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

Gezinssamenstelling:  
Gasverbruik: 
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 
Semi-vrijstaande woning 
2002 

Geen bijzonderheden 

2 volwassenen  
1.510 m³ per jaar 
3.000 kWh per jaar 

Gijs Verdonk 

Referentierapport 
Bosuilstraat 
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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 

• De bewoners geven aan niet erg stil te staan bij de hoogte van de energierekening. Wel zijn ze bewust in het 
stookgedrag; 

• Er is een klokthermostaat aanwezig en de verdiepingen worden normaal gesproken niet verwarmd; 

• Overdag, bij aanwezigheid, staat de thermostaat op 21 graden Celsius. ‘s Nachts gaat de instelling naar 19 graden 
Celsius; 

• De bewoners geven aan dat de zolderruimte minder comfortabel is, “het giert en het tocht op de 
zolderverdieping” 

• Er zijn geen bijzonderheden inzake vochtproblemen in de woning; 

• In 2011 is de cv-ketel vervangen; 

• De bewoners hebben zelf nog het idee dat er energie bespaard kan worden door het plaatsen van (extra) 
zonnepanelen, een zonneboiler, een temperatuur-regelingsysteem per ruimte (Evo-Home) en het overstappen 
op een inductiekookplaat. 



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 

€ 170,- 

€ 2.040,- 

€ 10.831,- 

€ 37.941,- 

Een doelstelling om in de komende 15 jaar, minimaal 30% op de energielasten te besparen is realistisch. Dit zou 
betekenen dat u nu 30% (ruim € 11.000,-) van het bovenstaande totaal 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 

Leidingisolatie  € 20,- *** n.v.t. 

Radiatorfolie € 20,- **** *** 

Verbeteren naad- en kierdichting (vaste aans.) € 50,- **** *** 

Led-verlichting € 5,- / lamp € 75,- / dimmer **** *** 

Instellen aanvoertemperatuur Cv 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 (min. 11 panelen van 300 WP)* € 5.115,- ***** n.v.t. 

Zonneboiler *  € 2.500,- tot € 3.500,- ** n.v.t. 

Stap 4. Duurzaam verwarmen 

Optie 1: Hybride warmtepomp* € 4.500,- *** *** 

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

Aanbrengen vloerverwarming op BG € 2.000,- à € 3.000,- ** **** 

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

Optie 2a: Lucht - warmtepomp (gasvrij)* € 10.500,- n.v.t. *** 

Optie 2b: Bodem – warmtepomp *(bij het 
gezamelijk uitvoeren van de bronboringen)* 

€ 19.500,- **** *** 

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

* Exclusief eventuele subsidie en/of btw-teruggave  



 
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 

Kruipruimte wordt geventileerd via enkele 
roosters in de gevel. De vloer is vanaf de 
bouw goed geïsoleerd.  

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

Bij de doorvoer van de WTW-unit is de 
dakopbouw gecontroleerd.  De dikte van het 
isolatiepakket komt overeen met de normen 
van het bouwbesluit (Rc-waarde 2.5). Er zijn 
geen bijzonderheden geconstateerd bij de 
dakpannen. 

De gehele woning is voorzien van houten 
kozijnen met  isolatieglas (HR+ of beter). 



 
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 Intergas Kombi Kompakt Solo HRE 
24 ketel uit 2011 aanwezig. De cv-ketel is niet 
direct geschikt voor een koppeling met een 
zonneboiler. De cv-ketel staat ingesteld op 
een aanvoertemperatuur van 80 graden 
Celsius. Er is een boiler aangesloten op de cv-
ketel voor het warm tapwater. 

Er is een J.E. Stork Air (type WHR 91 L) 
balansventilatie unit aanwezig met 
warmteterugwinning. Het systeem is 
aanwezig vanuit de bouw, staat standaard op 
stand 2 en is voorzien van 
gelijkstroommotoren. 

In de woning wordt gekookt op gas.  Op de cv-ketel is een voorraadvat/boilervat 
van 120 liter aangesloten. Dit vat is van het 
merk Agpo, type 07.16.50.552 

Warm water boiler 



 
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 

In de woning zijn twee badkamers aanwezig, 
waarvan in één van de badkamers een bad 
aanwezig is. De douchekoppen zijn 
hoogstwaarschijnlijk niet waterbesparend en 
hebben een debiet van circa 9 tot 12 liter per 
minuut. 

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. 

Vanuit de bouw van de woning zijn 4 
zonnepanelen van 110 WP per stuk geplaatst. 
De panelen zijn individueel aangesloten 
middels Soladin stekkeromvormers. 

