmtepomp met geïntegreerd buffervat circa 200L Aanbevolen oplossing: 

Investering:  Circa € 8.500,- (Excl. ISDE subsidie) 

Een individuele oplossing is bij deze appartementen goed mogelijk. Er is ruimte in de cv / wasruimte voor een 
warmtepomp unit zowel als voor een buffervat (technische ruimte is: 136 x 280 x 260). Op het balkon kan een 
buitenunit worden geplaatst. Er zal rekening moeten worden gehouden met leidingwerk van het balkon naar de 
technische ruimte (circa 12 m) incl. afwerking. Er zal dan een koof door de woonkamer lopen. Het is aan te raden 
om individuele systemen collectief in te kopen voor meerdere appartementen indien mogelijk.  
Het is tevens aan te raden om de cv-ketel pas te vervangen aan het einde van zijn levensduur.  

Bij de appartementen wordt er gebruik gemaakt van een luchtschacht voor de aan- en afvoer van de 
balansventilatie. Op het dak zijn zes van deze uitmondingen te zien wat betekent dat er vermoedelijk drie 
appartementen zijn verbonden op één doorvoer. Deze doorvoer zou kunnen worden gebruikt voor het 
aanbrengen van een stijgleiding. Op het dak kan dan één grote buitenunit worden geplaatst waarop drie 
individuele binnen-units (inclusief boilervat 200L) kunnen worden geplaatst in elk appartement. Het is aan te 
raden om hier een prijsopgave voor op te vragen bij een gecertificeerd installatie bedrijf. Voor het opstellen van 
de prijsopgave zullen kosten worden berekend. Het nadeel van deze oplossing is dat de drie boven elkaar gelegen 
appartementen tegelijk hun warmtevoorziening zullen moeten aanpassen. Tevens zal dit ruimte kunnen innemen 
van potentiële zonnepanelen op het dak.  

 Collectieve 
voorziening 

 Beperkte 
aanpassingen 

 

Een collectieve oplossing in bestaande bouw kan 
een hoge investering met zich meebrengen. Met 
name wanneer er geen sprake is van een 
collectieve warmtevoorziening. Het tapwater 
circuit kan een lastige opgave zijn (i.v.m. 
aanbrengen leidinglengtes, tapwater tijden, 
dubbel buffervat). Het is aan te raden om te 
kijken naar oplossingen die zo min mogelijk extra 
aanpassingen vergen.  

Optie 2: Collectieve Lucht / water warmtepomp 

Nader te bepalen. Enkel interessant wanneer de systeem kosten per 
appartement lager uitvallen als een individuele oplossing.  

Aanbevolen oplossing: 

Investering: 

Onderzoeken mogelijkheden collectieve oplossing via luchtschacht van de balansventilatie. 

https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Warmtepompen_v2.pdf
https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Warmtepompen_v2.pdf


Stap 4. Duurzaam Verwarmen 
              

“In 2021 moeten alle gemeenten hun plannen 
presenteren over de duurzame alternatieven op 
aardgas. Het beste alternatief kan per gemeente en 
zelfs per wijk gaan verschillen.” 

Voordelen: 

Voordelen: 

Plaatsen doorstroomboiler bij tapwaterpunten (bij IR verwarming of 
collectieve voorziening) 

Wanneer er wordt gekozen voor een verwarmingssysteem middels infraroodpanelen dan zal er een oplossing 
moeten worden gevonden voor het warm tapwater. Het is mogelijk om dit te voorzien met een elektrische boiler. 
Ook is het mogelijk om doorstroomboilers te plaatsten bij zowel de keuken als douche. Bij een collectieve 
voorziening kan dit eventueel ook worden toegepast in de keuken om het comfort niveau te verhogen. Let op, er 
zal een krachtstroomaansluiting nodig zijn voor de doorstroomboiler bij de douche. Op de standaard 
netaansluiting (3 x 25 A) kan er maximaal 9L/min worden afgegeven bij het tappunt.  

