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• Resultaten per woningtype

• Relevantie tapwatercapaciteit

• Toelichting op enkele maatregelen

• Belang van ventilatie obv warmte-terugwinning



• 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



De energiescan



Stappenplan





Factsheets



Factsheets



Berekening



Berekening



Collectieve oplossing?

Oprichten VVE: notariskosten
Distributieverliezen gezamenlijke bron (grond)
Hoge investeringskosten (alle buren moeten mee willen)
Kosten bijhouden administratie & facturatie
Verlies keuzevrijheid / zeggenschap
Wat als je buren niet betalen?

Conclusie: nadelen wegen niet op tegen de (geringe) baten



WT1 VVE IJsvogelhof

Bouwjaar 2003



WT1 VVE IJsvogelhof

Randvoorwaarden voor gasvrij maken gebouw aanwezig:
- Goed geïsoleerd pand
- Lage temperatuurverwarming aanwezig
- Ruimte voor installaties aanwezig in woning en buiten woning
- Ruimte om zonnepanelen te plaatsen om energieverbruik (deels) af te dekken
- Balansventilatie

Door laag gasverbruik van de appartementen is een investering in een gasloze 
duurzame oplossing alleen met collectieve inkoop economisch interessant:

Collectieve bron – individuele warmtepomp incl. boilervat

Dit zal afhankelijk zijn van de exacte installatiekosten.

Vergelijk kosten van individuele oplossing met de collectieve bron.



WT1 VVE IJsvogelhof

Aandachtspunten om mee te geven aan bewoners:

Gaskooktoestel bij renovatie vervangen door inductiekookplaat
Vervangen wisselstroommotor ventilatie-unit
Instellen AV temperatuur cv-ketel
Pompschakelaar vloerverwarming
Nalopen naad- en kierdichting
Led-verlichting toepassen



WT2 Bosuilstraat & Groene Spechthof

Bouwjaar 2002



WT2 Bosuilstraat & Groene Spechthof

Randvoorwaarden voor gasvrij maken gebouw aanwezig:
- Goed geïsoleerd pand
- Ruimte voor installaties aanwezig in woning en buiten woning
- Ruimte om zonnepanelen te plaatsen om energieverbruik (deels) af te dekken
- Balansventilatie

Randvoorwaarde niet (overal) aanwezig :
- Lage temperatuurverwarming (niet bij alle woningen)
- Inductiekookplaat

Individuele oplossing aanbevolen (lucht-water warmtepomp)



WT2 Bosuilstraat & Groene Spechthof

Aandachtspunten om mee te geven aan bewoners:

Gaskooktoestel bij renovatie vervangen door inductiekookplaat
Vervangen wisselstroommotor ventilatie-unit
Instellen AV temperatuur cv-ketel
Pompschakelaar vloerverwarming
Nalopen naad- en kierdichting
Led-verlichting toepassen
Vloerverwarming



Tapwater

Wat kan je met een boiler van 180 liter?

80% aftapbaar circa 150 liter

150 liter van 55 graden = 240 liter van 38 graden

Regendouche 15 liter/minuut = 16 minuten douchen (240/15)

Waterbesparende douche 6,5 liter/minuut = 37 minuten douchen



Boilercapaciteit te weinig?

Combinatie met doorstroomboiler mogelijk.

Krachtstroomaansluiting noodzakelijk

Doorstromer neemt warmwatertoevoer op 
zich indien boiler niet toereikend is.



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 WT3

• Nieuwe box werkt op gelijkstroom (i.p.v. wisselstroom)
• Kosten incl. installatie circa € 350,-
• Binnen 4 à 6 jaar terug te verdienen



Ventilatiebox WT3

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



Gelijkstroommotor WT1 & 2

Wisselstroommotor
Stand 2 = 82 Watt * 365 dagen * 24 uur = 719 kWh
= 144 euro per jaar (obv 20 eurocent)

Gelijkstroommotor
Stand 2 = 25 Watt * 365 dagen* 24 uur =  219 kWh
= 44 euro per jaar (obv 20 eurocent)

Jaarlijkse besparing 100 euro per jaar

Kosten € 750,- = circa 7,5 jaar tvt



Effect van wtw-systeem

20 graden

18/19 graden

0 graden

1/2 graden

Warmtepomp moet ruimte 1 à 2 graden verwarmen



Effect van wtw-systeem

0 graden

Warmtepomp moet ruimte 20 graden verwarmen

Aandachtspunt: comfort! (koudeval)



Decentrale wtw ventilatie

Warmtepomp kan 20 – 25% kleiner worden uitgevoerd (lagere investering)
Minder draaiuren  20 – 25% minder elektriciteitsverbruik
Hoog comfort



Einde presentatie

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

