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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel 

In 2020 zijn er bij drie verschillende typen woningen in Heveadorp een zogenoemd maat-
werkadvies uitgevoerd door het adviesbureau van Hanneke Tent1. Op basis van de resul-
taten van dit onderzoek wordt er inzicht verkregen hoe deze woningen in Heveadorp effici-
enter om kan gaan met energie en hoe in Heveadorp het energiegebruik verduurzaamd 
kan worden. Binnen het kader van de RRE2 heeft de gemeente Renkum via de werkgroep 
in Heveadorp Hanneke Tent Energieadvies opdracht gegeven om voor drie verschillende 
types woningen uit het dorp onderzoek te doen en rapportages op te stellen. Deze rappor-
tage is gemaakt op basis van onderzoek van een zogenaamd type 11 woning. De types 9 
en 10 zijn bouwkundig vergelijkbaar, maar zijn minder groot. 

1.2. Werkwijze 

Door de verzamelde gegevens van de woning en huidige energiegebruiken in een reken-
model te zetten, is geraamd welke besparingen optreden, als je energiebesparende maat-
regelen treft. De gebruikte gegevens bij dit advies zijn bestektekeningen d.d. 15 mei 1985, 
de technische omschrijvingen en een energieonderzoek van de woning d.d. 18 augustus 
2020. Daarnaast is gebruikt gemaakt van kennis van de bewoner en de aanwezige kennis 
over de ‘nieuwbouw ‘ in Heveadorp. De energetische kwaliteiten van schilonderdelen en 
verwarmingsinstallaties zijn, voor zover zichtbaar en herleidbaar, samen met de -op hoofd-
lijnen gecontroleerde- maatvoering in de “No Regret Rekentool” 3 ingevoerd.  

1.3. Leeswijzer 

Dit rapport maakt gebruik van plaatjes en grafieken in kleur. Deze zullen bij het printen in 
zwart-wit helaas niet altijd goed leesbaar zijn. Een aantal begrippen staan toegelicht in een 
voetnoot op dezelfde pagina. Hiervoor is gekozen om het rapport leesbaar te houden. In 
een speciale bijlage: Begrippenlijst Energieadvies (bijlage 1) worden technische notaties 
en begrippen toegelicht. De eerste keer dat een in de lijst opgenomen begrip gebruikt 
wordt, is het te herkennen aan de cursieve en onderstreepte schrijfwijze. Deze begrippen-
lijst is door en onder verantwoordelijkheid van de werkgroep tot stand gekomen. 

Het rapport beschrijft in hoofdstuk 2 de huidige situatie van de woning. In hoofdstuk 3 wor-
den de gewenste doelen omschreven met de scenario’s die doorgerekend zijn. Een sce-
nario is hier een aanpak die beschrijft hoe en met welke maatregelen een woning aardgas-
vrij gemaakt kan worden 

Hoofdstuk 4, de Maatregelen, beschrijft de in de scenario’s te nemen maatregelen. Deze 
scenario’s zijn doorgerekend op energie-effecten.  

 

1 https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/aanbieders/hanneke-tent-energieadvies/  

2 Reductie regeling energie 

3 No Regret Rekentool. Deze rekenmethode maakt met energetische doorrekeningen zichtbaar wat er nodig 
is om bestaande woningen op zo’n manier energiezuinig te maken, dat je er later geen spijt (= “No Regret”) 
van krijgt, omdat je onderdelen meteen beter of beter in een andere volgorde had kunnen aanpakken. De 
rekenmethodiek is te vinden onder Energielinq.stroomversnelling.nl  

 

https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/aanbieders/hanneke-tent-energieadvies/
https://energielinq.stroomversnelling.nl/nul-op-de-meter/no-regret-rekentool-handleiding/
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In hoofdstuk 5, Berekeningen, zijn uitkomsten van de energie-berekeningen opgenomen in 
de vorm van tabellen en grafieken: Waar verlaat energie de woning, hoe komt energie de 
woning in? Wat verandert daarin bij de gekozen scenario’s? 

De keuzematrix in hoofdstuk 6 geeft een snel overzicht van maatregelen, effecten en 
eventuele volgorde in aanpak van de maatregelen. In hoofdstuk 7 volgt een samenvatting 
met aanbevelingen. 

 

Bijlagen 
 
 Plattegronden types 9 10 en 11  

 Begrippenlijst  

 Bijlage disclaimer, invoer & resultaten No Regret Rekentool 
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2. Huidige situatie 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven. We beginnen met het energiege-
bruik en omstandigheden. In paragraaf 2.3 komen de bouwkundige eigenschappen aan de 
orde. In paragraaf 2.4 worden de installatietechnische eigenschappen (ruimteverwarming, 
warm tapwater, ventilatie en PV-panelen) besproken. We sluiten dit hoofdstuk af met een 
toelichting en aan aantal adviezen. 

2.2. Energiegebruik, herleiding tot oorspronkelijk type 11. 

Er wordt 3.800 kWh elektriciteit per jaar gebruikt. Daarnaast wordt er 2.632 m3 gas per 
jaar verbruikt, (gegevens 2019). Van de 5.600 kWh elektriciteit die jaarlijks wordt opge-
wekt, wordt netto 1.800 kWh per jaar aan het elektriciteitsnet geleverd. 

Type 11 woningen zijn grote woningen, deze woning daarbij ook nog uitgebreid met een 
flinke kelder en heeft extra dakramen. Het huis wordt bewoond door 5 personen: twee ou-
ders, werkend, en 3 kinderen (tussen de 10 en 16 jaar oud). 

Om de woning beter vergelijkbaar te maken met het oorspronkelijke type 11, is in de bere-
keningen uitgegaan van een standaard type 11 woning. Daarvoor is de bouwkundige situ-
atie van de woning voor de berekeningen herleid tot de situatie in 1989. 

Ten opzichte van de huidige woning betekent dit: geen kelder (het verwarmde vloeropper-
vlak wordt daarmee 154,3 m2), geen dakramen aan de straatzijde, geen PV-panelen, 
geen keukenboilertje, wel een mechanisch ventilatie systeem C: Hierbij wordt mechanisch 
lucht afgezogen met een ventilatie-unit (op zolder) uit keuken, wc en douche(’s) en er 
wordt, via de in alle verblijfsruimtes (in de kozijnen) geplaatste ventilatieroosters, verse 
lucht aangevoerd.  

Voorts is gerekend met de aanwezigheid van een gangbare HR107 cv-combiketel voor 
verwarming en tapwater en met een bezetting van 3 bewoners. 

Dan wordt er 3.478 kWh elektriciteit per jaar gebruikt en 2.064 m3 gas bij eenzelfde gemid-
delde stooktemperatuur van 16.9 °C. Dit gebruik ligt iets hoger dan de landelijk gemiddel-

den voor 2019 die Milieucentraal 4 noemt. 

  

 

4 Milieu Centraal is een adviesorganisatie op het gebied van Milieu en Energie. Zij geven een gemiddeld ge-
bruik van 1940 m3 / jaar gas en 3860 kWh elektra voor wat grotere (>150 m2) en oudere (<1992) woningen.  
Type 11 heeft een netto vloeroppervlak van 154 m2, net boven de grens van 150 m2. Bij twee-onder-een- 
kapwoningen < 150 m2 vloeroppervlak gaat Milieu Centraal uit van 1390 m3 gas en 3.190 kWh elektragebruik 
per jaar. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energiereken-
ing/gemiddeld-energieverbruik/ 

 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/
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2.3. Bouwkundige eigenschappen 

Het type 11 is een twee-onder-een-kapwoning met hellende daken en met een zijbeuk 
naast de hoofdmassa. In de zijbeuk bevinden zich op de begane grond een berging, een 
studieruimte en op de eerste verdieping een ruime slaapkamer.  

In de hoofdmassa bevinden zich op de begane grond een open keuken met woonkamer 
en het portaal/trappenhuis. Op de verdieping en de zolder bevinden zich sanitaire ruimtes 
en slaapkamers. Op nr.18 is later onder de gehele zijbeuk een kelder gemaakt, met een 
open ontsluiting vanuit het trapportaal. 

De woning is op de begane grond voorzien van balken en broodjesvloeren met 4-8 cm PS-
isolatie (polystyreen/tempex) boven de kruipruimte (Rc waarde 1,48 (m2*K)/W ) en ge-
storte betonvloeren op de verdiepingen. De spouwmuren zijn voorzien van 7 cm glaswol.  

De Rc waarde van de gevels komt daarmee op 1,92 (m2*K)/W. 

De dakplaat van de hellende daken be-
staat uit 71 mm PS-isolatie waaronder 
een dunne houtspaanplaat, al dan niet af-
gewerkt met grof bouwbehang. Het platte 
dak van de dakkapel is voorzien van 5 cm 
PUR-isolatie. 

De isolatiewaarde (Rc waarde) van het 
hellende dak komt daarmee op 2,0 
(m2*K)/W, die van het dakkapel dak op 
1,65 (m2*K)/W. 

 
De hardhouten kozijnen bevatten dubbel-
glas met een spouwdikte van 12 mm. De 
draaiende delen (de deuren, de draai-
kiep- en/of de val-ramen) bevatten dunner 
dubbel glas.  

 

Bij kozijnen wordt de isolatiewaarde uitge-
drukt in de doorgangswaarde  
(U-waarde) voor de vaste delen  
Ukoz 2,9 W/(m2 *K) en voor de  
draaiende delen Ukoz 3,3 W/(m2 *K)  

Bij de isolatiewaarde van de panelen is  
uitgegaan van U 1,1 W/(m2*K). 

 

De schuifpui in achtergevel is uitgevoerd in aluminium met dubbel glas. Deze aluminium 
pui is standaard ononderbroken uitgevoerd, wat betekent dat profiel van binnen naar bui-
ten doorlopend aluminium is, dit is een koudebrug.  

 

Als optie kon destijds voor een aluminium pui gekozen worden met een “onderbroken” pro-
fiel. Het buitendeel aluminium werd dan via stijf kunststof (meestal zwart) aan het alumi-
nium binnendeel geklonken. Aldus is de koudebrug onderbroken, er ontstaat zo ’s winters 
minder snel condens aan binnenzijde.  