 Direct warm 
water 

 Comfort  

 Geen 
warmwater 
opslag 

 

Een elektrische doorstroomboiler (ook wel instant 
heater genoemd) voorziet in warm tapwater. 
Water wordt direct verwarmd door middel van 
een elektrisch verwarmingselement en binnen 
een aantal seconden heb je warm water. Het 
voordeel bij een doorstroomboiler is dat er geen 
opslag is van warm water. 

Doorstroomboiler 

Circa € 1.000,- per appartement  

Aanbevolen oplossing: 

Investering: 

Het gasverbruik in dit appartement is dermate laag dat een investering in een warmtepomp niet direct interessant 
hoeft te zijn. Eventueel zou een all-electric oplossing met infrarood panelen of een elektrische Cv ketel in te 
beelden zijn om het appartement aardgasvrij te maken. De investering in een dergelijk systeem is vele malen 
lager. Bij infraroodpanelen zal er ook nog gericht verwarmd kunnen worden (per ruimte). De investering is met 
name interessant in combinatie met zonnepanelen aangezien het stroomverbruik zal stijgen. Wanneer wordt 
gekozen voor deze optie (met name bij infraroodpanelen) zal er ook een alternatieve voorziening voor het warm 
tapwater moeten komen zoals een doorstroomboiler (zie hieronder).  

 Gasvrij 

 Lage 
investeringskosten 

Op het moment dat de woning van goede isolatie 
(en ventilatie) is voorzien kan infraroodverwarming 
of een elektrische Cv ketel bij een laag gasverbruik 
als hoofdverwarming interessant worden. 
Infraroodverwarming wordt vaker gebruikt als 
bijverwarming. Door een infraroodpaneel bij een 
werkplek op zolder te plaatsen kan worden 
voorkomen dat de hele woning verwarmd moet 
worden om op die plek warmte te krijgen. Hierdoor 
kan een hoop energie bespaard worden. 

Optie 3: Infrarood panelen of elektrische CV ketel 
(individuele oplossing) 

€ 4.000,- à 5.500,- (infrarood panelen incl. thermostaat) 
€ 2.000,- (Elektrische Cv-ketel) 

Aanbevolen oplossing: 

Investering: 

Infrarood panelen (1.000W per 20 m²) en monitoring (thermostaat) 
of elektrische Cv-ketel 



Stap 4. Duurzaam Verwarmen 
             Zonder het gas 

“In 2021 moeten alle gemeenten hun plannen 
presenteren over de duurzame alternatieven op 
aardgas. Het beste alternatief kan per gemeente en 
zelfs per wijk gaan verschillen.” 

Aanpassen kookstoestel: Inductiekookplaat 

Een inductiekookplaat maakt gebruik van 
inductieverhitting. Dit betekent dat door 
elektrische spoelen een magnetisch veld wordt 
gecreëerd, waarmee een pan vlamloos verhit 
wordt. Het voordeel hierbij is dat alleen de 
bodem van de pan verhit wordt waardoor weinig 
energie verloren gaat.  

 Energiezuinig 
 Snel 
 gasvrij  

Aandachtspunten: - Voor een inductie kookplaat is veelal een krachtstroom of 2 fase aansluiting nodig. 
Dit kan wat aanpassingen vergen in de meterkast.  
    - Niet alle pannen zijn geschikt voor het koken op inductie. Let goed op of de pannen 
een magnetiserende bodem hebben (= geschikt). U kunt dit controleren met een magneet. Ook kunt u 
letten op het volgende symbool. Gietijzeren pannen zijn geschikt voor inductie.  