Badkamers Zonnepanelen 



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.  

Infrarood opname van de woning 

Buiten temperatuur tijdens de opname: Binnen temperatuur:  

Weersomstandigheden:  

Zij- en voorgevel woning 

Achterzijde woning 

Op de bovenstaande foto’s  is de voorzijde van de woning te zien. De enige bijzondere vertekeningen in het 
warmtebeeld zijn te vinden bij het openstaande raam op de eerste verdieping en de openstaande voordeur. 

9 ºC  21 à 22 ºC  

Zon op de achter- en zijgevel 

Voor en tijdens de opname scheen de zon op de achtergevel en zijgevel van de woning. 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 foto’s zijn geen vreemde vertekeningen in het warmtebeeld geconstateerd. Bij het 
meest rechtse kozijn op de eerste verdieping is enig warmteverlies te zien door een openstaand raam. Doordat 
het kozijn op de eerste verdieping enigszins verdiept in de gevel ligt blijft hier  enige warmte hangen. Ook bij de 
kozijnen op de eerste verdieping is een wat warmere strook te zien aan de onderzijde. De kozijnen zijn hier 
uitkragend, waardoor warmte wat blijft hangen onder het kozijn. Bijkomend lijkt de naad- en kierdichting van de 
vaste aansluitingen wat minder goed op orde. Mogelijk zou het herstellen hiervan wat warmteverlies kunnen 
beperken. 
 

Op de bovenstaande foto’s  is de achterzijde van de woning te zien. Ook hier scheen de zon op en dit geeft een 
vertekend beeld, waar geen conclusies aan te verbinden zijn. 

 
Voorzijde woning aanvulling 



Infrarood opname van de woning 

Op de bovenstaande foto’s is de naad- en kierdichting rondom de vaste aansluiting van de kozijnen te zien. De 
naad- en kierdichting rondom de kozijnen en de gevelconstructie is in orde. Op de foto’s lijkt warmteverlies te zien 
te zijn, maar de temperaturen overstijgen de buitentemperatuur niet.  

Vaste delen binnenzijde woning 

Op de bovenstaande foto’s is te zien dat er enige koude de woning infiltreert bij de vaste aansluitingen van de 
kozijnen met de vensterbank, gevel, plafond en/of het dak. De infiltraties zijn aan de onderzijde van de kozijnen 
goed te zien (eerste twee afbeeldingen). De temperaturen naderen hier de buitentemperatuur van 9 graden 
Celsius. 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. Over het algemeen sluiten de draaiende delen in de woning goed 
af. 

Vaste delen 

Bij de voordeur is aan de onderzijde enige koude infiltratie waar te nemen. De temperaturen naderen hier de 
buitentemperatuur. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de stenen dorpel die hier aanwezig is. Deze 
functioneert als koudebrug. Wij adviseren dit wel nog na te lopen op eventuele aanwezige naden. Eventuele 
aanwezige naden raden wij aan af te kitten. Een andere vertekening in het beeld is de verticale donkere streep op 
de voordeur (links naast de deurkruk). Het is onduidelijk waar deze koude infiltratie vandaan komt en dit zijn wij 
tegen gekomen bij bijna alle woningen in de wijk. Het heeft te maken met de opbouw van de deur.  

Voordeur 



Infrarood opname van de woning 

Aansluiting dak en verdiepingsvloer 

Op de bovenstaande foto’s is de dakkapel te zien, met op de derde foto de aansluiting van het dak op de 
verdiepingsvloer. Bij de dakkapel zijn geen bijzonderheden te zien. Op de derde foto zijn koude temperaturen 
waar te nemen. Aangezien er comfortklachten zijn de op de verdieping lijkt het verstandig de aansluiting van het 
dak op de verdiepingsvloer nader te controleren op zichtbare naden. Slechte aansluitingen van het dak op de 
verdiepingsvloer komen wij regelmatig tegen. Ten tijde van de opname was het helaas niet mogelijk om, door 
aanwezige opslag van spullen, de aansluitingen van dichtbij  goed te controleren. Dicht de eventueel aanwezige 
naden af met een PUR. 

Dakdoorvoer WTW systeem 

De bewoners geven aan veel tocht te ervaren op de zolderverdieping. Eén van de oorzaken zal de dakdoorvoer 
van het ventilatiesysteem zijn (semi open verbinding naar buiten). Uit de infraroodopnamen blijkt dat hier veel 
koude de woning binnentreedt. Het is aan te raden deze sparing zoveel mogelijk te dichten door middel van 
isolatiemateriaal. 

