


Programma

• Introductie Energiebespaarrapport

• Kleine maatregelen

• Grotere maatregelen

• Actuele regelingen

• Vervolgtraject (Klimaatgesprekken)



• Duurzaam (ver)bouwen

• Energie besparen

• Zelf duurzame energie opwekken

• Duurzame financiering

• Subsidies

Duurzaam Bouwloket

Voor onafhankelijke informatie en advies over:



Het rapport



De energiescan

Maatwerkadvies:
• Interview met bewoner(s)
• Bouwtechnische opname
• Luchtkwaliteitsmeting
• Analyse energiegegevens



• Verhogen wooncomfort en binnenklimaat

• Minder omgevingsgeluid (overlast)

• Verbetering woningkwaliteit (waarde)

• Minder CO2 uitstoot

• Besparen op energielasten/rendement op investering

Waarom gevel, dak of vloer isoleren?



Huishoudelijk verbruik

Wat brengt u elke maand weg?



Huishoudelijk verbruik

Jaar
Gemiddeld per 

maand
Per jaar

Totale kosten over 

looptijd

1 2019 150,00€                1.800,00€                1.800,00€                   

5 2024 168,83€                2.025,92€                9.556,44€                   

10 2029 195,72€                2.348,59€                20.634,98€                 

15 2034 226,89€                2.722,66€                33.478,04€                 
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Stapsgewijs naar aardgasvrij



Stappenplan





Factsheets



Factsheets



Tip: Plan vooruit! 
Laat u indien nodig ondersteunen door een adviseur 
van het Duurzaam Bouwloket!

Voorbeeld: CV ketel vervangen?



Kleine ingrepen

- Radiatorfolie
- Leidingisolatie
- Verbeteren naad- en kierdichting
- Led-verlichting
- Pompschakelaar vloerverwarming
- Aanvoertemperatuur Cv-ketel
- Vervanging MV-box
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Geen radiatorfolie en een ongeïsoleerde gevel?

Lezen infraroodfoto



Radiatorfolie



Aanvoertemperatuur Cv

Een hr-ketel gaat pas op een 
hoog rendement werken 
wanneer de retour-
temperatuur lager is dan 
circa 58 °C



Pompschakelaar vloerverwarming

78W * 24H * 365D = 683 kWh
683 kWh * 21 ct = € 143,-

Pompschakelaar: € 40,-



Ventilatiebox

• Nieuwe box werkt op gelijkstroom (i.p.v. wisselstroom)
• Kosten incl. installatie circa € 350,-
• Binnen 5 à 6 jaar terug te verdienen



Ventilatiebox

Wisselstroommotor
Standaard = 55 Watt * 365 dagen * 24 uur = 482kWh
= > 96 euro per jaar (obv 20 eurocent)

Gelijkstroommotor (verschillende standen mogelijk)
Stand 1 = 5 Watt * 365 dagen* 24 uur =  44 kWh
= > 9 euro per jaar (obv 20 eurocent)

Jaarlijkse besparing 87 euro per jaar

Kosten € 350,- = circa 4 jaar tvt



Bouwtechnische maatregelen



Isolatiemaatregelen

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie

Dakisolatie Vervangen beglazing



Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie



Gevel isolatie

Spouwmuur isolatie



Gevel-
isolatie



Spouwmuurisolatie

Kan ik spouwmuurisolatie toepassen?



• Reeds isolatie aanwezig ja/nee
• Speciebaarden 
• Vervuiling

Endoscopisch onderzoek (met camera in spouw)



Spouwmuurisolatie

Isolatie parels Minerale wol (vlokken)

€ 14,- tot € 18,- per m2



Spouwmuurisolatie



Spouwborstel



Natuurinclusief verbouwen



Kierdichting kozijnen (vaste delen)