Investering:  +/- € 1.000,- (Incl. aanpassingen in meterkast)   

Verwijderen van de gasmeter 

Het verwijderen van de gasmeter is de laatste stap naar een gasvrije woning. De netbeheerkosten voor de 
gasaansluiting komen te vervallen wanneer de gasmeter is verwijderd. Voor de financiële haalbaarheid van een “All-
Electric” woning is dit een belangrijke stap. Vooralsnog worden er kosten berekend door de netbeheerders om de 
gasmeter te laten verwijderen. Deze kosten zijn binnen 3 jaar terugverdient rekenend met de huidige 
netbeheerkosten. Gezien de landelijke ambities is het mogelijk dat deze afsluitkosten in de toekomst komen te 
veranderen / vervallen.  

Investering:  +/- € 650,-    

Voordelen: 

Op termijn zal er een elektrische kookplaat bij het appartement moeten worden geplaatst. Het is 
aan te raden om te kijken of dit met meerdere appartement gezamenlijk kan worden ingekocht 
dit zal inkoopvoordeel opleveren.  



6.3 Financieringsmogelijkheden 
 
Veel maatregelen verdienen zich terug door een besparing op de energierekening. Desalniettemin moet er wel 
geinvesteerd worden. Mocht u niet de financiële ruimte hebben om de investering in uw woning te maken, dan 
zijn er een aantal alternatieven door de overheid opgezet om u te helpen:  

6.2 Subsidies 
Gezien het hoge financiële rendement op veel van de energiebesparende maatregelen is er op een beperkt aantal 
maatregelen nog maar subsidie. De belangrijkste subsidieregeling op dit moment is de ISDE subsidie. 
 
ISDE subsidie - U krijgt bij aanschaf van een (hybride) warmtepomp, houtkachel of zonneboiler een deel van de 
investering terug. Dit voordeel kan oplopen tot €3.000. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.  
 

Aan de slag!  

1. Energiebespaarlening – Deze lening is in het leven geroepen door de Overheid. Het biedt alle woning-
eigenaren de mogelijkheid om te investeren in energiebesparende maatregelen. Gezien de lage rente en 
aantrekkelijke voorwaarden is dit een erg interessante optie om te onderzoeken.  
 

2. Hypotheek – Er is extra ruimte in de hypotheek gecreerd om energiebesparende maatregelen mee te 
financieren.  
 

Tip 2. Wilt u een offerte 
ontvangen? Kijk op onze 
website voor bedrijven bij u in 
de buurt. U kunt via onze 
website een vrijblijvende 
offerte aanvraag doen.  

Tip 3. De energielening van de 
overheid kan vervroegd en 
boetevrij afgelost worden. Wilt u 
wel aan de slag maar heeft u op dit 
moment het geld niet? Sluit dan 
een lening af en los deze af 
wanneer het goed uit komt.  

Tip 1. Bij aardig wat huishoudens 
wordt nauwlijks stil gestaan bij het 
onderhoud van de woning. Men kan 
daardoor onverwacht met hoge 
kosten worden geconfronteerd.  

6. Afsluiting  

 
Website: www.duurzaambouwloket.nl 
Telefoon:  072 743 3956 
Email:  info@duurzaambouwloket.nl 

6.1 Conclusie 
 
 

3. Duurzaamheidslening Leiden – Woningeigenaren in de gemeente Leiden die duurzame maatregelen willen 
laten uitvoeren kunnen een duurzaamheidslening aanvragen, tegen zeer lage rente. De lening lost u weer af, 
terwijl u eindeloos geld en energie blijft besparen. 

Subsidieregeling voor woningeigenaren & huurders van gemeente Leiden – Het budget van deze regeling is 
bereikt. Aanvragen zijn op het moment niet meer mogelijk. Voor het treffen van bepaalde maatregelen is het goed 
om hier nog na te gaan of er nog wijzigingen zijn doorgevoerd in de regeling.   

Subsidie energiebesparing eigen huis (Rijksoverheid RVO) – Via deze regeling kunnen appartementencomplexen 
subsidie aanvragen voor o.a. energieadvies en het verduurzamen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Zie 
voor meer informatie over de mogelijkheden van deze regeling de website van het RVO. 