Leidingen 

Door de woning lopen her en der in-gefreesde leidingen van het verwarmingssysteem. 



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. 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. Ook kan de convectorput worden 
bekleedt met radiatorfolie. 



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 de in dit rapport besproken  woning is geen radiatorfolie geplaatst. Wij 
adviseren dit alsnog toe te passen.  

Alleen direct bij de cv-ketel zijn ongeïsoleerde leidingen te zien. Het is 
mogelijk om de leidingen hier te isoleren. 

Het is aan te raden om de naad- en kierdichting bij de woning na te lopen. 
In deze woning lijken met name de vaste aansluitingen (kozijn op gevel) 
aandacht nodig te hebben. 

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 

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! 

Op enkele plekken in de woning is nog spaarverlichting aanwezig. Wij 
adviseren dit direct te vervangen door LED-verlichting. 

Tijdens de opname werd duidelijk dat de aanvoertemperatuur op dit 
moment staat ingesteld op 80 graden Celsius. Het is aan te raden om deze 
temperatuur stapsgewijs te verlagen naar een lager niveau. 

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


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 
spouwmuurisolatie 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 90 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 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 dak is vanaf de bouw goed geïsoleerd. De isolatiewaarde die is aangehouden is minimaal een Rc van 2,5 
(volgens het bouwbesluit van 1992). Wel is het aan te raden de naden en kieren op de zolderverdieping (incl. 
doorvoer ventilatiekanalen) na te lopen en waar mogelijk te herstellen. 

 

Bij deze woning bestaat de beglazing uit dubbelglas (HR of beter). Het vervangen van de beglazing weegt 
economisch en comfort technisch niet op tegen de kosten die het met zich mee brengt. Vervang eventuele 
kapotte (lekke) ruiten door een HR++(+) ruit. 

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

645 PPM 

45,6 % 

De gemeten waarden liggen op een acceptabel 
niveau. De mechanische balans ventilatie op 
stand twee 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 € 2.500,- tot € 3.500,- 

2  ISDE subsidie mogelijk 

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. 

De huidige zonnepanelen zijn verouderd en hebben een laag vermogen ten opzichte van zonnepanelen die 
tegenwoordig worden aangebracht. Op basis van de opstelling van zonnepanelen bij de buurwoningen is een 
minimale ruimte voor 12 zonnepanelen aanwezig. Mogelijk is er boven de dakkapel zelfs ruimte aanwezig om 
meer dan 6 zonnepanelen te plaatsen.  Dan zal er een combinatie gezocht moeten worden tussen 6 
rechtopstaande panelen (portrait) en 3 horizontaal geplaatsen panelen. Wij adviseren om goed na te denken over 
het toekomstige energieverbruik. Het is verstandig om bijvoorbeeld nu al rekening te houden met het vervangen 
van de gaskookplaat door een inductiekookplaat en het energieverbruik hiervan op te vangen met zonnepanelen. 
Dit geldt ook voor een eventuele toekomstige (hybride) warmtepomp. Om slechts het huidige verbruik af te 
dekken is het plaatsen van 11 zonnepanelen van 300 Wp per stuk voldoende. 

€ 5.115,- (op basis van € 1,55 per WP)  

De huidige ketel is niet geschikt voor aansluiting van een zonneboiler. Door een speciale aansluitset te kopen kan 
de ketel hier wel geschikt voor gemaakt worden. Gezien de ouderdom van de ketel lijkt dit echter niet de meest 
interessante oplossing en zal een zonneboiler pas interessant worden bij een nieuw verwarmingssysteem. 

Ja, 4 stuks 110 WP 

Ja 

Minimaal 11 panelen à 300 WP 

Minimaal 3.300 WP  

€ 627,- per jaar 

Nee, alleen d.m.v. aansluitset 

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 
              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: 

Het huidige warmte afgiftesysteem bestaat uit radiatoren/convectoren en een convectorput. De convectoren 
worden nu voorzien van water met een aanvoertemperatuur van circa 80 graden Celsius. Wij adviseren om met 
de huidige ketel te onderzoeken wat een zo laag mogelijke comfortabele aanvoertemperatuur is. Hoe lager de 
aanvoertemperatuur kan worden ingezet, hoe zuiniger het systeem zal werken. Bovendien kan op deze manier 
worden bekeken of het huidige systeem geschikt is voor een warmtepomp. Wel zal ook de instelling van de 
thermostaat moeten worden aangepast. Lage temperatuurverwarming kan een woning namelijk niet snel op 
temperatuur krijgen. De thermostaat zal dus op een constante temperatuur moeten worden ingesteld. 