Ukoz =4,1 W/(m2*K) of Ukoz =3,3 W/(m2*K) voor de variant met het onderbroken aluminium 
profiel. 

Figuur 1 . Deel van de dakkapel 
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2.4. Installatietechnische eigenschappen  

 

2.4.1 Ruimteverwarming 
 

Verwarming vindt plaats met radiatoren geplaatst onder de kozijnen en met een flinke con-
vectorput achter de schuifpui. Convectorputten leveren in het algemeen een zeer grote bij-
drage aan de warmtebehoefte in de betreffende ruimte. 

In de kelder is vloerverwarming aangelegd. 

 

Het verwarmingssysteem op nr.18 
wordt gevoed door een moderne mo-
dulerende HR combiketel van Vaillant 
(30kW), geplaatst vlak onder de nok 
van de woning. De regeling geschiedt 
met een huiskamerthermostaat in de 
woonkamer  

De cv-leidingen in de (droge) kruip-
ruimte zijn voorzien van standaard lei-
dingisolatie (dat was bij de bouw van 
de woningen niet het geval).  

 

 

 

2.4.2 Warm tapwater 

 

Warmtapwater wordt in CW 5 kwaliteit 5 geleverd door de combiketel. In de berekeningen 
is er van uit gegaan dat de douchekop tot 6 l/minuut doorlaat. 

 

2.4.3 Ventilatie 

De woningen zijn bij de bouw voorzien van zogenaamde ‘systeem C-ventilatie’.  

Het idee is dat door de ventilatie op stand 2 te zetten alle ruimtes voorzien worden van vol-
doende frisse lucht voor het bij de ruimte behorende gebruik, zoals slapen of woonkamer-
gebruik. Stand 3 is bedoeld om te gebruiken bij douchen en koken, stand 1 bij afwezig-
heid. 
Deze centrale ventilatie-unit is ooit verwijderd; de dak-doorvoeren zijn wel behouden. 

Hierdoor is er sprake van zogenaamde natuurlijke ventilatie. Daarnaast is alleen in de bad-
kamer een afzuigventilator aangebracht en is de keuken voorzien van een afzuigkap. 

 

  

 

5 De CW klasse is een maat voor het aantal liters warm water per minuut dat een tapwatertoestel levert. Voor 
douchen is CW klasse 3 genoeg. Voor ongestoord douchen en tegelijk warmwatertappen in de keuken is CW 
klasse 5 goed, voor nog sneller een bad kunnen vullen CW klasse 6. 

Figuur 2. CV-ketel, in de nok van de bergzolder 
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2.4.4 PV-panelen. 

 

PV-panelen zijn PhotoVoltaische panelen, die licht omzetten in elektriciteit. In het dagelijks 
gebruik vaak zonnepanelen genoemd. Op het dak bevinden zich 20 PV-panelen van 270 
Wp (Watt-piek) per stuk.  

 

2.5. Toelichtingen bij de huidige situatie en enige adviezen 

 

In deze paragraaf lichten we de huidige situatie toe en bespreken we in de tekstboxen 
enige achtergronden of adviezen bij de huidige situatie. Zij zijn bedoeld om de energeti-
sche aspecten van deze woning en het huidige energiegebruik beter te begrijpen. 

 

Bezonning en warmte 

 

De woning ligt tegen een heuvel met de achterzijde op de zuidzijde. 

Daarmee liggen de PV-panelen op het dak ideaal goed op de zon.  

Dit is ook een ideale ligging om veel passieve zonne-energie in het stookseizoen op te 
kunnen vangen. Precies de goede oriëntatie en weinig last van schaduw uit de gebouwde 
omgeving 

Passieve zonne-energie is het binnenhalen van nuttige zonnewarmte door glas in de ge-
vels. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde verwarmingsenergie in 
het stookseizoen, maar van deze liggingsvoordelen wordt niet altijd optimaal gebruik ge-
maakt. 

 

 

 

De betonnen verdiepingsvloeren geleiden warmte uit de woonkamer goed door naar bo-
venliggende ruimtes. Daar is dan weliswaar de verwarming niet aan, maar indirect  

stook je daar via de vloer. 
Verder zorgen de betonnen vloeren er voor dat het huis extra veel massa heeft en daar-
door ook traag reageert: bij hitte buiten duurt het lang voordat het huis opwarmt, en bij 
koude buiten duurt het ook langer voordat het weer afkoelt.  

 

Advies: 

Verwacht je mooi zonnig weer, draai dan de thermostaat niet te vroeg hoog op, 
en houdt van de overdag opgevangen warmte voldoende binnen om er ‘s avonds 
nog van te kunnen genieten. 

 

Veel glas pal op het zuiden is overigens de beste oriëntatie om een teveel aan 
zon (‘s zomers) te kunnen weren met bijvoorbeeld uitvalschermen.  
Elders in het dorp zal dit niet altijd zo gunstig uitpakken. 
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Verwarmingsafgifte  

 

De radiatoren en convectorput vormen samen met het leidingstelsel het warmteafgiftesys-
teem. Het afgiftesysteem zorgt ervoor dat de warmte uit de cv-ketel in de woning komt. 
Het warmteafgiftesysteem is het geheel van leidingen van de warmtebron naar en inclusief 
radiatoren en convectoren. In de Type 11 woningen is het systeem ‘uitgelegd’ op het sto-
ken met hoge temperaturen (‘90-70’°C) en kan er relatief snel opgewarmd worden.  

De convectorput op nr.18 heeft geen verticale dwars-tussenschotten. 

 

 

  

Advies: 
Maak hiervan gebruik door de woning dicht te houden bij ongewenst lage en/of 
hoge buitentemperaturen. 
Wanneer je boven de ramen dicht houdt, zal het er in het stookseizoen zo’n 15 
°C of meer blijven, zonder dat je er radiatoren voor open hoeft te zetten. 

Door de kamers boven te voorzien van tapijt, of van een wat dikkere kurk-laag 
onder gladde vloerbedekking, help je warmte beter beneden te blijven. 

Advies:  
Gezien de afmeting van deze convectorput bevelen we aan om hierin verticale 
dwarsschotten te plaatsen. Dit zorgt over de hele breedte voor een gelijkmatig 
opstijgend warme lucht-’gordijn’.  

Daarnaast is de aan de binnenzijde geplakte isolatielaag zeker nuttig. Helaas 
heeft deze laag losgelaten en is naar binnen omgevallen. Dit verhindert de ef-
fectieve luchtdoorstroming in de convectorput. Opnieuw vastzetten. 
Het cv-water kan hier haar warmte slechter kwijt, terwijl de huiskamerthermo-
staat de ketel wel opdracht blijft geven tot het hoger opstoken van het cv-wa-
ter. Dit leidt dus tot een hoger gasgebruik. 

 

Advies: 
Met de huidige HR ketels is het efficiënt om de retourtemperatuur onder de 55 
°C te houden. Alleen dan kan de cv-ketel haar HR rendement ook daadwerke-
lijk realiseren. 
In veel toestellen kan de maximum stooktemperatuur van de ketel begrensd 
worden. Mocht het vervolgens met (streng) winterweer niet meer (snel ge-
noeg) warm worden, kunt u de stooktemperatuur (tijdelijk) weer wat omhoog 
draaien.  
 

Advies: 
Convectoren en radiatoren moeten zo goed mogelijk in staat zijn hun warmte 
af te geven. Dus vrij baan geven aan de luchtstromen rond deze apparaten, 
ook door ze schoon. te houden. 
Verder is het van belang dat warmte gemakkelijk terecht kan komen komt 
waar die gewenst is. Bijvoorbeeld dat warme lucht uit een radiator of convector 
eenvoudig de woonruimte intrekt en niet tussen gordijn en ruit terecht komt.  
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Ventilatie 

 

Systeem C ventilatie (afvoer met een ventilatiebox, toevoer via ventilatieroosters) is geen 
energievriendelijke manier van ventileren, en vraagt voor goed en zuinig gebruik goede 
afstellingen en oplettende bewoners (ventilatorstand, welke ramen en roosters dienen ge-
opend of dicht te zijn).  

Het levert met name in de slaapkamers vaak niet de minimaal gewenste luchtkwaliteit.   

 

Ook met natuurlijke ventilatie is er flinke inzet van bewoners nodig om voor voldoende 
frisse lucht te zorgen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozijnen, ramen en deuren 

 

In dit rapport wordt met de verzamelnaam ‘kozijn’ zowel de houten/aluminium/plastic dor-
pels en stijlen, als alle onderdelen die zich hierbinnen bevinden bedoeld.  

Kozijnen zorgen voor licht, warmte en geluid in huis en bieden uitzicht en toegang tot bui-
ten. Helaas zijn het relatief slecht isolerende constructies in een woning. 
Er valt door verbetering hiervan veel energiewinst en comfortverbetering te behalen voor 
deze woningen. 

 

Advies: 

Ventileren kun je ook gebruiken om een teveel aan opgebouwde warmte weer 
(deels) weg te werken. Dan zet je juist alles langdurig open, zodra het buiten 
koeler is dan binnen.  

Dit is bijvoorbeeld toe te passen bij hittegolven: door de hele nacht te ventile-
ren, heb je de volgende ochtend koele lucht in huis én ondertussen ook de mu-
ren/vloeren/meubels toch weer een paar graden terug gekoeld. Dit werkt het 
beste wanneer de luchtstroom van onder naar boven doorloopt. 

Mocht er overigens actieve koeling toegepast worden (bijvoorbeeld met een 
airco), hou dan tijdens hittegolven wel een beperkt ventilatiebeleid op buiten-
lucht aan.  

Advies: 

Bij lage buitentemperaturen (in het stookseizoen), en ook bij (te) hoge buiten-
temperaturen, is voor type 11 nu het advies: ventileer daar waar je verblijft. Op 
slaapkamers waar verbleven wordt niet alleen middels het rooster maar ook het 
raam op een kiertje openen -om zeker te weten dat er voldoende verse lucht is-  
en vervolgens overdag, als je elders bent, de hele dag het slaapkamerraam 
dicht. 
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Het houten kozijn 
van de dakkapel 
aan achterzijde 
van de woning. 
Hierin bevindt 
zich zowel vast 
glas (2x), als 
draairamen (2x) 
en in het midden 
bevindt zich een 
paneel.  