 

Het gescande appartement verleent zich goed voor een alternatief verwarmingssysteem zoals een warmtepomp. 
Het gebouw is goed geïsoleerd en de appartementen zijn voorzien van vloerverwarming en balansventilatie. 
Omdat de appartementen op het moment zijn voorzien van individuele cv-ketels zal een individuele oplossing per 
appartement het meest voor de hand liggen.  Omdat het gasverbruik in de appartementen al laag ligt zal de 
terugverdientijd van een individuele oplossing lang zijn. Het is goed om te kijken naar mogelijke / haalbare 
collectieve oplossingen. Het opvragen van prijsopgaves zal hier helderheid kunnen geven over de kosten per 
appartement voor een dergelijke voorziening. Randvoorwaarde hiervoor is dat alle bewoners hiermee akkoord 
gaan. Een installatiebedrijf zal opstartkosten rekenen voor het maken van een prijsopgave.  

http://www.rvo.nl/
http://www.duurzaambouwloket.nl/
mailto:info@duurzaambouwloket.nl
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-financieringsregeling/10
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/energieadvies-1/energieadvies


Voorbeeld berekening 

Gasverbruik 380 m³ In te vullen kaders
Electriciteitsverbruik 2500 kWh Disclaimer:

Lage temperatuursverwarming (LTV) aanwezig? Ja (= vloerverwarming of lage temperatuursradiatoren) Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
Heeft u overproductie van zonnepanelen Nee

 0  

Scenario 0 huidige situatie Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
S1 S2 S4

Extra te plaatsen PV in kWh 2000 Extra te plaatsen PV in kWh 2000 Extra te plaatsen PV in kWh 2000
Totaal eigen PV in kWh /jaar 2000 Eigen PV in kWh /jaar 2000 Eigen PV in kWh /jaar 2000

Jaarlijkse verbuikskosten Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra
1 266,00€             500,00€                    1 266,00€                            100,00€                                           1 -€                                    768,80€                                              1 -€                                  280,76€                                          
2 276,64€             510,00€                    2 276,64€                            102,00€                                           2 -€                                    784,18€                                              2 -€                                  286,37€                                          
3 287,71€             520,20€                    3 287,71€                            104,04€                                           3 -€                                    799,86€                                              3 -€                                  292,10€                                          
4 299,21€             530,60€                    4 299,21€                            106,12€                                           4 -€                                    815,86€                                              4 -€                                  297,94€                                          
5 311,18€             541,22€                    5 311,18€                            108,24€                                           5 -€                                    832,17€                                              5 -€                                  303,90€                                          
6 323,63€             552,04€                    6 323,63€                            110,41€                                           6 -€                                    848,82€                                              6 -€                                  309,98€                                          
7 336,57€             563,08€                    7 336,57€                            112,62€                                           7 -€                                    865,79€                                              7 -€                                  316,18€                                          
8 350,04€             574,34€                    8 350,04€                            114,87€                                           8 -€                                    883,11€                                              8 -€                                  322,50€                                          
9 364,04€             585,83€                    9 364,04€                            117,17€                                           9 -€                                    900,77€                                              9 -€                                  328,95€                                          

10 378,60€             597,55€                    10 378,60€                            119,51€                                           10 -€                                    918,79€                                              10 -€                                  335,53€                                          
11 393,74€             609,50€                    11 393,74€                            121,90€                                           11 -€                                    937,16€                                              11 -€                                  342,24€                                          
12 409,49€             621,69€                    12 409,49€                            124,34€                                           12 -€                                    955,91€                                              12 -€                                  349,09€                                          
13 425,87€             634,12€                    13 425,87€                            126,82€                                           13 -€                                    975,02€                                              13 -€                                  356,07€                                          
14 442,91€             646,80€                    14 442,91€                            129,36€                                           14 -€                                    994,52€                                              14 -€                                  363,19€                                          
15 460,63€             659,74€                    15 460,63€                            131,95€                                           15 -€                                    1.014,42€                                          15 -€                                  370,45€                                          