Een warmtepomp werkt namelijk met temperaturen lager dan 50 graden Celsius. Indien de woning niet 
comfortabel genoeg gemaakt kan worden met de lage aanvoertemperatuur, dan zal eerst een aanpassing gedaan 
moeten worden aan het warmte afgiftesysteem. Een uitstekende oplossing is het aanleggen van vloerverwarming. 

 Comfort 
 Energiezuinig 
 Gelijkmatige 

afgifte 

Lagetemperatuurverwarming verwarmt een zeer 
goed geïsoleerd woning gelijkmatiger, constanter 
en milieuvriendelijker dan gewone radiatoren. 
Door te werken met lage temperaturen kan de 
cv-ketel efficiënter werken.  

Lage temperatuurverwarmingssysteem (LTV) 

Aanleggen vloerverwarming 

Indien blijkt dat de woning niet comfortabel genoeg warm te stoken is met temperaturen onder de 50 graden 
Celsius, zal gekeken moeten worden naar aanvullingen of alternatieven voor het warmte afgifte systeem. Er zijn 
boosters (ventilatoren) beschikbaar op de markt die onder de radiator/convector kunnen worden geplaatst. 
Deze boosters zorgen er voor dat de radiatoren/convectoren de warmte beter en sneller kunnen afgeven aan de 
woning. Deze boosters kosten tussen de € 50,- en € 200,- per stuk. Indien er grote hoeveelheden radiatoren van 
deze boosters dienen te worden voorzien, kan het slim zijn om alternatieven te onderzoeken.  

Eén van de alternatieven is het laten aanleggen van vloerverwarming. Indien vloerverwarming wordt aangelegd 
adviseren wij om dit aan te leggen als hoofdverwarming. De kosten om vloerverwarming aan te leggen als 
hoofdverwarming liggen tussen € 20,- en € 30,- per m2. 

€ 2.000,- à € 3.000,-  

Aanbevolen oplossing: 

Investering: 

Stapsgewijs naar beneden brengen aanvoertemperatuur 

n.v.t. 

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 

Klik hier voor meer informatie over het vervangen van de Cv-ketel 

Cv-ketel  

Een HR Cv-ketel heeft een technische levensduur van circa 15 jaar. Mocht 
u in de toekomst de ketel te gaan vervangen, overweeg dan een 
duurzaam alternatief zoals een (hybride) warmtepomp. Hierbij is het 
belangrijk op tijd te oriënteren op een geschikt alternatief. Een 
toekomstbestendige woning zal vragen om vooruit te denken en plannen 
te maken.  

Voordelen: Optie 1 - Hybride warmtepomp:  

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een 
warmtepomp met een Cv-ketel. De warmtepomp zal 
de Cv-ketel ondersteunen waar mogelijk. Samen 
gaan de Cv-ketel en de warmtepomp bepalen welk 
apparaat, op dat specifieke moment op de meest 
efficiënte wijze, uw woning van warmte kan 
voorzien.  

 Gasbesparing  
 Toepasbaar i.c.m. hoge 

temperatuur-
afgiftesystemen 
(radiatoren)  

Voorbereiden woning op gasloos verwarmingssysteem 

Bij deze woning is de Cv ketel redelijk recent (2011). Deze zal zeker nog een jaar of 7 mee moeten kunnen gaan. 
Het is aan te raden de Cv ketel pas te vervangen wanneer deze aan het einde van zijn levensduur is gekomen.  Op 
die manier is het aan te raden om de komende jaren te gebruiken om de woning voor te bereiden op een overstap 
naar een duurzaam alternatief zoals een volledig elektrische warmtepomp. 

Woning voorbereiden op volledig elektrisch duurzaam alternatief 

De huidige ketel kan gecombineerd worden  met een hybride warmtepomp. Dit zal zorgen voor een gasbesparing. 
Op basis van het huidige gasverbruik, huidige gasprijzen en het feit dat de ketel nog ongeveer 7 jaar mee gaat, 
verwachten wij niet dat de investering in een hybride warmtepomp binnen 7 jaar terug te verdienen valt. Wij 
adviseren om dit geld te besteden aan de voorbereiding van de woning op een volledig elektrisch duurzaam 
alternatief. 