 

 

 

3.  De gewenste doelen 
 

3.1. Inleiding 

In deze paragraaf worden de doelen vastgesteld, waarmee de werkgroep om in He-
veadorp in de toekomst efficiënter met energie om te gaan, gerealiseerd kan worden. Om 
deze doelen te kunnen vaststellen, is gekozen voor het concept ‘Nul op de Meter’ woning 
(NOM). Dat is een woning die én zeer energiezuinig is én op jaarbasis evenveel energie 
opwekt als verbruikt.  

Het NOM-concept is hier als uiteindelijk mogelijk doel (ook wel ‘stip op de horizon’ ge-
noemd) en als uitgangspunt genomen voor de No Regret doorrekeningen. Deze methode 
gebruik je opdat je met de verbeteringen, ofwel maatregelen, die je nu neemt, ervoor zorgt 
dat je het uiteindelijke doel ook kan bereiken zonder eerder genomen maatregelen weer 
teniet te doen. Dan hoef je geen spijt (=No Regret) te krijgen van verbeteringen die je eer-
der hebt uitgevoerd. Bij alle Scenario’s is het uitgangspunt de standaard type 11 woning. 

De benodigde maatregelen voor een NOM woning vormen samen Scenario 1.  

Naast de ‘NOM’ aanpak zijn er op de ’No Regret’-wijze nog twee scenario’s samengesteld 
en doorgerekend. Scenario 2 is de NOM-aanpak met cv-gas, in Scenario 3 is Scenario 2 
zonder na-isolatie van de buitengevels. 

Advies: 

Wanneer het koud is , is het altijd de moeite waard ’s avonds de gordijnen te 
sluiten en overdag te openen. Ook met zeer goed geïsoleerde kozijnen houd 
je zo extra warmte binnen.Met een raambekleding die dicht op het raam 
hangt, zoals rolgordijnen of vouwgordijnen (bijvoorbeeld Luxaflex Duette) kan 
een extra dun (stilstaand) laagje lucht gemaakt worden. Dit isoleert goed. 

Bij slechter isolerende kozijnen geldt dit des te meer. Zorg er wel altijd voor 
dat de warmte van eventuele radiatoren en convectoren aan de warme zijde 
van gordijnen en/of raambekleding kan blijven stromen. 

Figuur 3. Dakkapelkozijn en PV-panelen 

https://www.luxaflex.nl/producten/binnenzonwering/duette-shades/
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3.2. Scenario 1: ‘NOM’-aanpak 

Met deze aanpak wordt de woning én zeer energiezuinig én op jaarbasis energieneutraal.  

Dan kan de woning toe met enkel een elektriciteitsaansluiting. 

De toe te passen maatregelen zijn: 

• Goede na-isolatie van buitengevel, kozijnen/deuren/ramen, daken en vloeren;  

• Goede na-isolatie van vloer slaapkamerverdieping boven en de wand naar de ber-
ging; 

• Goede luchtdichting en ventilatie met warmteterugwinning; 

• Het aanbrengen van een douche-WTW of Zonneboiler; 

• Het vervangen van de gas cv-ketel door een (Lucht Water) warmtepomp; 

• Het plaatsen van voldoende PV panelen (in dit geval 17 stuks à 330 Wp) voor op-
wekking van evenveel elektriciteit als gebruikt wordt op jaarbasis; 

• Het treffen van maatregelen om de afgifte van warmte met Lage Temperatuur (LT) 
plaats te laten vinden, zoals bijvoorbeeld met (andere) convectoren.; 

Het totale elektriciteitsgebruik stijgt omdat er nu alleen met elektriciteit in warmte en warm-
tapwater wordt voorzien en er elektrisch gekookt wordt. 

 

3.3. Scenario 2: ‘NOM’- aanpak met gas CV 

Met deze aanpak wordt de woning zeer energiezuinig en wordt er nog met gas in warmte 
en warmtapwater voorzien. 

Daartoe worden alle isolatiemaatregelen, maar minder installatietechnische maatregelen 
getroffen als in Scenario 1: 

• Goede na-isolatie van buitengevel, kozijnen/deuren/ramen, daken en vloeren; 

• Goede na-isolatie van vloer slaapkamer verdieping boven en de wand naar de ber-
ging; 

• Goede luchtdichting en ventilatie met warmteterugwinning; 

• Het aanbrengen van een douche-WTW of Zonneboiler; 

• Het plaatsen van voldoende PV-panelen (in dit geval 11 stuks à 330 Wp) voor op-
wekking van evenveel elektriciteit als gebruikt wordt op jaarbasis; 

Het geschikt maken voor LT-verwarming en het plaatsen van een (Lucht-Water) warmte-
pomp blijft hier dus achterwege, de verwarmingsbron blijft de cv-gasketel.  

3.4. Scenario 3: ‘No Regret’: als scenario 2, zonder buitengevel 
isolatie van spouwmuren 
 

Met deze aanpak wordt de woning behoorlijk energiezuinig, en wordt er nog met gas in 
warmte en warmtapwater voorzien. 

Op het uitvoeren van buitengevelisolatie van spouwmuren na, worden alle maatregelen 
getroffen die in Scenario 2 ook werden getroffen: 

• Goede na-isolatie van kozijnen/deuren/ramen, daken en vloeren;  

• Goede na-isolatie van vloer slaapkamer verdieping boven en de wand naar de ber-
ging; 

• Goede luchtdichting en ventilatie met warmteterugwinning; 

• Het aanbrengen van een douche-WTW of Zonneboiler; 

• Het plaatsen van voldoende PV-panelen (in dit geval 11 stuks à 330 Wp) voor op-
wekking van evenveel elektriciteit als gebruikt wordt op jaarbasis. 
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Ook in dit Scenario wordt er voorlopig nog gestookt op gas. 

 

4. De Maatregelen 

4.1. Inleiding 

In deze paragraaf worden de in de doorgerekende scenario’s (hoofdstuk 3) voorgestelde 
maatregelen besproken en toegelicht. 

In de cursieve teksten (in tekstblokken) worden achtergronden bij de maatregelen gege-
ven. 

Eerst worden de maatregelen m.b.t. de buitengevels besproken, dan het na-isoleren van 
het hellend dak, het na-isoleren van de vloer, de aanpak van kozijnen, ramen en deuren, 
de maatregelen m.b.t. terugdringen van de infiltratie (de ongecontroleerde luchtbewegin-
gen van buiten naar binnen en omgekeerd), vervolgens maatregelen om de ventilatie te 
verbeteren. 
Tenslotte wordt besproken hoe bij het verwarmen met een warmtepomp het afgiftesys-
teem aangepast moet worden. 

4.2. Buitengevels 

Goede na-isolatie van gevels kan aan de buitenzijde plaatsvinden  

De beoogde isolatiewaarde kan dan naar Rc 5,5 (m2*K)/W, (was oorspronkelijk in 1989 Rc 
1,92(m2*K)/W).  

Om zo’n hoge waarde te behalen, kan tegen de buitenzijde van de huidige spouwgevels 
een nieuwe isolatiemantel worden geplaatst. Dan wordt ook de resterende spouwruimte 
gevuld, anders kan daar valse trek optreden. Dat laatste zou de luchtdichtheid van de ge-
vel verminderen en het energiebesparingseffect van de extra isolatie op sommige momen-
ten geheel tenietdoen. 

Groot voordeel van zo’n buitengevel-isolatieaanpak is dat daarmee de beste isolatiemantel 
doorlopend om de woning heen wordt gelegd. Dan zijn ook alle aansluitingen in construc-
ties waar de isolatie nu minder goed is (bijvoorbeeld de aansluiting kozijn op spouwmuur 
en de fundering) ‘ingepakt’ en zijn deze alsnog behoorlijk goed geïsoleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitengevelisolatie is (nog) relatief kostbaar en moet in goede samenhang 
worden uitgevoerd met de spouwbehandeling en voor diverse details, onder 
meer voor aansluitingen aan:  

-  overstekken,  
-  kozijnen,  
-  fundering en  
-  hemelwatervoorzieningen  
aangepast of opnieuw aansluitend gemaakt worden. 

 

De aansluiting op de huidige balkons aan de voorzijde zou zorgvuldig moeten 
worden gedetailleerd.  

De ophanging van deze balkons vormt nu overigens ook koudebruggen met 
de betonvloer erachter.  
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Figuur 4. Doorsnede Type 11 woning 

Het isoleren van spouwmuren aan de binnenzijde is hier niet aanbevolen.  

Aan binnenzijde isoleren wordt uitgevoerd met zogenaamde voorzetwanden. Deze zijn 
aanzienlijkgoedkoper dan een buitengevelaanpak. Bij de spouwmuren in deze woningen 
zullen voorzetwanden niet het gewenste effect opleveren, omdat vanuit de aansluitende 
steenachtige vloeren en binnenwanden relatief veel warmte naar het - dan achter de extra 
isolatie liggende - binnenblad van de spouwmuur weg zal lekken. Zo wordt een flink deel 
van de beoogde besparing niet behaald. 

Daarnaast vraagt isolatie aan de binnenzijde ook aanpassing van installaties (CV, elektrici-
teit), en van de vaste elementen, zoals wastafels e.d. die tegen de wanden van badkamer 
en keuken aangebracht zijn. De wand van de studieruimte naar de berging heeft een 
slechte isolatiewaarde, evenals de vloer van de slaapkamer op de verdieping naar de ber-
ging. Ook het na-isoleren van deze wand hoort bij deze maatregel. Een voorzetwand (Rc 
4,5 (m2K)/W) in de berging tegen de wand van de studieruimte is hier effectief.  

Een andere optie is de berging bij de verwarmde ruimte te betrekken en de buitenwand 
van de berging te voorzien van goede isolatie. Dat kan dan het beste van buitenaf plaats-
vinden in én voor het houten regelwerk langs met Rc 5,5 (m2*K)/W. 

4.3. Hellende daken na-isoleren 

De hellende daken zijn aan de binnenzijde na te isoleren tot een totale Rc waarde van 6 
(K*m2)/W. Daarmee zal aanzienlijk minder warmteverlies optreden en zomers ook de hitte-
overlast door doorstraling aanzienlijk verminderen. 

