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De lezer wordt uitgenodigd dit document in zijn geheel te delen met anderen, die als energieambassadeur
bezig (willen) gaan om hun aandeel in de energietransitie te leveren en kennis over praktische aanpak van
woningen te delen. Voor het kopiëren of publiceren van delen uit dit document dient u schriftelijke
toestemming te verkrijgen van Van Oppen Milieuadvies. (www.vanoppenmilieuadvies.nl)
Ik stel het op prijs wanneer u reacties of ideeën voor verbetering van de inhoud naar mij toestuurt via
peter@vanoppenmilieuadvies.nl.
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1.

Inleiding

1.1.

Waarom deze cursus
Deze cursus is onderdeel van het project ‘Blok voor Blok Seghwaert’, dat door Duurzame
Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) en de Stichting Piëzo uitvoeren in opdracht van de
gemeente Zoetermeer met steun van Fonds 1818. Belangrijke kenmerken van de ‘Blok voor blok
aanpak’ zijn het opzetten van buurtteams voor het verduurzamen van woningen. Deze
buurtteams worden ondersteund door energieambassadeurs met kennis van het verduurzamen
van woningen.
De cursus bouwt voort op de cursus ‘Consulenten duurzaam’ van de stichting Piëzo, gericht op
duurzaam gebruik van hun woning. Daarbij gaat het over maatregelen die weinig of niets kosten,
zoals niet onnodig lampen laten branden, energiezuinige verlichting, standby killers, radiatorfolie
of tochtstrips. De cursus ‘Energieambassadeur’ richt zich daarboven op het duurzaam verbeteren
van de woning zelf. Het gaat dus ook over isolatie en installaties voor verwarmen, warm
kraanwater (tapwater) en ventilatie.

1.2.

Doel cursus Energieambassadeur
Deelnemers aan de cursus Energieambassadeur leren om zicht te krijgen op:
• energiemaatregelen die effectief zijn voor het verduurzamen van een woning
• subsidies en andere vormen van financiering die daarvoor beschikbaar zijn
• wensen en drijfveren van de huiseigenaar
Met die kennis kan de energieambassadeur energiemaatregelen benoemen die beste passen bij
de kansen die de woning biedt in combinatie met de mogelijkheden en wensen van de
eigenaren/bewoners.

1.3.

Werkwijze
De cursusstof helpt de Energieambassadeur in spé om basiskennis rond woningen,
energiebesparende maatregelen en het omgaan met de bewoner op te doen. Met deze
basiskennis kan de Energieambassadeur de woning opnemen, de bewoner bevragen en conclusies
trekken over passende woningmaatrelen.
De lesstof wordt klassikaal in vijf aparte lessen behandeld. Ook zijn er ten minste twee
praktijklessen. Daarin gaat de cursist mee met een energieambassadeur tijdens een energiescan
om de lesstof in de praktijk toe te passen.
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2. Duurzaam woninggebruik
2.1.
Inleiding
Energiebesparing op het gebruik van de woning is het ‘laaghangend fruit’. Dat is eenvoudig te bereiken
tegen lage kosten of zelfs helemaal gratis! Het gaat daarbij veelal om het tegengaan van onnodige
verspilling, bijvoorbeeld door geen licht te laten branden of te stoken in ruimten waar niemand verblijft.
Voor de energieambassadeur, die een woning schouwt, is het handig zulke situaties te herkennen en
direct verbetertips te geven. Dit hoofdstuk helpt daarmee.
2.2.
Gas
Gas gebruiken we voor ruimteverwarming, bereiding van warm tapwater (kraanwater) en om te koken.
Besparing is te bereiken door onnodige afkoeling van de ruimte of onnodig gebruik van warm tapwater te
voorkomen. Hier volgen enkele maatregelen, waarvan een deel aan het lespakket van de Stichting Piëzo
(www.stichtingpiezo.nl) voor de opleiding van energieconsulenten is ontleend.
2.2.1. Slim verwarmen
Verwarming vormt ca 75% van het gasverbruik. Daarop valt dus goed te besparen. Hieronder volgen
enkele maatregelen tegen onnodig verwarmen van vertrekken in het stookseizoen.
Verwarmen waar het nodig is
Het is net zo eenvoudig als het klinkt:
•