Aanbevolen oplossing: 

Aanbevolen oplossing: 

Investering:  € 4.500,- (excl. ISDE subsidie en nieuwe cv-ketel)  

Indicatie terugverdientijd: 10 à 15 jaar (bij gasverbruik ≥ 1.500 m³, excl. zonnepanelen) 

< 10 jaar (bij gasverbruik circa 1.500 m³, incl. zonnepanelen) 

https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Warmtepompen_v2.pdf
https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Alternatieven_CV_ketel_V2.pdf
https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Alternatieven_CV_ketel_V2.pdf
https://cms.duurzaambouwloket.nl/uploads/pdf/Factsheet_Alternatieven_CV_ketel_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.” 

Klik hier voor meer informatie over warmtepompen 

Voordelen: Optie 2 - Individuele 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. Voor een volledig elektrische 
warmtepomp is een laag temperatuur 
afgiftesysteem noodzakelijk. 

 Efficiënt verwarmen 
 Gasvrij  

 

Collectieve oplossing 

Een collectieve oplossing  (gezamenlijk warmtepompsysteem) lijkt vaak een aantrekkelijke oplossing, maar hier 
zitten meer haken en ogen aan dan gedacht.  
 
- Om gezamenlijk een warmtesysteem te beheren zal een VVE moeten worden opgericht. De kosten om dit te 

regelen bij een notaris zijn evident; 
- Bij het slaan van een gezamenlijke bron zal rekening moeten worden gehouden met distributieverliezen; 
- Er zal een administratie en facturatie moeten worden bijgehouden, wie gaat dit regelen en wat zijn de kosten 

hiervan indien je dit uit handen geeft van een professionele partij? 
- Bovenop de afrekening voor de afname van warmte zal rekening moeten worden gehouden met een opslag 

voor onderhoudskosten; 
- Wat doe je als buren indien iemand de maandelijkse lasten niet kan opbrengen/niet betaald? Zet je dit 

huishouden in de kou? In de praktijk blijkt dat dit op papier vast te leggen is, maar dat het voor buren 
onderling lastig kan zijn om hier definitieve (harde) stappen in te zetten. 
 

Uit ervaring blijkt dat een gezamenlijke inkoop van individuele oplossingen een makkelijker en voordeliger 
oplossing is. Het gezamenlijk slaan van individuele bronnen voor een grond/water warmtepomp kan enkele 
honderden euro’s per huishouden schelen. 

 

Lucht /water warmtepomp met geïntegreerd buffervat circa 200L 

Door de relatief goede isolatie van de woning is een warmtepomp een realistische oplossing om de woning gasvrij 
te maken. Hiervoor zal wel, zoals op de vorige pagina aangegeven, eerst goed moeten worden gekeken naar het 
warmte afgiftesysteem. Ook is het een randvoorwaarde om de gaskookplaat te vervangen door een 
inductiekookplaat. Hierdoor kan de gasaansluiting worden afgesloten en wordt er een besparing gerealiseerd op 
de jaarlijkse vastrechtkosten. Over het verwijderen van de gasaansluiting later meer. 

De zolder biedt voldoende ruimte om een warmtepomp te plaatsen. Op de locatie van de huidige cv-ketel is een 
22 mm leiding aanwezig, waar de warmtepomp op kan worden aangesloten. Op basis van 150 m2 te verwarmen 
oppervlak en balansventilatie met warmteterugwinning schatten wij in dat er een 9 kW warmtepomp geplaatst zal 
moeten worden (uitgangspunt 60 Watt per m2 & betafactor 1).  

Naast de lucht-water warmtepomp is het ook mogelijk om een grond/water warmtepomp aan te schaffen. Per kW 
benodigd vermogen zijn de kosten van een bron circa € 1.000,-. Hierdoor is de initiële investering bij een grond-
water warmtepomp een stuk hoger. De grond/water warmtepomp kan efficiënter verwarmen en de bron heeft 
een lange levensduur (min. 30 jaar). Bovendien is de pomp geschikt om gratis mee te koelen. Bij bestaande 
woningen wordt in de praktijk vaak een lucht-water warmtepomp toegepast, maar indien het lukt om collectief de 
(individuele) boringen plaats te laten vinden, dan kan dit een kostenvoordeel opleveren waardoor de grond/water 
warmtepomp aantrekkelijker wordt.  Wij adviseren om hiervoor verschillende offertes op te vragen. 

Aanbevolen oplossing: 

Investering:  Circa € 10.500,- (Excl. ISDE subsidie) 

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


Stap 4. Duurzaam Verwarmen 
              Collectieve oplossingen 

“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.” 