De extra isolatie kan én moet goed lucht- en dampdicht aangebracht worden.  

Dit dampscherm moet luchtdicht aaneengesloten doorlopen aan alle andere vlakken waar-
aan het grenst: muren, vloeren doorvoeringen, kozijnen etc.  

Die luchtdichting is noodzakelijk omdat er anders warme lucht van binnen naar buiten door 
de constructie heen kan trekken. Aanwezig vocht in die warmere binnenlucht, zal bij lage 
buitentemperaturen in de bestaande constructie kunnen condenseren. Wanneer in de 
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bestaande constructie water aanwezig is, kan dit niet meer eenvoudig opdrogen (is im-
mers ingesloten) en zal er schimmelvorming en rot optreden. 

 

 

 

Ook voor platte daken is het advies deze na te isoleren tot Rc = 6,0 (K*m2)/W. 

Platte daken kunnen en moeten doorgaans van buitenaf worden na-geïsoleerd.  

Uit de tekening (figuur 4) blijkt dat het dakkapel-dak een doorlopend geheel vormt met de 
zoldervloer. Aanvoer van warmte gaat daar snel door het beton heen, ook uit naastgele-
gen vloer/plafond van de aanliggende ruimtes. 

 

Bij het aan de binnenzijde na-isoleren zullen tot het huidige hellende dak doorlo-
pende constructies (bijvoorbeeld muren) niet extra geïsoleerd worden. 
In principe kan na-isoleren van hellende daken ook aan de buitenzijde.  
 

Aan de buitenzijde na-isoleren van hellende daken is vaak erg kostbaar vanwege:  

- hoge kosten voor steigerwerk  
- extra oppervlakte voor overstekende delen en 
- extra aanpassingen om verschillen in hoogte op te vangen bij dakdoorvoe-

ren van onder meer ventilatie- en cv- systemen, opgaande muren en aan-
sluitingen aan goten en hemelwaterafvoeren.  

Bij het dak van de type 11 woning geldt tevens dat aan de buitenzijde na-isoleren 
van deze samengestelde dakplaat niet eenvoudig is, en dat het luchtdicht maken 
van het hellende dak daar praktisch niet mogelijk is 

Het is daarom zeker de moeite waard dit stukje plat dak ook na te isoleren, 
en daarbij na te gaan of de betonranden (achter de boeidelen) voorzien 
zijn van isolatie.  

Omdat het een relatief klein vlak is, kan er ook gekozen worden voor het 
toepassen van dunne vacuümisolatiepanelen (VIP, b.v. van Recticell). 
Een goed moment hiervoor is wanneer de dakbedekking vervangen wordt; 
deze panelen worden onder de dakbedekking aangebracht.  
Vacuümisolatie is relatief dure isolatie, maar zo hoeven bestaande dakop-
standen niet opgehoogd te worden, wat ook weer veel (dure) arbeid 
scheelt.  

Figuur 5. Zolder met na-isolatie in uitvoering. 

Goed na-isoleren kan bijvoorbeeld door te 
werken met hardschuimplaten (PUR) met alu-
miniumcoating en deze goed af te tapen, aan 
elkaar en bij alle aansluitingen. Of door mine-
rale of cellulose platen/vullingen en die achter 
een goede damp- en luchtdichte maar intelli-
gente folie af te sluiten (bijvoorbeeld Intello 
Plus), voordat de isolatie verder afgewerkt 
wordt.  

Op de foto (figuur 5) van een dak met na-iso-
latie in uitvoering, is te zien hoe zo’n afwer-
king met goede folie en tape er uitziet voordat 
de afwerking aan de binnenzijde is aange-
bracht. 

 



Maatwerkadvies Heveadorp Rapport ‘nieuwbouw’ woning type 11 

 

Hanneke Tent Energie advies  06-12196927  16/34 

4.4. Vloeren na-isoleren 

De maatregel vloerisolatie houdt in de vloeren na te isoleren tot minstens een Rc waarde 
van 5 (K*m2)/W.  

Voor de begane grond vloer betekent dit aanvullen tot een Rd waarde van minstens 3,5 
(K*m2)/W. Na-isoleren kan plaatsvinden door toepassing van een gespoten spray of bij-
voorbeeld door het aanbrengen van de drievoudige Tonzon-folie. 

Bij de slaapkamervloeren (boven berging en aan buitenlucht) kan dit door stijve isolatie 
(Resolschuim) te lijmen tegen de onderzijde vloer  

Een optie is om de berging tot verwarmde ruimte te maken, dan behoeft alleen isolatie aan 
het overstekende deel van de vloer aan de lucht te worden aangebracht.  
Vloerisolatie is een relatief eenvoudig uit te voeren maatregel voor deze woningen en 
draagt op de begane grond bij aan meer comfort met minder hoge stooktemperaturen.  

 

 

4.5. Kozijnen, ramen en deuren 

Voor de aanpak van kozijnen wordt onderscheid gemaakt in de aanpak van kozijndelen 
met vast glas, met draaiende delen, en de aluminium schuifpui. 

Hier zijn de volgende maatregelen mogelijk: 

- Dubbel glas in vaste delen van houten kozijnen vervangen voor goed isolerend Tri-
ple HR beglazing;  

- Draaiende delen vernieuwen en uit te voeren met Triple HR beglazing; 
- De aluminium pui geheel te vervangen door een goed isolerende pui met Triple HR 

beglazing. 

Voordat er met kozijnverbeteringen wordt gestart, is het aan te bevelen te besluiten tot een 
beter ventilatiesysteem. Met een goed ventilatiesysteem zijn ventilatieroosters in de kozij-
nen niet meer nodig. Ventilatieroosters vormen namelijk ook vaak een bron van tocht en 
discomfort in de woning. 

De huidige draaiende delen (de deuren en te openen ramen die draaien in het kozijn hout) 
zijn zo dun uitgevoerd dat die geen goed isolatieglas kunnen bevatten noch dragen. Bo-
vendien isoleren de niet transparante delen ervan slecht, en kan de kierdichting beter. 

Met name bij deuren zijn de niet-transparante delen in hoge mate bepalend voor de isola-
tiewaarde van de deur als geheel.  

Zowel de deuren (inclusief voordeur) als de draairamen daarom vervangen door goed iso-
lerende exemplaren met goed Triple HR glas.  

Nieuwe draaiende delen kunnen dan meteen ook uitgevoerd worden met goed luchtdichte 
kaderprofielen (aanbevolen: Deventer profielen serie SPF 12/15). 

Met goede kozijnvernieuwingen en verbeteringen wordt relatief veel extra energie binnen 
gehouden.  

Bij het na-isoleren van de vloeren nagaan of cv-leidingen in de kruipruimte 
nog overal goed zijn geïsoleerd. Goede ‘PIR schalen’, bijvoorbeeld van 
Kooltherm, isoleren cv-leidingen veel beter dan andere buisisolatie.  

Daarnaast moet er zorggedragen worden voor een luchtdichte aansluiting 
van het kruipluik en moet het kruipluik zelf ook van isolatie worden voorzien. 

Bij het isoleren van de vloeren moeten de convectorputten aan de buiten-
zijde ook voorzien worden van deze isolatie. 
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Ook zal ongemak door koude straling, koudeval, tocht en verschil in warmtestraling nau-
welijks meer een rol spelen. 

Mocht er al dubbel glas vervangen zijn door een soort HR beglazing, dan is het vervangen 
van die beglazing door beter isolerend Triple HR glas niet meer een aanbevolen maatre-
gel. HR+ en HR++ glas isoleert al beter dan ouderwets dubbel glas, de extra energiewinst 
is dan minder groot. 

Het nù nog kiezen voor HR++ glas bij het vervangen van dubbel glas is typisch een voor-
beeld van een mogelijke “spijt” maatregel: Triple glas kost niet veel extra en bespaart wel 
meer energie én levert meer comfort op. 

Indien er kozijnen vernieuwd moeten worden is kiezen voor goed isolerende stijlen en dor-
pels nuttig, die kunnen dan weer meer dan dertig jaar mee. Dit geldt bijvoorbeeld zeker 
voor nog aanwezige aluminium schuifpuien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triple HR glas in jaren tachtig ko-
zijn en vernieuwd raam na reno-
vatie in Wageningen. 

Wanneer er goede bijpassende 
glaslatten uitgekozen worden, 
past er wel goed triple glas in 
deze kozijnen. 

 

 

 

  

Kozijnen geheel & echt goed vernieuwen, is echter ook kapitaalsintensief. 
De aanwezige hardhouten kozijnen lijken onderhouds-technisch gezien nog 
in goede staat en kunnen door een goede aannemer voorzien worden van 
Triple glas (zonder freeswerk). 

Figuur 6. Renovatie van kozijn uit 1988 elders 
met Triple glas 



Maatwerkadvies Heveadorp Rapport ‘nieuwbouw’ woning type 11 

 

Hanneke Tent Energie advies  06-12196927  18/34 

 

 

 

  

Over keuze van goede isolerende eigenschappen bij kozijnen en glas: 

De isolatiewaarde van HR beglazingen wordt bepaald door de kwaliteit van het 
glas, de coating die warmtestraling reflecteert, de dikte van de spouw en het 
gebruikte gas in de spouw.  

Er bestaan verschillende coatings, met verschillende kwaliteiten en verschil-
lende glaslagen en met verschillende kwaliteiten.  

De gassoort die gebruikt wordt is bijna altijd Argon. 

Bij het vernieuwen van kozijnen en glas is, naast een goede isolatiewaarde (Uglas 
waarde), ook het binnenhalen van zonnewarmte van belang.  

Daarnaast heeft verschillend glas verschillende lichtdoorlatende eigenschap-
pen. 

In het algemeen is Triple glas met een hoge zontoetredingsfaktor (de ZTA 
waarde: hoeveel van de warmte uit zonlicht door het glas heen komt) van min-
stens 60 (%) aan te bevelen, bij een Uglas waarde op 0,7 W/(m2*K) en 2x 15 mm 
spouwbreedte en met zogenaamde ‘warmedge’ afstandshouders. Deze laatste 
zorgen voor een betere isolatiewaarde aan de glasrand dan de- nu ook nog vaak 
gebruikte- RVS afstandshouders. 