In ruimten waar men niet verblijft, zoals de hal, schuur, garage of slaapkamers overdag, is het niet
nodig om aanwezige radiatoren helemaal open te zetten. Met knoppen of thermostaatknoppen op de
radiatoren is de warmtetoevoer te regelen

•

Plaats meubilair dus op voldoende afstand van de radiatoren. Dan kan warmte de hele ruimte vullen

•

toevoerleidingen van warm water verliezen hun warmte. Die warmte bereikt de bestemming – de
radiator of de kraan – niet. Door zulke leidingen te isoleren heb je de warmte sneller op de plek waar
je het nodig hebt. Dat geeft comfort.

Niet hoger stoken dan nodig is
Dat is op verschillende manieren te doen:
•

door de verwarming niet hoger dan 19 oC te zetten. Vind je het dan nog fris? Trek dan een warme trui
aan. In de praktijk blijkt dat men aan zo’n temperatuur goed went.

•

door de verwarming laag te zetten, wanneer men de warmte niet nodig heeft: wanneer men met
vakantie is of ‘s nachts. Zet de thermostaat dan een uur voor het slapen gaan op 14 of 15 oC

Warme lucht binnen houden
Warme binnenlucht stroomt naar buiten wanneer men ramen of deuren openzet. Daarvoor in de plaats
stroomt koude lucht naar binnen. Zulk onnodig warmteverlies is te voorkomen door:
•

Deurdrangers te zetten op deuren van verwarmde ruimten (Let op: bij kleine kinderen bestaat het
gevaar dat vingers in de knel komen!)

•

Een brievenbusborstel toe te passen
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•

Gordijnen ’s nachts te sluiten

•

Eventuele rookkanalen af te sluiten

•

Kierdichting aan te brengen bij buitendeuren en/of deuren naar de woonkamer. Behalve tochtstrips
zijn ook profielen of tochtband toe te passen. Vooral voor- en achterdeuren zijn bekende bronnen van
lekkage. Heb je als energieambassadeur de beschikking over een warmtebeeldcamera, dan kun je
zulke warmtelekken van binnenuit vaak zien. Op onderstaand warmtebeeld is dat te zien.
Afbeelding: warmtebeeld van tocht onder deur

Afbeelding: tochtband bij draaiende ramen en deuren

•

Radiatorfolie tussen de radiator en de buitenmuur hangen zorgt ervoor dat de warmte van de
radiator naar binnen wordt teruggekaatst. Dat heeft een hogere binnentemperatuur tot gevolg en
minder warmte-uitstraling naar buiten.
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2.2.2. Slim warm tapwatergebruik gebruiken
Ook hier geldt: alleen gebruiken wat je echt nodig hebt, bijvoorbeeld door:
•

Een waterbesparende douchekop te gebruiken

•

Bij douchen de warmwaterkraan open te zetten, wanneer dat nodig is: hoogstens 8 minuten

•

Het afwassen van vaatwerk te combineren, in plaats van elk kopje apart.

2.3.
Elektriciteit
Elektrische stroom gebruiken we voor alle apparaten in huis, van gasketel of warmtepomp en ventilator
tot en met koelkast, televisie, koffiezetapparaat, computer en opladers. Hier volgen enkele algemene
maatregelen waarmee onnodig gebruik te voorkomen is.
2.3.1. Energiezuinige apparaten gebruiken
Apparaten zoals wasmachines, wasdrogers en koelkasten verbruiken veel stroom door het jaar heen. De
keuze voor een energiezuinig apparaat met een hoog energielabel (A ++) loont dus. Ook verlichting kan
flink bijdragen aan het stroomverbruik. Met LED-lampen of spaarlampen kun je zodoende veel stroom en
kosten besparen. De meerkosten verdienen zichzelf ruimschoots terug door lager verbruik en langere
levensduur.
2.3.2. Apparaten bewust gebruiken
Voorbeelden zijn:
•