Ventilatie

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

Luchtkwaliteit Co2 Luchtvochtigheid %

Buiten: 400 – 700 PPM Te droog: < 30%

Gezond < 1000 PPM Droog: 30 – 40 %

Aanvaardbaar 1000 – 1200 PPM Gezond: 40 – 60 %

Ongezond: > 1200 PPM Vochtig: 60 – 70 %

Te vochtig: > 70 %



Besparingspotentieel



Bodem- en vloerisolatie

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie



Bodem- en vloerisolatie

Bodemisolatie/bodemfolie

Vloerisolatie



Bodem- en vloerisolatie

Bodemisolatie



Bodemisolatie meest toegepaste materialen

- Isolatiematrassen 
- Isolatiechips, wokkels of parels
- Schelpen
- Bodemfolie

€ 20,- tot € 25,- /m2 



PUR 

Thermoskussens

Prestatiefolie

Jetspray 

Woldekens/platen

Minimale werkhoogte van 50 cm bij gespoten
materialen

Minimale werkhoogte
van 35 cm* bij niet 
gespoten materialen

€ 35,- tot € 45,- /m2

Vloerisolatie meest toegepaste materialen



Bodem- en vloerisolatie

Gemiddelde eengezinswoning circa 60 m² vloeroppervlakte:

Kosten : € 1.800,- tot € 2.400,-
Besparing : 320 m² gas - € 210,-
Tvt. : 8 – 10 jaar
Rendement : 10 – 12,5%

Niet alleen maar financiële besparing, maar ook comfortverbetering!



Bodem- en vloerisolatie

Gemiddelde eengezinswoning circa 60 m² vloeroppervlakte:

Kosten : € 1.800,- tot € 2.400,-
Tvt. : 6 – 8 jaar
Rendement : 12,5 – 16% rendement

Besparingspotentieel bij vloerverwarming nog groter!

1988 – Rc 1.3 – 5 cm EPS



Zonnepanelen



Zonnepanelen: de installatie

• Zonnepanelen
• Omvormer
• Kabelroute naar meterkast
• Aansluiting op aparte groep
• Eventueel vervanging meter 

(netbeheerder)

Installatie binnen één dag!
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Vermogen en productie

• Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in 
WattPiek (WP)

• Een zonnepaneel heeft gemiddeld 280 WP
• Productie (kWh) is o.a. afhankelijk van:

 Vermogen zonnepaneel
 Locatie
 Oriëntatie
 Hellingshoek
 Schaduwfactoren



Invloed van schaduw



Rekening houden met omgeving



Serie of parallel schakelen?

Serieschakeling



Serie of parallel schakelen?

Parallelle schakeling



Soorten zonnepanelen

Poly Mono Mono full black



Salderen

• Vastgelegd in elektriciteitswet 1998 (Artikel 31c lid 2) 

• Saldering verrekent productie zonnepanelen met afname bij energiemaatschappij

 tegen prijs inclusief energiebelastingen en btw: 19 tot 22 cent per kWh

• Grens salderen ligt bij eigen energieverbruik – overproductie op jaarbasis is nog 

niet rendabel 

• Tot 2023 salderingsregeling. Afbouw naar 2031 



Voorbeeld salderen

2.000 kWh opwek
2.500 kWh verbruik =
500 kWh * 20 eurocent
Betalen aan leverancier

2.500 kWh opwek
2.000 kWh verbruik =
500 kWh * 3 - 10 eurocent
Vergoeding van leverancier

Saldering is mogelijk tot eigen verbruik.



Salderen

• Vastgelegd in elektriciteitswet 1998 (Artikel 31c lid 2) 

• Saldering verrekent productie zonnepanelen met afname bij energiemaatschappij

 tegen prijs inclusief energiebelastingen en btw: 19 tot 22 cent per kWh

• Grens salderen ligt bij eigen energieverbruik – overproductie op jaarbasis is nog 

niet rendabel 

• Tot 2023 salderingsregeling. Afbouw naar 2031 (vergoeding energieleverancier)



Btw teruggave

• Registratie als btw-ondernemer
• Aangifte omzetbelasting
• Aanvraag ontheffing btw-verplichting 

(Kleine Ondernemers Regeling – KOR)
• Zelf uitvoeren of uit handen geven?