Voor de niet transparante delen van een kozijn (hout kunststof/metaal) is aan-
bevolen de Uframe waarde op maximaal 1,2 W/(m2*K) te kiezen voor de (schuif-
pui), en voor overige maximaal 1,0 W/(m2*K). 

Top in de markt nu zijn passiefhuiskozijnen met Uframe ≤ 0,8 W/(m2*K). 



Maatwerkadvies Heveadorp Rapport ‘nieuwbouw’ woning type 11 

Hanneke Tent Energie advies  06-12196927  19/34 

 

4.6. Panelen in kozijnen en buitengevel beter isoleren. 

Met deze maatregel wordt de isolatie van de panelen verbeterd door de isolatie achter de 
stijlen langs door te laten lopen tot Rd 2,5 (K*m2)/W. 

 

Van buitenaf zijn twee soorten panelen te onderscheiden: Panelen in het kozijnhout, op de 
foto  ingevuld met horizontale rabatdelen 

Daarnaast zijn er panelen boven kozijnen, afge-
werkt met vlak plaatmateriaal.  

In beide gevallen loopt aan de binnenzijde het 
binnenspouwblad achter deze panelen door. 
Mogelijk is er hier ook sprake van 7 cm glaswol 
isolatie, net als in de spouw. In de praktijk ( en 
ook hier zie foto’s in bijlagen) is deze isolatie-
mantel vaak minder goed dan de spouwmuuriso-
latie omdat die onderbroken wordt door houten 
regels en stijlen.  

De panelen boven kozijnen zitten boven het bo-
venraampje van de tuindeur en in de zijgevel bo-
ven het badkamer-kozijn van de eerste verdie-
ping. 

Van belang is, naast het verhogen van de isola-
tiewaarde (met bv PUR of XPS platen), de pane-
len luchtdicht af te sluiten. 

 

 

 

4.7. Infiltratie  

 

Met infiltratie worden bedoeld alle ongecontroleerde luchtbewegingen van buiten naar bin-
nen en omgekeerd.  

Van ventilatie spreekt men als luchtbewegingen bewust aangestuurd worden en gewenst 
zijn.  

Omdat infiltratie in het stookseizoen warme lucht verwisselt voor koude, kost infiltratie ex-
tra gasgebruik. Daarom is een van de maatregelen: infiltratie beperken. 

De huidige infiltratiegraad (Qv waarde) is ingeschat op 0,9 l/(s*m2).  

Door bij alle na-isolatie maatregelen steeds ook de luchtdichting mee te nemen, kan deze 
teruggebracht worden naar 0,5 l/(s*m2). 

De invloed van infiltratie en het verminderen ervan is meegenomen in de berekeningen. 

Figuur 7. Voor- en zij-gevel,  
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4.8. Ventilatie verbeteren 

De opgenomen maatregel is te gaan ventileren met een goed HR WTW balansventilatie-
systeem. Dit betekent dat, door lucht toe te voeren aan verblijfsruimtes (slaapkamers, 
woonkamer, studeer-/hobbyruimte) en weer af te voeren uit “natte” ruimtes (keuken, dou-
che, wc, wasmachine opstelplek e.d.), de luchtkwaliteit overal in huis op orde blijft zonder 
ramen en of deuren naar buiten te moeten openen.  

Het “HR WTW” (Hoog Rendements Warmteterug Win) gedeelte van het apparaat zorgt er-
voor dat de temperatuur van de af te voeren vervuilde lucht voor een zeer groot deel 
(meer dan 90%) weer overgedragen wordt op de verse buitenlucht. Met dit centrale sys-
teem hoeven er geen ventilatieroosters meer geplaats te worden in nieuwe kozijnen of op-
genomen te worden bij het plaatsen van nieuwe beglazing. Daarmee vervallen koude 
luchtstromen behorend bij deze roosters. 

Goede ventilatie is letterlijk van levensbelang. De buitenluchtkwaliteit is (bijna) overal in 
Nederland veel, veel beter dan het binnenmilieu in woningen.  

Goede verse lucht in woon-, werk- en slaapruimtes zorgt ervoor dat mensen beter blijven 
presteren en minder ziek zijn. Vuistregel is dat er per persoon 25 m3 verse lucht per uur 
nodig is om de luchtkwaliteit op orde te houden, en extra ventilatie bij koken, wassen, dou-
chen etc. 

Ventileren (= binnenlucht verversen) is belangrijk om afvalgassen uit inboedel (kasten ta-
pijt, bedden etc., etc.) en de woning zelf af te voeren, evenals afvalstoffen die bewoners 
veroorzaken met ademen, zweten en activiteiten. 

Goede ventilatie houdt ook het vochtgehalte in huis laag. In dit verband: badkamers venti-
leer je bijvoorbeeld goed door er lucht af te zuigen, en dit aan te vullen met warmere lucht 

Infiltratie vindt plaats doordat allerlei aansluitingen tussen bouwdelen niet 
luchtdicht zijn zoals bijvoorbeeld: 

- dak aan muurplaat of gevel,  

- kozijn en/of vensterbank tegen muur, 

- luik/vloer naar kruipruimte,- doorvoeringen door dak,- langs niet sluitende 
tochtwering in draaiende ramen en deuren. 

Infiltratie zorgt voor extra energiegebruik voor verwarmen. Met harde, koude 
wind is er dan ook flink meer ketel-vermogen nodig om de woning op tem-
peratuur te kunnen houden. 

Infiltratie verminderen kan door heel goede aansluitingen te maken bij na-iso-
latie en/of vernieuwen van onderdelen. Of door zorgvuldig kit aan te brengen 
bij aansluitingen met bestaande constructies. Het zorgt ook voor meer comfort 
in huis. 

Omdat er minder extra vermogen nodig is bij harde wind, wordt het verduur-
zamen van de warmtevoorziening eenvoudiger en zowel financieel als instal-
latie-technisch beter bereikbaar.  

Dit geldt bij het streven naar verwarmen met elke individuele mogelijkheid net 
zo goed als bij het streven naar een gezamenlijk warmtenet. 
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van binnen. Zeker in het stookseizoen niet op buitenlucht (raam open) ventileren in een 
badruimte. Wel de afzuiging laten draaien en de aan te voeren lucht uit de gang trekken. 

Daarnaast blijkt in de praktijk dat, zowel bij natuurlijke ventilatie met roosters, als bij sys-
teem C ventilatie met roosters, de luchtkwaliteit in slaapkamers (relatief klein, hele nacht 
deur dicht) veel slechter is dan bedoelt en bedacht. Deze systemen voldoen niet. 

Met centrale HR WTW balansventilatie kan wel in alle ruimtes goede luchtkwaliteit worden 
geregeld en kan dit energiezuinig.  

 

 

4.9. Warmtepomp plaatsen  

Een warmtepomp haalt met behulp van elektriciteit warmte uit zijn omgeving (water, bo-
dem of lucht) en kan daarmee een woning verwarmen. Uitgegaan is van een Warmtepomp 
met een SCOP van 4. Dat betekent dat er over een heel jaar gemeten voor iedere kWh uit 
het elektriciteitsnet er 3 kWh vanuit water, bodem of lucht uit de omgeving aan worden 
toegevoegd. Met 1 kWh elektriciteit levert de warmtepomp 4 kWh warmte. 

Een warmtepomp is op haar plaats wanneer er voldoende na-isolatie en warmte-terugwin 
maatregelen getroffen zijn, samen met luchtdichting. 

Wanneer je een elektrische warmtepomp op bodem- of omgevingswarmte uit lucht plaatst 
en ook elektrisch kookt, kan de gasaansluiting opgezegd worden.  

 

4.9.1. Warmteafgiftesysteem en warmtepomp 

Bij overstappen op een individuele warmtepomp is het altijd verstandig om goed te laten 
bekijken of ook de afgifte-systeem (leidingen, radiatoren en convectoren en/of eventuele 
wand-, vloer- of plafondverwarming) daartoe geschikt is, want dat is een voorwaarde voor 
goed functioneren en een behoorlijk rendement. 

Wanneer je een WTW installatie in een bestaande woning gaat inbouwen, is 
het nodig goed te plannen hoe en waar je de benodigde leidingen en de in-
stallatie kwijt kunt. Een deel van de bestaande kanalen kunnen gebruikt wor-
den, naar slaap-, hobby- en woon-kamers zullen nieuwe leidingen komen en 
vanaf het apparaat aan- en afvoerleidingen naar buiten. Het apparaat zelf 
kan het beste in een af te sluiten ruimte (kast) geplaatst worden. 

Overgaan op koken op elektriciteit (inductie) in plaats van gas zorgt er ook 
voor dat er minder waterdamp en stikstofverbindingen vrijkomen bij het ko-
ken.  

Bij balansventilatie een goede recirculatiekap aanbevolen. Een recirculatie-
kap die ook fijnstof kan reduceren is mogelijk (bijvoorbeeld plasmafilter), 
maar niet noodzakelijk voor fijnstofreductie.  

Wanneer balansventilatie goed is aangelegd, kan je vervuiling met fijnstof 
ook snel laten afvoeren door deze tijdens het koken én minstens een kwar-
tier erna, op een hoge stand te laten draaien. 

Dit is dus een ‘stip op de horizon’ maatregel waarmee je op woningniveau in 
staat bent zonder aardgas te verwarmen en is opgenomen in het NOM Scena-
rio 1. 

Ook wanneer alle maatregelen van het Scenario 3 genomen zijn, is (later) met 
een warmtepomp stoken (aardgasvrij) een optie.  
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4.9.2. Hybride warmtepomp 

In principe zou nu al een kleine warmtepomp naast de cv-gasketel kunnen worden ge-
plaatst, om zo als hybride-toestel te kunnen werken. Omdat in voor- en najaar er lange pe-
riodes weinig vermogen nodig is om de woning te verwarmen, heeft een relatief kleine 
warmtepomp wel voldoende vermogen om dan in de warmtevraag te voorzien. Wanneer 
de kleine warmtepomp merkt dat hij het niet redt, schakelt deze de gasgestookte cv-ketel 
in. 