Investeringskosten
Warmtepomp (schatting) -€                                   -€                                    8.500,00€                        
Subsidie warmtepomp (schatting) -€                                   -€                                    -1.500,00€                      
Zonnepanelen installatie 3.520,00€                                        3.520,00€                                          3.520,00€                                      
CV ketel 2.000,00€         2.000,00€                         -€                                    -€                                  
Elektrische Cv ketel / infrarood -€                                   2.000,00€                          -€                                  
Gasaansluiting verw -€                                   650,00€                              650,00€                           

Vastrecht elektra 4.275,00€                 4.275,00€                                        4.275,00€                                          4.275,00€                                      
Vastrecht gas 3.525,00€         3.525,00€                         -€                                    -€                                  
Vermindering energiebelasting -4.674,00€                -4.674,00€                                      -4.674,00€                                         -4.674,00€                                     
Onderhoudskosten 1.500,00€         1.500,00€                         400,00€                                           -€                                    400,00€                                              1.800,00€                        400,00€                                          
Totaal 12.351,27€       8.247,71€                 12.351,27€                       5.250,34€                                        2.650,00€                          16.816,18€                                        9.450,00€                        8.376,24€                                      

Verbruikskosten 10.351,27€       8.247,71€                 10.351,27€                       1.730,34€                                        -€                                    13.296,18€                                        1.800,00€                        4.856,24€                                      
Investeringskosten 2.000,00€         -€                           2.000,00€                         3.520,00€                                        2.650,00€                          3.520,00€                                          7.650,00€                        3.520,00€                                      

Totaal verbruiks- en investeringskosten 15 jaar 20.598,98€       17.601,62€                       19.466,18€                        17.826,24€                     

Deze berekeningen zijn gemaakt uitgaande van: 
Een huidige gasprijs van € 0,70 per m³ gas en een stroomprijs van € 0,20 per kWh
Er is rekening gehouden met 4% inflatie op de gasprijs en 2% op de stroomprijs
Geen inflatie berekend op vastrecht evenals wijzigingen op de vermindering in energiebelasting

Gas van het net en eigen zonnepanelen Elektrische Cv ketel (+ eigen PV) Lucht / water warmtepomp (+ eigen PV)Gas en elektra van het net



Voorbeeld berekening 

Gasverbruik 780 m³ (grove schatting) In te vullen kaders
Electriciteitsverbruik 2500 kWh (grove schatting) Disclaimer:

Lage temperatuursverwarming (LTV) aanwezig? Ja (= vloerverwarming of lage temperatuursradiatoren) Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
Heeft u overproductie van zonnepanelen Nee

 0  

Scenario 0 huidige situatie Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
S1 S2 S4

Extra te plaatsen PV in kWh 2000 Extra te plaatsen PV in kWh 2000 Extra te plaatsen PV in kWh 2000
Totaal eigen PV in kWh /jaar 2000 Eigen PV in kWh /jaar 2000 Eigen PV in kWh /jaar 2000