Stappenplan Duurzaam Bouwloket

Let op! Deze regeling is anders als u al geregistreerd bent als btw-ondernemer (eenmanszaak/ZZP)



Een praktijkvoorbeeld

• 10 x 280 Wp = 2.800 Wp

• Investering € 4.480,- incl. btw (€ 1,60 / WP)

€ 3.762,- netto investering (na BTW teruggave)

• Opbrengstindicatie 2.380 kWh/jaar (85% - ZO)

• Opbrengst per jaar € 476,-

(op basis van 20ct/kWh)

• Terugverdientijd circa 8 jaar  

(12,5% rendement op investering)



Warmtepomp



Warmtepompen

• Laatste stap in proces
Energievraag zoveel mogelijk beperken

• Lage temperatuurverwarming
Vloerverwarming of LT radiatoren

• Combinatie met zonnepanelen 



Warmtepompen

4 kWh

1 kWh



Warmtepompen

• Hybride warmtepomp  COP – 2,5 tot 3,5
• Lucht/water warmtepomp COP – 3,5 tot 4,5,
• Grond/water warmtepomp COP – 5 tot 6,5

•



Warmtepompen

Kosten

• Hybride warmtepomp 
€ 4.000,- tot € 4.500,-

• Lucht/water warmtepomp
€ 8.000,- tot € 11.000,-

• Grond/water warmtepomp
€ 18.000,- tot € 25.000,-

Exclusief eventuele subsidie(s) ISDE 
(€ 1.000,- tot > € 2.500,- )



Warmtepompen

Ideaal systeem:



Regelingen voor u als bewoner

• Investeringssubsidie Duurzame Energie € 500,- t/m + € 2500,-

* warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en kachels

• BTW teruggave zonnepanelen particulieren -/- 21% BTW

• Verlaagd btw tarief arbeid bij isolatiemaatregelen  9% BTW

• Duurzaamheidslening Leiderdorp Max. € 25.000,- 1,6%

• Ik Investeer Slim (landelijk initiatief) Max. € 25.000,- 2,5%

Voor meer informatie en de voorwaarden van de subsidieregelingen neem contact op 

met Duurzaam Bouwloket door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of kijk op 

www.duurzaambouwloket.nl

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


Infraroodfoto’s

IR-foto’s van woningen zullen nog worden 
gemaakt door de Energieambassadeurs. 

Later dit jaar i.v.m. weersomstandigheden

Laat uw mail adres achter bij interesse en voor het toesturen van de beelden 



Einde presentatie DBL

Presentatie Klimaatgesprekken

www.duurzaambouwloket.nl
info@duurzaambouwloket.nl

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

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


Dakisolatie

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie

Dakisolatie Vervangen beglazing



Dakisolatie



Dakisolatie schuin dak

Detail van een ongeïsoleerd dakbeschot (damp open)
* Indien aan de buitenzijde een dampdichte laag aanwezig is dan dient een speciale  

klimaatfolie te worden toegepast in plaats van de  dampremmende folie die is 
weergeven op bovenstaande detail doorsnede. 



Dakisolatie 

Buitenzijde dakbeschot dampdichte / remmende laag?  (PUR, bitumenpapier)
 Binnenzijde dak klimaatfolie toepassen (variabele diffusieweerstand)

Buitenzijde dakbeschot kaal?
 Binnenzijde dak dampremmende folie toepassen     (constante diffusieweerstand)



Dakisolatie schuin dak

Klimaatfolie zorgt voor goede vochtregulering van 
buitenaf en van binnenuit

Dampremmende laag



Isolatie zoldervloer

Is de zolder geen verwarmde ruimte?
Ook niet in de toekomst?



Kosten vs. opbrengst

Deze bedragen gelden voor een gemiddelde eengezinswoning (met 76 m2 dakoppervlak, 52 m2 
zoldervloeroppervlak, 57 m2 plat dak) met een hr-combiketel en een gemiddelde temperatuur 
(over dag en nacht) van 16 graden bij verwarmde zolder, of 12 graden bij onverwarmde zolder; 
en bij een gasprijs van 79 cent per m3 (prijspeil 2019).

Variabelen:
Zelf doen of uitbesteden?
Verwarmde zolder of niet?
Welke afwerking?

Dak isoleren = Maatwerk



Vervangen beglazing

Spouwmuurisolatie Bodem- en vloerisolatie

Dakisolatie Vervangen beglazing



Vervangen beglazing

De uiteindelijke prijs (HR++ € 140,- tot € 240,-) is afhankelijk van meerdere factoren. Dit heeft 
onder andere te maken met de type, grootte, vorm en gewicht van het glas, glas in het kozijn of 
in een draaiend deel, bereikbaarheid, op welke hoogte, ventilatieroosters, etc. 



Vervangen beglazing