De kwaliteit van het afgifte-systeem, samen met het stook- en bewonersgedrag, heeft 
grote invloed op de effectiviteit van het hybride stoken. 

 

4.10. Afgiftesystemen aanpassen bij verwarmen met warmtepompen  

Bij het verwarmen met warmtepompen is het nu gewenst om het water op lage tempera-
turen te houden. Voor efficiënt stoken met warmtepompen een watertemperatuur onder de 
40 °C en liever onder de 35 °C. 

Wanneer er besloten wordt met een warmtepomp te gaan stoken, zal vaak het afgiftesys-
teem (deels) vernieuwd moeten worden, zodat met die lage temperaturen de woning warm 
genoeg wordt. Dit kan uitstekend met Laag Temperatuur convectoren en/of met oppervlak-
teverwarming als plafond-, wand- of vloerverwarming. 

 

 

4.11. Warmtapwater  

In Scenario’s 1, 2, en 3 is een zogenaamde douche WTW (douchewarmteterugwinning) 
met een rendement van meer dan 60% opgenomen. Hiermee wordt warmte uit gebruikt 
douchewater hergebruikt.  

Daar het afgifte-systeem in de woning standaard niet geschikt is voor stoken 
met lagere temperaturen, zal zo’n kleine aanvullende warmtepomp vaak min-
der effectief zijn in deze woningen. Eerst investeren in een aantal goede na-
isolatie maatregelen is ook in dit geval aanbevolen.  

 

Aan te bevelen is op zogenaamde natuurlijke momenten (zoals bij verbouwin-
gen) in die ruimten alvast te kiezen voor een Lage Temperatuur afgiftesysteem 
dat met lage temperaturen kan stoken of daartoe geschikt valt te maken.  

In andere ruimten is het aanpassen naar een laag temperatuursysteem pas 
nodig als daadwerkelijk gekozen wordt voor zo’n laag temperatuurbron. 

Daar zijn twee redenen voor: 

- Om vast te stellen welke vermogens per ruimte er nodig zijn 
voor het verwarmen is een berekening nodig die met de inmid-
dels daadwerkelijke aanwezige isolatie en ventilatiesysteem het 
warmteverlies / het verwarmingsvermogen bepaald. 

- Mocht de strategie in Heveadorp worden om in een gemeen-
schappelijk warmtenet te gaan voorzien, is investeren in een af-
giftesysteem wat goed werkt tot 35 °C niet nodig, daar een 

warmtenet meestal met watertemperaturen van rond de 50 °C 

of hoger wordt uitgelegd. 

Met de isolatie- en ventilatiemaatregelen van Scenario 3 zal namelijk met cv-

water van 50 °C  ook met de huidige radiatoren zeer waarschijnlijk goed te ver-

warmen zijn. 
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In Scenario 1 wordt het verhitten van het tapwater door de warmtepomp verzorgd, in Sce-
nario’s 2 en 3 doet de combi-gasketel dit nog.  

 

 

 

4.12. PV-panelen (zonnepanelen) plaatsen  

De maatregel behelst het plaatsen van PV-panelen op het eigen dak. PV staat voor Photo 
Voltaïsch: het omzetten van licht in elektra. Met PV-panelen op eigen dak wekt u dus elek-
triciteit op.  

Dit wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet op de momenten dat er meer opgewekt 
wordt dan op dat moment in huis wordt verbruikt. Wordt er op een ander moment meer 
elektriciteit in huis gebruikt dan opgewekt, dan haalt u weer elektriciteit uit het net. Op dit 
moment betaalt u evenveel voor elektriciteit uit het net als u ervoor ontvangt (Salderingsre-
geling). Vanaf 2023 zal de vergoeding die u ontvangt in stapjes lager worden (tot 2030, is 
nu het idee). Wanneer PV-panelen gunstig liggen, verdienen ze zichzelf binnen hun le-
vensduur terugverdienen. Nu is dat, in het algemeen, binnen 7 jaar.  

In Scenario’s 1, 2 en 3 zijn zoveel PV-panelen opgenomen dat daarmee de opbrengst van 
elektriciteit per jaar evenveel is als het jaargebruik. 

 

In een douchewaterwarmtewisselaar wordt warmte uit afgevoerd douchewater 
overgedragen aan koud water. Zodat dit al is voorverwarmd voordat het naar 
de koud waterzijde van de douche mengkraan gaat en/of naar het apparaat dat 
het tapwater verwarmd. 

Dit is een effectieve maatregel die kosteneffectief te implementeren is op het 
moment dat een badkamer vernieuwd wordt. Dan kun je de verschillende lei-
dingen goed op elkaar aansluiten. 

 
Alternatief voor een doucheWTW is het plaatsen van een Zonneboiler. Die 
heeft meer ruimte nodig .Buiten (op het dak) vangen een of meer thermische 
collectoren (die heb je ook in PV-paneel maat) warmte uit zonlicht op, dat bin-
nen in een boilervat (afmetingen variëren, kan in 600*600*1200 mm) wordt op-
geslagen totdat er warmwater gevraagd wordt. Dit boilerwater wordt -indien no-
dig- na verwarmd door de cv-ketel en/ of de warmtepomp.  

 

In beide gevallen betekent dit een besparing van ongeveer 50 % op de energie 
voor het verwarmen van water voor douchen. 

 

PV-panelen maken uw huis niet zuiniger! Wel produceren ze duurzaam energie. 
 

Wanneer er een warmtepomp geplaatst wordt, stijgt het elektriciteitsgebruik. Ook 
het opladen van elektrische auto’s kan voor een hoger elektriciteitsgebruik zor-
gen, waardoor het de moeite waard kan zijn om meer dan alleen het huidige ei-
gen gebruik op te gaan wekken met PV-panelen. 

 

Omdat geschikte dakruimte niet oneindig is, is kiezen voor panelen met een 
hoge opbrengt per m2 verstandig. Momenteel zijn dat panelen met 330 Wp of 
hoger (per 1,65 m2 paneel oppervlak)  

 



Maatwerkadvies Heveadorp Rapport ‘nieuwbouw’ woning type 11 

 

Hanneke Tent Energie advies  06-12196927  24/34 

 

Figuur 8. Voor ZonPV geschikte ‘daken’ in Heveadorp. Bron: Zonatlas. 

Volgens het overzicht uit Zonatlas ( https://www.zonatlas.nl/start/ ) zijn PV-panelen op veel 
daken in Heveadorp goed mogelijk. Alle groene woningen liggen gunstig, de gele zijn ge-
schikt, de rode daken worden als minder geschikt gezien. 

De zonatlas geeft op grond van satellietbeelden haar inschattingen. Wanneer er te veel 
gerommel op een dak wordt gezien, zijn ze daarom voorzichtig. Maar door bijvoorbeeld 
het verwijderen van schoorstenen, of verplaatsen van dakramen en dergelijke, kan een 
dakoppervlak toch geschikt blijken voor het plaatsen van PV panelen. 

Het heeft dus ook nut om zelf goed te bedenken en te bekijken wat er wel kan. 

Ook als er soms schaduw over PV-panelen valt, zijn er mogelijkheden toch een vrij hoge 
opbrengst te verkrijgen. 

 

5. Berekeningen 
In het rekenmodel zijn de huidige situatie, de standaard-situatie van Type 11 en de 3 Sce-
nario’s naast elkaar gezet en doorgerekend.  

Een Scenario bevat veel energiebesparende maatregelen, in combinatie met verschillende 
installatietechnische maatregelen om energie te besparen en/of zonder fossiele brandstof 
te kunnen verwarmen. 

In paragraaf 5.1 staan eerst de uitkomsten in grafieken en tabellen met enige toelichting. 

In de paragraaf erna is samengevat welke situaties en Scenario’s zijn doorgerekend en 
wat dat betekent voor de energiegebruiken in kWh en m3. 

Wanneer uw dak al vol is, ongunstig ligt of om andere redenen geen PV-pane-
len op uw dak kunt plaatsen, kunt u door te investeren in regionale projecten 
voor de opwekking van duurzame energie toch helpen de energieproductie 
verder te verduurzamen.  

 

https://www.zonatlas.nl/start/
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5.1. Nieuwe standaardeenheid energiegebruik gebouwen 

Vanaf 2021 is kWh/m2 per jaar de standaardeenheid in energieberekeningen voor gebou-
wen.  

De energie-inhoud van zowel elektriciteit (3,6 MJ/kWh) en die van gas (31,5 MJ/m3) wor-
den vanaf 2021 dus in kWh uitgedrukt ten opzichte van het aantal m2 verwarmd vloerop-
pervlak. 

Het verwarmd vloeroppervlak is de vloeroppervlakte binnen de verwarmde schil met een 
hoogte van minstens 1,5 m.  

Het berekende verwarmde vloeroppervlak voor standaard type 11 is 154 m2. 

Uitgangspunt voor “Type 11” woningen is een gasverbruik van 2.064 m3 en een elektrici-
teitsgebruik van 3.478 kWh per jaar.  

Dit is 18.160 kWh aan gasverbruik, en 3.478 kWh aan elektragebruik per jaar.  

5.2 Uitkomsten energieberekeningen 

In figuur 9. wordt alle energiegebruik in de woning zichtbaar gemaakt in een grafiek. 

Zowel het elektragebruik voor apparaten, koken, ventilatie, als eventueel gasgebruik voor 
verwarmen en douchen, alles in kWh/m2 per jaar. 

Duidelijk zichtbaar is het grote aandeel van de energievraag voor verwarmen in de huidige 
situatie (rode vlakken boven de nullijn).  

En hoever dit teruggebracht kan worden door goede maatregelen te treffen in Scenario’s 
1, 2 en 3. 

Zo wordt zichtbaar hoe groot de invloed is van maatregelen om energie beter binnenshuis 
te houden, en dat het opwekken met warmtepompen dan een relatief gering extra beslag 
op het energiegebruik legt. 
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Figuur 9. Energiegebruik in kWh/m2 /jaar 

Na energiegebruik voor verwarmen van de woning (het rode vlak boven de nullijn in de 
staafdiagrammen), is verwarmen van tapwater de op een na grootste energiegebruiker 
(deze staat erboven in een blauw vlak). Daarboven het koken (geel lijntje) en het appara-
tengebruik (bovenste lichtblauwe vlak).  