Moderne wasmachines kunnen bij wasprogramma’s op 30 oC een goed resultaat geven. Gebruik de
programma’s op 60 oC of 90 oC alleen als het echt nodig is

•

Een computer die men even niet gebruikt kan men in de slaapstand zetten

•

Een koelkast alleen openen om er iets uit te pakken of in te zetten. Het ontdooien van producten in
het koelgedeelte van de koelkast bespaart stroom.

2.3.3. Apparaten uitschakelen na gebruik
Eenvoudige maatregelen om het stroomverbruik van apparaten is om deze na gebruik uit te schakelen.
Apparaten, die langere tijd standby staan, gebruiken nog steeds stroom. Dat ‘sluipverbruik’ kan aardig
oplopen. Gebruikt men apparaten voor langere tijd niet, dan is het verstandig deze volledig uit te
schakelen. Dat is bijvoorbeeld het geval met televisies, apparaten met een transformator, zoals sommige
halogeenlampen en opladers. Dat is op te lossen door de stekkers uit het stopcontact te halen of door de
apparaten aan te sluiten via een stekkerblok met een uitknop, die uitstaat wanneer het apparaat niet in
gebruik is.
2.4.
Energiebesparende maatregelen per ruimte
Het cursusmateriaal voor energieconsulenten van de Stichting Piëzo bevat een overzicht van maatregelen,
gerangschikt naar ruimte. Deze is hier opgenomen als bijlage 1.
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3.

Algemene woningkenmerken

3.1.
Woningtypen
In woningtypen maken we onderscheid naar grondgebonden woningen (zie afbeeldingen hieronder) en
gestapelde woningen (appartementen, flats).
Tussenwoning

Hoekwoning

Twee-onder-één kap-woning

Vrijstaande woning.

Gestapelde woningen (flats)

3.2.
Bijzonderheden van de woning
Een woning staat er doorgaans voor 120 jaar. In die tijd vinden er verbouwingen plaats, er worden
stukken aangebouwd of dakkapellen geplaatst. Sommige woningen zijn zo bijzonder dat ze een rijks- of
gemeentelijk monument zijn. Of ze maken deel uit van een beschermd dorp- of stadgezicht. Een dertig
meter hoge plataan voor de woning is ook een bijzonderheid.
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Deze bijzonderheden hebben invloed op het energieverbruik of de (on)mogelijkheid om energie op te
wekken op de woning. Daarom is het belangrijk deze bij een opname te noteren.
3.3.
Bouwjaar
Het bouwjaar is het jaar waarin de woning is opgericht. Dat geeft een indicatie van de mate van isolatie
van de woning. Later kan er een aanbouw gerealiseerd zijn. Ook daarvan is het bouwjaar van belang,
omdat de isolatiegraad daarvan veelal hoger zal zijn.
3.4.
Energielabel
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is: van G (zeer slecht) tot A (goed). Binnen het Alabel is nog verdere verbetering mogelijk: A+, A++ of A+++.
Aan elke woning heeft een voorlopig energielabel toegekend, veelal op basis van het bouwjaar van de
woning. Het label is te vinden op https://www.zoekuwenergielabel.nl.
Het hebben van een definitief energielabel is verplicht wanneer de woning wordt verkocht of verhuurd.
Een definitief energielabel is aan te vragen via de website https://www.energielabelvoorwoningen.nl.
De jaren ’80-woningen in de wijk Seghwaert zijn gebouw rond 1980 en hebben veelal label C of D.
3.5.
Oriëntatie voorgevel
De oriëntatie van de voorgevel - noord, oost, zuid, west of een tussenliggende richting – geeft aan hoe de
belangrijke raampartijen in voor- en achtergevel op de zon zijn gericht. Daaruit komt de wenselijkheid
voort om zonlicht te weren en oververhitting van de woning in de zomer te voorkomen. Dat wordt nader
besproken in hoofdstuk 7 ‘Zonwering’.
3.6.
Oriëntatie dak
De meest voorkomende daken zijn schuine daken, die naar twee kanten aflopen (zadeldak) of naar één
kant (lessenaardak) en platte daken. Ook zijn der tussenvormen, deels schuin deels plat. De oriëntatie van
het hellende dak – noord, oost, zuid, west of een tussenliggende richting – is van belang vanwege de
mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Dat wordt nader toegelicht in hoofdstuk 8.
3.7.
Energieverbruik
Een recente energienota geeft een beeld van het verbruik van gas en elektrische stroom gedurende het
jaar. Zowel de woning als het gebruik ervan bepalen hoe hoog het energieverbruik is.
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4.