Infraroodpanelen worden gebruikt als bijverwarming, omdat het zeer lokaal warmte kan brengen. Door een 
infraroodpaneel bij een werkplek te plaatsen kan de werkplek verwarmd worden, zonder dat de hele verdieping 
verwarmd hoeft te worden. De panelen kunnen op het plafond of aan de muur worden bevestigd.  

 Gasvrij 

 Lage 
investeringskosten 

Wanneer op de begane grond lage temperatuur-
verwarming aanwezig is, moet ook worden 
nagedacht over de manier van verwarmen op de 
verdieping(en). Indien de huidige radiatoren niet 
voldoende warmte afgeven met de lage 
temperaturen van een warmtepomp, dan is het 
nodig om bijverwarming te plaatsen. 
Infraroodverwarming wordt vaak gebruikt als 
bijverwarming.  

Bijverwarming: Infrarood panelen 

€ 400,- (infrarood 1000W paneel incl. thermostaat) 

Infrarood panelen (35 tot 50 W per m²) en monitoring (thermostaat) Aanbevolen oplossing: 

Investering: 



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 moeten worden geplaatst. Het is aan te raden om te 
kijken of dit met meerdere huishoudens 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 – 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.   

 

Vanuit de bouw van de woning is de isolatiewaarde goed op peil. Om de woning geschikt te maken voor een 
aardgasvrije oplossing moeten wel nog wat zaken worden aangepakt. Hoogstwaarschijnlijk is het huidige warmte-
afgiftesysteem niet afdoende en zal er (bijvoorbeeld) vloerverwarming moeten worden aangelegd. Tevens zal de 
gaskookplaat moeten worden vervangen. Wij adviseren de resterende levensduur van de ketel te benutten om 
aan de slag te gaan met de kleine maatregelen en de woning geschikt te maken voor een duurzaam alternatief. Op 
basis van de huidige randvoorwaarden is het niet interessant om een hybride warmtepomp aan te sluiten op de 
huidige ketel. Bij het plaatsen van zonnepanelen raden wij aan om het dak zo optimaal mogelijk te benutten en 
rekening te houden met een hoger elektraverbruik in de toekomst. 

http://www.rvo.nl/
http://www.duurzaambouwloket.nl/
mailto:info@duurzaambouwloket.nl
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-financieringsregeling/10


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

Gezinssamenstelling:  
Gasverbruik: 
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 
Rijtjeswoning deel van VVE 
2002 

Geen bijzonderheden 

2 volwassenen en 2 kinderen  
850 m³ per jaar 
4.900 kWh per jaar waarvan 
2.800 kWh opgewekt met eigen PV  

Gijs Verdonk 

Aanvulling 
Groene Spechthof 

mailto:info@duurzaambouwloket.nl


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.  

Infrarood opname van de woning 

Buiten temperatuur tijdens de opname: Binnen temperatuur:  

Weersomstandigheden:  

Zij- en voorgevel woning 

Achterzijde woning 

Op de bovenstaande foto’s  is de voorgevel van de woning te zien. Op de foto’s zijn geen vreemde vertekeningen 
in het warmtebeeld geconstateerd. 

7 ºC  20 ºC  

Zon op de achtergevel 

Op de bovenstaande foto’s  is de voorzijde van de woning te zien. Op de foto’s zijn geen vreemde vertekeningen 
in het warmtebeeld geconstateerd. Bij het uitkragend kozijn op de verdieping lijkt wat meer warmte verloren te 
gaan. In de beglazing en bij de deur is de reflectie van gebouwen/objecten aan de overzijde van de straat te zien. 
Bij de nok is te zien dat de zon een stukje zijgevel beschijnt. 

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

 

Voorzijde woning aanvulling 



Infrarood opname van de woning 

Vaste delen bij de achtergevel 

Op de bovenstaande foto’s is de naad- en kierdichting rondom de kozijnen vanaf de buitenzijde te zien. De naad- 
en kierdichting rondom de kozijnen en de gevelconstructie van het appartement is redelijk goed (middelste foto). 
Op de eerste afbeelding is te zien dat er bij het uitkragend kozijn wat warmte verloren gaat. Bij de aansluiting van 
de geveldelen naast de deur gaat ook wat warmte verloren. Het warmteverlies is hier nog te overzien.  

Aansluitingen dak 

Op de bovenstaande foto’s is te zien dat de dakaansluitingen op de gevel over het algemeen redelijk goed zijn 
(eerste foto). Echter zijn er enkele punten aangetroffen waar koude de woning infiltreert. Dit is het geval bij de 
hoekaansluiting aan de voorzijde van de woning (tweede foto). De aansluiting is hier niet optimaal. Helaas is hier 
niet veel aan te doen. Tevens is er een koud punt in de oostelijk gelegen kamers aangetroffen (derde foto). Hier 
verder meer over.  