Het vlak met de donkerblauwe ruitjes onder de nullijn geeft de ter plaatse opgewekte elek-
triciteit met zonnepanelen weer.  

Het energiegebruik voor ventilatie is een groen lijntje dat nauwelijks zichtbaar is onder het 
apparatengebruik. Het betreft enkel het energiegebruik voor het apparaat, hoeveel energie 
er nodig is voor verwarmen van de ventilatielucht valt onder verwarmen 

In Scenario 1 “NOM”aanpak, is de benodigde verwarmingsenergie ver teruggelopen dank-
zij de verbeteringsmaatregelen in de schil en de verbeterde ventilatie en installatiemaatre-
gelen. 

In deze kolom is de benodigde verwarmingsenergie zeer gering ten opzichte van de an-
dere energiestromen. Dit komt omdat hier de warmtepomp wel energie uit het net gebruikt 
en daarmee veel “vrije” energie (uit buitenlucht of bodem) binnenhaalt.  

In de kolom van Scenario 2 is te zien wat het effect van alle energiebesparende maatrege-
len is. Ten opzichte van de standaard Type 11-situatie is de energiebehoefte voor verwar-
men enorm gedaald, in de warmtebehoefte wordt voorzien door een standaardketel. 

In Scenario 3 wordt ook met gas gestookt en zijn de buitengevels niet extra na-geïso-
leerd. De energiebehoefte voor verwarmen ligt daarmee iets hoger als in Scenario 2. 

Figuur 10 betreft de zogenaamde warmtebalans, die alleen warmtestormen voor verwar-
men van de woning weergeeft. 

Meterstand
 Huidige
situatie

Beeklaan 18

 Type 11
Standaard,
HR107 & 3
bewoners

Scenario 1.
''NOM'  met

warmtepomp

Scenario 2.
''NOM'  met

Gas-CV

Scenario 3.
"No Regret"
als 2 zonder
'buitengevel'

Gemeten 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Apparaten 0,0 18,6 20,6 20,6 21,3 20,6

Koken 0,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Ventilatie 0,0 0,0 1,0 1,9 1,9 1,9

Tapwater 0,0 33,2 29,0 7,9 21,0 21,0

Hulpenergie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verwarming 0,0 106,6 101,7 4,8 20,8 31,7

Zonnepanelen 0,0 -30,2 0,0 -35,7 -23,1 -23,1

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0
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In het staafdiagramdeel staan boven de nullijn staan “verliezen”, uitgesplitst naar energie-
stromen die door ramen, vloeren, daken en buitengevels de woning verlaten. 

De hiertoe aan te voeren energie: verwarming, interne warmte en zoninstraling staat onder 
de nullijn. 

Interne warmte is de warmte die onder meer door apparatuur in huis wordt afgegeven.  

 
Figuur 10. Warmtebalans in kWh/m2 per jaar: Waar verlaat energie de woning, hoe komt 
energie de woning in? 

  

 Huidige
situatie

Beeklaan 18

 Type 11
Standaard,
HR107 & 3
bewoners

Scenario 1.
''NOM'  met

warmtepomp

Scenario 2.
''NOM'  met

Gas-CV

Scenario 3. "No
Regret"  als 2

zonder
'buitengevel'

Transmissie (buitengevels) 30,2 16,6 7,2 7,2 19,1

Transmissie (dak) 13,3 15,0 6,1 6,1 5,9

Transmissie (vloer) 7,6 9,2 3,6 3,6 3,5

Transmissie (ramen) 38,3 46,0 21,4 21,4 20,9

Transmissie (overige) 14,6 15,9 3,2 3,2 3,2

Infiltratie 13,3 13,3 8,7 8,7 10,2

Ventilatie 20,5 20,5 2,6 2,6 2,5

Zoninstraling -24,4 -29,3 -19,5 -19,5 -21,6

Interne warmtelast -17,5 -15,6 -14,4 -14,7 -15,2

Netto warmtevraag -95,9 -91,6 -19,0 -18,7 -28,5

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0
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5.2. Scenario’s en energiegebruik in m3 gas en kWh elektra per jaar 

Omdat voor veel mensen energiegebruiken in kWh/m2jr nog geen herkenning biedt, zijn in 
deze paragraaf per situatie of Scenario de huidige en voorspelde toekomstige energiege-
bruiken weergegeven in m3 gas en kWh elektriciteit. 

In Figuur 11 worden voor verschillende scenario’s de totale elektra en gasverbruiken per 
jaar vet weergegeven. Daaronder staan deze in cursief uitgesplitst naar verschillende ge-
bruiksdoelen. 

 Bij het opwekken van elektra  (Zonnepanelen) of bij netto teruglevering van elektra aan 
het elektranet worden negatieve getallen gebruikt.  

 

Meterstand 
Huidige  
situatie 

Type 11 
Standaard,  
HR107 &  
3 bewoners 

Scenario 1. 
''NOM'  met 
warmtepomp 

Scenario 2. 
''NOM'  met 
Gas-CV 

Scenario 3. 
"No Regret"  
als 2 zonder 
'buitengevel' 

Elektriciteit [kWh] -1800 -1776 3478 69 63 63 

Verwarming 0 0 0 733 0 0 

Tapwater 0 234 0 1217 0 0 

Ventilatie 0 0 150 300 300 300 

Hulpenergie 0 0 0 0 0 0 

Koken 0 147 147 147 147 147 

Apparaten 0 3441 3181 3181 3181 3181 

Zonnepanelen 0 -5597 0 -5509 -3565 -3565 

  
      

Gas [m3] 2632 2630 2064 0 660 832 

Verwarming 0 2024 1606 0 328 500 

Tapwater 0 606 457 0 332 332 

Koken 0 0 0 0 0 0 

  
      

Figuur 11. Energiegebruiken van de scenario’s in m3 gas en kWh elektra per jaar.  

 

 

De woning wordt bewoond door 5 personen. Bouwkundig in vrij originele staat, maar wel voor-
zien van een kelder. De installatie afwijkend, omdat er inmiddels natuurlijk geventileerd wordt. 
Daarnaast zijn er 20 PV-panelen à 270 Wp, met optimisers geïnstalleerd. Het verwarmd vloer-
oppervlak is 185.5 m2. 

 

Er wordt 2.632 m3 gas verbruikt per jaar,  

waarvan zo’n 610 m3 voor warmtapwater en 2020 m3 voor verwarmen. 

Er werd met de PV-panelen 5.600 kWh elektriciteit opgewekt,  

waarvan 3.800 kWh in huis gebruikt en dus netto 1.800 kWh per jaar aan het elektriciteits-
net teruggeleverd.  

Standaard Type 11, HR 107 & 3 bewoners 
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Omdat in de loop der tijd ook aanpassingen zijn gedaan, is de situatie voor de standaard-
situatie herleid naar de oorspronkelijke bouwtechnische staat. Zo heb je het beste uit-
gangspunt om overige ‘Type 11‘, maar ook type 9 en 10, woningen, te vergelijken voor te 
verwachtten resultaten.  

De type 9 en 10 woningen zijn met gelijke constructies gebouwd, maar minder groot. De 
berekende energiegegevens per m2 vloeroppervlak zullen ook voor deze woningen hou-
vast bieden.  

Ten opzichte van type 11 betekent standaard: Geen kelder, het verwarmde vloeroppervlak 
wordt daarmee 154,3 m2.  

Er zijn geen dakramen aan de straatzijde, geen PV-panelen, geen keukenboilertje, er is 
wel een mechanische ventilatie systeem C.  

Er is gerekend met de aanwezigheid van een hedendaagse HR107 CV combiketel voor 
verwarming en tapwater (deze is nu gangbaar). Een bezetting van 3 bewoners. 

Bij deze uitgangspunten ligt het gasgebruik op totaal 2.064 m3 per jaar, waarvan 457 m3 

voor tapwater en 1.606 m3 voor verwarming, en het elektraverbruik ligt op 3.478 kWh per 
jaar. 

Scenario 1: “NOM” aanpak. 

Met deze aanpak wordt de woning én zeer energiezuinig én op jaarbasis energieneutraal.  

Dan kan de woning toe met enkel een elektriciteitsaansluiting. 

De toegepaste maatregelen zijn: 

• Goede na-isolatie van buitengevel, kozijnen/deuren/ramen, daken en vloeren. 

• Goede luchtdichting en ventilatie met warmteterugwinning 

• Het aanbrengen van een douche-WTW of Zonneboiler 

• Het vervangen van de gas cv-ketel door een (Lucht Water) warmtepomp 

• Het plaatsen van voldoende PV-panelen (in dit geval 17 stuks à 330 Wp) voor op-
wekking van evenveel elektriciteit als gebruikt wordt op jaarbasis. 

• Het treffen van maatregelen om de afgifte van warmte met een Laag-Temperatuur 
systeem plaats te laten vinden, zoals bijvoorbeeld met (andere) convectoren.  

Het totale elektriciteitsgebruik stijgt, omdat er nu met behulp van elektriciteit in warmte en 
warmtapwater wordt voorzien in plaats van met gas. 

Op deze wijze kan de woning goed in warmtapwater en warmte voorzien worden met 17 
PV panelen à 330 Wp.  

Totaal gebruik 5.487 kWh per jaar.  

Dit lukt bij het standaard type 11 woning en aangenomen dat de panelen praktisch scha-
duwvrij liggen op 45 graden Zuid. 
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Scenario 2: “NOM”aanpak met gas-cv.  

Met deze aanpak wordt de woning zeer energiezuinig en wordt er nog met gas in warmte 
en warmtapwater voorzien. 

Daartoe worden alle isolatiemaatregelen, maar minder installatie-technische maatregelen 
getroffen als Scenario 1. 

• Goede na-isolatie van buitengevel, kozijnen/deuren/ramen, daken en vloeren. 

• Goede luchtdichting en ventilatie met warmteterugwinning 

• Het aanbrengen van een douche-WTW of Zonneboiler 

• Het plaatsen van voldoende PV panelen (in dit geval 11 stuks à 330 Wp) voor op-
wekking van evenveel elektriciteit als gebruikt wordt op jaarbasis. 