Jaarlijkse verbuikskosten Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra
1 546,00€             500,00€                    1 546,00€                           100,00€                                           1 -€                                    1.472,80€                                          1 -€                                  471,03€                                          
2 567,84€             510,00€                    2 567,84€                           102,00€                                           2 -€                                    1.502,26€                                          2 -€                                  480,45€                                          
3 590,55€             520,20€                    3 590,55€                           104,04€                                           3 -€                                    1.532,30€                                          3 -€                                  490,06€                                          
4 614,18€             530,60€                    4 614,18€                           106,12€                                           4 -€                                    1.562,95€                                          4 -€                                  499,86€                                          
5 638,74€             541,22€                    5 638,74€                           108,24€                                           5 -€                                    1.594,21€                                          5 -€                                  509,85€                                          
6 664,29€             552,04€                    6 664,29€                           110,41€                                           6 -€                                    1.626,09€                                          6 -€                                  520,05€                                          
7 690,86€             563,08€                    7 690,86€                           112,62€                                           7 -€                                    1.658,61€                                          7 -€                                  530,45€                                          
8 718,50€             574,34€                    8 718,50€                           114,87€                                           8 -€                                    1.691,78€                                          8 -€                                  541,06€                                          
9 747,24€             585,83€                    9 747,24€                           117,17€                                           9 -€                                    1.725,62€                                          9 -€                                  551,88€                                          

10 777,13€             597,55€                    10 777,13€                           119,51€                                           10 -€                                    1.760,13€                                          10 -€                                  562,92€                                          
11 808,21€             609,50€                    11 808,21€                           121,90€                                           11 -€                                    1.795,33€                                          11 -€                                  574,18€                                          
12 840,54€             621,69€                    12 840,54€                           124,34€                                           12 -€                                    1.831,24€                                          12 -€                                  585,66€                                          
13 874,16€             634,12€                    13 874,16€                           126,82€                                           13 -€                                    1.867,87€                                          13 -€                                  597,38€                                          
14 909,13€             646,80€                    14 909,13€                           129,36€                                           14 -€                                    1.905,22€                                          14 -€                                  609,32€                                          
15 945,50€             659,74€                    15 945,50€                           131,95€                                           15 -€                                    1.943,33€                                          15 -€                                  621,51€                                          

Investeringskosten
Warmtepomp (schatting) -€                                  -€                                    8.500,00€                        
Subsidie warmtepomp (schatting) -€                                  -€                                    -2.000,00€                      
Zonnepanelen installatie 3.520,00€                                        3.520,00€                                          3.520,00€                                      
CV ketel 2.000,00€         2.000,00€                        -€                                    -€                                  
Elektrische Cv ketel / infrarood -€                                  2.000,00€                          -€                                  
Gasaansluiting verw -€                                  650,00€                              650,00€                           

Vastrecht elektra 4.275,00€                 4.275,00€                                        4.275,00€                                          4.275,00€                                      
Vastrecht gas 3.525,00€         3.525,00€                        -€                                    -€                                  
Vermindering energiebelasting -4.674,00€                -4.674,00€                                      -4.674,00€                                         -4.674,00€                                     
Onderhoudskosten 1.500,00€         1.500,00€                        400,00€                                           -€                                    400,00€                                              1.800,00€                        400,00€                                          
Totaal 17.957,88€       8.247,71€                 17.957,88€                      5.250,34€                                        2.650,00€                          28.990,74€                                        8.950,00€                        11.666,67€                                    

Verbruikskosten 15.957,88€       8.247,71€                 15.957,88€                      1.730,34€                                        -€                                    25.470,74€                                        1.800,00€                        8.146,67€                                      
Investeringskosten 2.000,00€         -€                           2.000,00€                        3.520,00€                                        2.650,00€                          3.520,00€                                          7.150,00€                        3.520,00€                                      

Totaal verbruiks- en investeringskosten 15 jaar 26.205,59€       23.208,22€                      31.640,74€                        20.616,67€                     

Deze berekeningen zijn gemaakt uitgaande van: 
Een huidige gasprijs van € 0,70 per m³ gas en een stroomprijs van € 0,20 per kWh
Er is rekening gehouden met 4% inflatie op de gasprijs en 2% op de stroomprijs
Geen inflatie berekend op vastrecht evenals wijzigingen op de vermindering in energiebelasting

Gas van het net en eigen zonnepanelen Elektrische CV ketel / infrarood verwarming (+ eigen PV) Lucht / water warmtepomp (+ eigen PV)Gas en elektra van het net