Infrarood opname van de woning 

Aansluiting dak en verdiepingsvloer 

Op de foto’s is de naad- en kierdichting te zien van enkele draaiende delen. De naad- en kierdichting bij de houten 
kozijnen is 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 

Er zijn wat infiltraties te zien bij de voordeur. Het is aan te raden om hier ook de kierdichting na te lopen 
(tochtborstel). Een andere vertekening in het beeld is de verticale donkere streep op de voordeur (links naast de 
deurkruk). Het is onduidelijk waar deze koude infiltratie vandaan komt en dit zijn wij tegen gekomen bij bijna alle 
woningen in de wijk. Het heeft waarschijnlijk te maken met de opbouw van de deur.  

 

Garage 

Op de bovenstaande foto’s is te zien dat de ongeïsoleerde garagedeur kou doorlaat. 



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 
hebben een redelijk gelijkmatige afgifte richting de ruimtes. 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.  

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 



5. Infrarood opname van de woning 

Inpandige luchtaanvoer balansventilatie 

Tijdens de opname is er een koude streep geconstateerd in de kamers op de verdieping (oostzijde). Het koudste 
punt is hier circa 15 graden Celsius bij een buitentemperatuur van 7 graden Celsius en een binnentemperatuur 
van 20 graden Celsius. Wanneer het vriest zal de temperatuur hier lager zijn. De bewoner heeft aangegeven ook 
comfortproblemen te ervaren in deze kamers. De bouwtekeningen relatief tot het ventilatiesysteem laten zien dat 
het koude punt vermoedelijk overeenkomt met het aanvoer kanaal van de ballansventilatie unit. Dit is een 
inpandig kanaal dat frisse (koude) buitenlucht aanzuigt naar de warmte terugwinunit (balansventilatie). In de 
winter zal dit kanaal altijd een koude luchtstroom in de kamers veroorzaken. De koude infiltratie is eventueel te 
verhelpen door het aanbrengen van een uitpandig aanvoerkanaal (doorvoer bij ketel en balansventilatie unit). Het 
is aan te raden om met een installateur de mogelijkheden hiervoor te bespreken.  

In de woonkamer is een trap aanwezig dat naar de garage leidt. De garage is minder verwarmd 
(omgevingstemperatuur in garage is circa 12 graden Celsius) en hierdoor zal kou de woning binnen komen. 
Mogelijk is de bodem van de garage matig of niet geïsoleerd. Om te voorkomen dat kou de leefruimte 
binnenkomt zou het nog mogelijk kunnen zijn om vloerisolatie aan de bovenzijde aan te brengen onderaan de 
trap. Ook is het aan te raden om de naad en kierdichting bij de tussendeur naar de garage aan te pakken. Tevens 
zou het een overweging kunnen zijn om hier een isolerende deur te plaatsen.  

Inpandige doorgang naar de garage  



Aanvullende opmerkingen 
Groene Spechthof 

De woningen uit de Groene Spechthof en de Bosuilstraat lijken erg op elkaar. Bewoners uit de Groene 
Spechthof kunnen het rapport van de Bosuilstraat gebruiken als onderlegger voor hun eigen woning. De 
woningen zijn van een gelijk bouwjaar en zelfde bouwstijl. Echter zijn er wel een aantal aanvullende 
opmerkingen/verschillen die van belang zijn die zijn aangetroffen bij een bezoek aan een woning in de 
Groene Spechthof: 
 
- Bij de bezochte woning in de Groene Spechthof is vloerverwarming aanwezig op de begane grond; 
- De verdeelunit van de vloerverwarming is geplaatst in de garage en de unit is niet voorzien van 

pompschakelaar; 
- De woning is voorzien van een plat dak met inpandige garage. Het platte dak is voorzien van 12 

zonnepanelen  die jaarlijks 2.800 kWh produceren (3.180 WP);  
- Er lijkt ruimte voor twee extra zonnepanelen, maar deze ruimte kan mogelijk ook benut worden voor 

het plaatsen van een buitenunit van een lucht-water warmtepomp; 
- Vanuit de bouw is een convectorput aanwezig. De bewoners van de bezochte woning hebben deze 

buiten gebruik gesteld in verband met de aangelegde vloerverwarming; 
- In deze woning is zowel in de garage als op de plek van de huidige cv-ketel ruimte voor een 

warmtepomp; 
- De woning maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren. Ondanks de al aanwezige VVE-

structuur, adviseren wij de focus te leggen op een individuele duurzame oplossing. De punten zoals 
eerder aangedragen in dit rapport (4. Duurzaam Verwarmen – collectieve oplossing) blijven knelpunten 
om een gemeenschappelijke duurzame oplossing te realiseren. Het is verstandiger om gezamenlijk een 
individuele oplossing aan te gaan en op deze manier een inkoopvoordeel te realiseren. 