Het geschikt maken voor LT-verwarming en het plaatsen van een (Lucht-Water) warmte-
pomp blijft hier dus achterwege; de verwarmingsbron blijft de cv-gasketel.  

Bij deze uitgangspunten ligt het gasgebruik op totaal 663 m3 per jaar, waarvan 332 m3 

voor tapwater en 328 m3 voor verwarming, en het elektriciteitsgebruik ligt op 3.628 kWh 
per jaar. 

Scenario 3: “No Regret” als 2 zonder buitengevelaanpak 

Met deze aanpak wordt de woning behoorlijk energiezuinig, en wordt er nog met gas in 
warmte en warmtapwater voorzien. 

Op het uitvoeren van buitengevelisolatie na worden alle maatregelen getroffen die in Sce-
nario 2 ook werden getroffen. 

• Goede na-isolatie van kozijnen/deuren/ramen, daken en vloeren. 

• Goede luchtdichting en ventilatie met warmteterugwinning 

• Het aanbrengen van een douche-WTW of Zonneboiler 

• Het plaatsen van voldoende PV-panelen (in dit geval 11 stuks à 330 Wp.) voor op-
wekking van evenveel elektriciteit als gebruikt wordt op jaarbasis. 

Ook in dit Scenario is uitgangspunt dat er voorlopig nog gestookt wordt op gas.  

Bij deze uitgangspunten ligt het gasgebruik op totaal 832 m3 per jaar, waarvan 332 m3 

voor tapwater en 500 m3 voor verwarming, het elektriciteitsgebruik ligt op 3.628 kWh per 
jaar. 

 

 

  

Zou je in dit geval over willen gaan naar het stoken met een individuele 
(Lucht-Water) warmtepomp, dan is dat ook mogelijk.  

Uiteraard nadat de, ook dan te bekijken, aanpassingen aan de afgifte-in-
stallatie, hebben plaatsgevonden. 
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6. Keuzematrix 
De keuzematrix biedt een kort en krachtig overzicht van de mogelijk te nemen maatrege-
len om de Type 11 woningen veel energiezuiniger te maken en zonder aardgas te stoken, 
ten opzichte van de standaardsituatie 

Iedere maatregel is voorzien van sterren waarmee de effectiviteit ervan op energiebespa-
ring en op comfort snel is te overzien.  

Voorts is aangegeven wat de logische volgorde is om maatregelen uit te voeren en wat de 
te verwachten kosten zijn. 

Ook is aangegeven of het een aanbevolen “No Regret”-maatregel is om op korte termijn 
(binnen 10 jaar) op te pakken, en/of de maatregelen volgens huidige regelingen 6 subsidia-
bel zijn. 

In de groene (bij zwart-wit print grijze) gemarkeerde zone staan de aanbevolen maatrege-
len voor korte termijn.  

In de beschrijvingen van de Maatregelen in hoofdstuk 4 wordt nader aangeduid wat het 
belang is van de betreffende maatregel.  

  

 

6 Onder voorwaarden kunnen veel isolatiemaatregelen via de ISDE gesubsidieerd worden. Onder de ISDE 
regeling vallen ook warmtepompen, zonneboilers en warmtenetaansluitingen.  
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Keuzematrix 
'NOM' aanpak  

Korte omschrijving 
Maatregel 

Effectiviteit 
energie & 
comfort 
*   = laag 
**** = hoog 

Motivatie Logische 
volgorde 
in aanpak 
en tijd 

€€ 
 

Aanbevolen  
No Regret pak-
ket korte ter-
mijn 

Eventueel 
subsidiabel 
uit  ISDE 

Buitengevels Aan buitenzijde iso-
latie toevoegen tot 
Rc 5,5 (= 1,92) 

 

* hoge kosten rela-
tief weinig effect 

7  € 25.000,00  
  

ja  

Dak Aan binnenzijde 
isoleren tot Rc 6 (= 
Rc 2) 

*** zomers & 's win-
ters merkbaar 
prettiger ruimte, 
en energiebespa-
ring 

1  € 8.000,00  
 

Dak ja  

Vloer Aan onderzijde iso-
leren tot Rc5 

(= Rc 1,48) 

** comfortabeler en 
bespaart ook nog 

1  € 4.400,00  
 

Vloer ja  

Ramen en 
deuren 

Aanpassen/deels 
nieuw, kier-& lucht-
dichting 

 

**** bespaart veel 
energie, verbe-
tert comfort 

3  € 22.000,00  
 

Ramen en deu-
ren 

ja  

Overige Pane-
len 

Verbeteren isolatie 
tot Rc ,5-6 (= nu 
ongeveer Rc 1) 

* Uitvoering is 
praktisch samen 
met kozijnen 

3  € 7.000,00  
 

Overige ja  

Infiltratie Luchtdichting bij 
alle bovenstaande 

 

** effectief & nodig 
bij 100% 
warmte-pomp 
stoken 

bij an-
dere ac-
ties+ 6 

 € 2.000,00  
 

Infiltratie 
 

Ventilatie Goede HR WTW 
ventilatie hele wo-
ning    

(= nu systeem C) 

*** gezond en zui-
nig, voor kozijn-
aanpak uitvoe-
ren 

2  € 8.000,00  
 

Ventilatie 
 

Lucht-Water 
Warmtepomp 
hybride of 
stand alone 

Naast CVgasketel 
installeren of ter 
vervanging 

= stip aan 
horizon 

zo …of met een 
andere duur-
zame 
bron/warmtenet 
kan er zonder 
aardgas ver-
warmd worden 

4 / 6  € 10.000,00  
  

ja  

Afgifte-sys-
teem aanpas-
sen 

Huidige radiatoren 
& convector & lei-
dingen (gedeelte-
lijk) aan passen 
voor Lage Tem-
peratuur 

= stip aan 
horizon 

t.z.t goede 
warmteverlies-
berekening erop 
kloslaten 

6  P.M.  
   

PV Panelen 
(bij)plaatsen 

Door PV panelen 
op eigen dak te 
plaatsen zelf duur-
zame energie op-
wekken. 

**** Is kosten effec-
tieve manier om 
extra duurzame 
energie op te 
wekken 

4 afhankelijk 
van uitvoering 
hoeveelheid 
en type: €1,5 
a €1,75 /Wp 

 
Maatregel maakt 
woning niet 
energie-zuiniger. 

helpt wel ener-
gie-productie te 
verduurzamen. 

Mogelijk wel 
BTW terug 
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7. Samenvatting 
Bij de bouw van deze woningen is er in alle constructies enige isolatie toegepast, en ook al 
overal ouderwets dubbel glas gezet. Dat is beter dan niets, maar bij hedendaags bouwen 
is beduidend betere isolatie uitgangspunt.  

Het energiegebruik van deze woningen kan echter met goede maatregelen vergaand te-
ruggebracht worden. De woning wordt daarmee comfortabeler, en beter te bewonen.  

Dat er energie bespaard kan worden, is ook duidelijk bij een blik op de energie gebruikscij-
fers.  

Deze woning gebruikt 2.632 m3 gas en 3.800 kWh elektriciteit per jaar. 
Dit is 159 kWh/m2. 

Dit gebruik valt deels te verklaren uit de ruime afmetingen van dit type woningen. De wo-
ning is daarnaast uitgebreid met een flinke kelder, en wordt gebruikt door 5 personen. 

Standaard “Type 11” is daarom het uitgangspunt voor de verschillende doorrekeningen. 

Daarbij is de woning teruggebracht in de oorspronkelijke verschijningsvorm en wordt be-
woond door 3 personen. 

Dan wordt er 2.064 m3 gas verbruikt en 3.478 kWh elektriciteit per jaar gebruikt bij een-
zelfde gemiddelde stooktemperatuur van 16.9 °C. 

Dit is 153 kWh/m2. 

7.1. Aanbevelingen 

Aanbeveling is in elk geval om wat je doet goed te doen, en geen maatregelen te nemen 
die dat later mogelijk in de weg zouden zitten.  

Dit is de kern van de “No Regret” methode. 

Wanneer het volledig “NOM” Scenario gevolgd zou worden, zou het huishoudelijke en wo-
ning gebonden energiegebruik voor deze woning op 36 kWh/m2/jr uitkomen en hierin kan 
op jaarbasis voorzien worden door PV-panelen op het dak te leggen. 

Aanbeveling is op korte termijn (binnen 10 jaar) in elk geval maatregelen te treffen volgens 
Scenario 3, met grondige extra isolatie aan daken, kozijnen en vloeren en te gaan ventile-
ren met een goed HR WTW ventilatiesysteem.  

Wat betreft de maatregel om flink na te isoleren aan de buitenzijde van de spouwgevels, 
de hoge geschatte kosten en de te plegen inspanningen op dit moment voor zo’n ingrij-
pende maatregel maken dat deze beter uitgesteld kan worden totdat er methodes binnen 
handbereik komen die dit goedkoper maken. 

In Scenario 3 daalt het gasgebruik van een standaard type 11 woning naar 832 m3 gas per 
jaar, terwijl het, dankzij de verbeterde isolatie, in huis gemiddeld warmer zal blijven tijdens 
het stookseizoen, en is er een goede ventilatievoorziening aangebracht. 

De energiebehoefte ligt daarmee op 76 kWh/m2jr, waarvan 30%  op eigen dak wordt opge-
wekt om in de eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien.  

Het is vanuit Scenario 3 goed mogelijk om over te gaan naar aardgasvrij bewonen van een 
type 11 woning. Dit kan op individuele basis met een eigen warmtepomp, of met een an-
dere, meer gezamenlijke en nog nader in te vullen oplossing. Of wellicht een andere gas-
soort.  

Belangrijk is in elk geval de warmtebehoefte snel ver terug te dringen, door de maatrege-
len uit Scenario 3 te volgen. 

Wageningen, 19 januari 2021.  
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7.2. Colofon 

 

Betrokken partijen: 

 

Adviseur 

Hanneke Tent Energieadvies 

Havenstraat 15, 6701 CK Wageningen 

hanneke-tent@hetnet.nl 

 

Opdrachtgever 

Stichting HeveaInitiatief 

Beeklaan 26, 6869 VH Heveadorp 

 

Uitgevoerd binnen het kader van de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik)  2019 /2021  
onder regie van de gemeente Renkum 
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