Isolatie

4.1.

Isolatie vloer en kruipruimte

4.1.1. Waarom vloerisolatie?
Met vloerisolatie bespaar je gemiddeld zo’n 320 m3 gas per jaar. Er zijn ook andere belangrijke voordelen
van vloerisolatie:
• Bij een gasprijs van €0,60 levert een gemiddelde besparing van 320 m3 gas € 200 per jaar op
• als je vloerverwarming wilt, is het zeker belangrijk om de begane grondvloer te isoleren; anders stook
je de kruipruimte warm. Dat is puur verlies. Een goede reden om vloerverwarming te willen is dat
vloerverwarming genoeg heeft aan een lage aanvoertemperatuur van rond de 40 oC. Een (in de
toekomst) aan te schaffen warmtepomp hoeft dan minder zwaar te zijn en kan een hoger rendement
draaien dan met normale radiatoren
• een geïsoleerde vloer is ook comfortabel (lekker aan de voeten)
• het geeft ook minder vocht binnen. Als gevolg daarvan is er ook minder huisstofmijt, waarvoor je
allergisch kunt zijn
• Vloerisolatie verhoogt de waarde van de woning
• uiteindelijk is de energiebesparing goed voor milieu en klimaat.
4.1.2. Hoe werkt vloerisolatie?
Om de werking van vloerisolatie te begrijpen is het goed om een ongeïsoleerde vloer te bekijken.
Afhankelijk van de binnentemperatuur, de buitentemperatuur de relatieve luchtvochtigheid binnen en
buiten zijn de omstandigheden rond de vloer steeds wisselend. Onderstaand figuur laat een
ongeïsoleerde vloer zien, waarbij de temperatuur in de kruipruimte en de buitentemperatuur 5 oC zijn.
Binnen is het 20 oC bij een relatieve vochtigheid van 50%.
Figuur: ongeïsoleerde vloer

Het vocht uit de woning dringt in de begane grondvloer en condenseert aan de onderkant van de
vloer, waar het later weer verdampt Daarbij onttrekt het warmte aan de vloer. Bewoners in zo’n
huis zeggen vaak: ‘Hoe hard je ook stookt, in de winter wordt het nooit lekker warm’. Bij
onvoldoende ventilatie van de kruipruimte wordt de vloer nat. Optrekkend water verdampt ook
aan de bovenzijde en zorgt voor een vochtige woonruimte. Meer ventileren in de woonkamer
zorgt ervoor dat er nog meer water verdampt en de woonruimte nog verder afkoelt. Enzovoort.
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De begane grondvloer kan ook afkoelen omdat grondwater onder de kruipruimte verdampt, in de
kruipruimte afkoelt en tegen de vloer condenseert. Ook dat zorgt voor afkoeling van de vloer. Het
figuur hieronder illustreert dat.
Figuur: opstijgende waterdamp in de kruipruimte