Indicatieve berekening 

Gasverbruik 1500 m³ In te vullen kaders
Electriciteitsverbruik 3000 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 S4 S5

Extra te plaatsen PV in kWh 3000 Extra te plaatsen PV in kWh 3780 Extra te plaatsen PV in kWh 3780
Totaal eigen PV in kWh /jaar 3000 Eigen PV in kWh /jaar 3780 Eigen PV in kWh /jaar 3780

Jaarlijkse verbuikskosten Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra Gas Elektra
1 1.050,00€         630,00€                    1 1.050,00€                        -€                                                  1 -€                                    585,39€                                              1 -€                                  390,60€                                          
2 1.092,00€         642,60€                    2 1.092,00€                        -€                                                  2 -€                                    597,10€                                              2 -€                                  398,41€                                          
3 1.135,68€         655,45€                    3 1.135,68€                        -€                                                  3 -€                                    609,04€                                              3 -€                                  406,38€                                          
4 1.181,11€         668,56€                    4 1.181,11€                        -€                                                  4 -€                                    621,22€                                              4 -€                                  414,51€                                          
5 1.228,35€         681,93€                    5 1.228,35€                        -€                                                  5 -€                                    633,64€                                              5 -€                                  422,80€                                          
6 1.277,49€         695,57€                    6 1.277,49€                        -€                                                  6 -€                                    646,32€                                              6 -€                                  431,25€                                          
7 1.328,58€         709,48€                    7 1.328,58€                        -€                                                  7 -€                                    659,24€                                              7 -€                                  439,88€                                          
8 1.381,73€         723,67€                    8 1.381,73€                        -€                                                  8 -€                                    672,43€                                              8 -€                                  448,68€                                          
9 1.437,00€         738,15€                    9 1.437,00€                        -€                                                  9 -€                                    685,88€                                              9 -€                                  457,65€                                          

10 1.494,48€         752,91€                    10 1.494,48€                        -€                                                  10 -€                                    699,59€                                              10 -€                                  466,80€                                          
11 1.554,26€         767,97€                    11 1.554,26€                        -€                                                  11 -€                                    713,59€                                              11 -€                                  476,14€                                          
12 1.616,43€         783,33€                    12 1.616,43€                        -€                                                  12 -€                                    727,86€                                              12 -€                                  485,66€                                          
13 1.681,08€         798,99€                    13 1.681,08€                        -€                                                  13 -€                                    742,42€                                              13 -€                                  495,38€                                          
14 1.748,33€         814,97€                    14 1.748,33€                        -€                                                  14 -€                                    757,26€                                              14 -€                                  505,28€                                          
15 1.818,26€         831,27€                    15 1.818,26€                        -€                                                  15 -€                                    772,41€                                              15 -€                                  515,39€                                          

Investeringskosten
Warmtepomp (schatting) -€                                  10.500,00€                        19.500,00€                     
Subsidie warmtepomp (schatting) -€                                  -2.000,00€                         -2.200,00€                      
Zonnepanelen installatie 5.280,00€                                        6.652,80€                                          6.652,80€                                      
CV ketel 2.000,00€         2.000,00€                        -€                                    -€                                  
Elektrische Cv ketel / infrarood -€                                  -€                                    -€                                  
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€                        528,00€                                           1.800,00€                          665,28€                                              1.800,00€                        665,28€                                          
Totaal 28.049,77€       10.495,85€               28.049,77€                      5.409,00€                                        10.950,00€                        17.042,46€                                        19.750,00€                     13.673,89€                                    

Verbruikskosten 26.049,77€       10.495,85€               26.049,77€                      129,00€                                           1.800,00€                          10.389,66€                                        1.800,00€                        7.021,09€                                      
Investeringskosten 2.000,00€         -€                           2.000,00€                        5.280,00€                                        9.150,00€                          6.652,80€                                          17.950,00€                     6.652,80€                                      

Totaal verbruiks- en investeringskosten 15 jaar 38.545,62€       33.458,77€                      27.992,46€                        33.423,89€                     

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
Er wordt uitgegaan van een besparing op de verwarmingskosten van 20% door middel van balansventilatie

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