Bij een goed geïsoleerde vloer en een goed geventileerde kruipruimte blijft het effect van
toetreden van waterdamp via de vloer en de kruipruimte beperkt. Door goede ventilatie van de
kruipruimte worden vocht uit de vloer en de bodem beter afgevoerd. Wanneer we later isolatie
tegen de onderkant van de vloer of op de bodem van de kruipruimte aanbrengen is het dus van
belang dat de ventilatieopeningen intact blijven. De isolatielaag tegen de onderkant van de vloer
zorgt er bovendien voor dat vocht uit de woning niet meer in de vloer condenseert. De
geïsoleerde vloer in deze afbeelding blijft droog en is warm.
Figuur: geïsoleerde vloer
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4.1.3. Voorbeelden van vloerisolatie

Matten van steenwol en glaswol.
Figuur: steenwol (Rockwool)

Figuur: glaswol (Isover)

Ten aanzien van steenwol geldt:
• Het is goedkoop
• Het is overal verkrijgbaar
• Het is goed aansluitend aan te brengen tussen vloerbalken
• Het is niet brandbaar
• Maar het werkt minder wanneer het vochtig wordt; de vezels plakken dan aan elkaar
Hetzelfde geldt voor glaswol. Glaswol irriteert ogen en huid. Het is dus niet aan te bevelen om dit (zelf)
onder de vloer aan te brengen zonder extra beschermende kleding en gelaatsmasker.
Plaatmaterialen

Als plaatmaterialen zijn EPS (geëxpandeerd Polystyreen), XPS (geëxtrudeerd Polystyreen), PUR
(Poyurethaan) en PIR (polyisocyanuraat) te noemen. EPS wordt ook wel piepschuim of Tempex
genoemd. Het is goedkoop en waterbestendig. XPS is duurder maar isoleert beter.
Figuur: isolatieplaten van XPS

XPS-platen zijn herkenbaar aan hun blauwe kleur. PUR is goedkoop en isoleert goed. PIR Isoleert
nog beter dan PUR en is iets minder brandbaar.
Platen zijn in een krappe kruipruimte moeilijker aan te brengen dan bijvoorbeeld matten van
steenwol. Duurzame platen van bijvoorbeeld vlas of cellulose zijn niet aan te raden als
vloerisolatie, omdat zij gevoelig zijn voor vocht.
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Gespoten vloerisolatie
Een andere manier om isolatiemateriaal aan te brengen is om het tegen de onderkant van de
vloer aan te (laten) spuiten. Het voordeel is dat er geen naden of kieren optreden. Mogelijke
toepassingen zijn PUR of Jetspray
Figuur: jetspray

Het toepassen van PUR is af te raden omdat:
• bij onjuiste toepassing gassen de woning in kunnen dringen, die tot gezondheidsklachten
leiden
• de middelen waarmee de PUR tegen de betonnen vloer worden gespoten, schadelijk voor het
milieu, omdat ze de ozonlaag in de atmosfeer aantasten
• de sterke hechting van de PUR aan het beton zorgt er verder voor dat het beton niet goed de
recycleren is, wanneer de vloer later wordt verwijderd.
Isolatie met thermokussens
Thermokussens isoleren doordat ze luchtkamers met stilstaande lucht onder de vloer creëren. Het lichte
reflecterende materiaal van de thermokussens zorgt ervoor dat warmtestraling uit de vloer wordt
teruggekaatst naar de vloer.
Figuus: vloerisolatie met thermokussens
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Onderstaande figuur illustreert hoe dat er in de praktijk uitziet. Bekend zijn de thermokussens van
TonZon.
Figuur: afbeelding thermokussens TonZon

Voordelen van thermokussens:
• ze reflecteren de warmtestraling terug naar de vloer
• ze zijn opvouwbaar en licht
• ze zijn ook aan te brengen onder reeds (licht) geïsoleerde vloeren
• ze hebben een hoge isolatiewaarde
• de PE-folie op de bodem houdt optrekkend bodemvocht tegen
Als nadelen zijn te noemen:
• de relatief hoge prijs
• ze moeten heel nauwkeurig worden aangebracht om goed te functioneren. Bij voorkeur is het
plaatsen van de thermokussens daarom uit te besteden aan de vakman.
Vloerisolatie aan de bovenzijde
Isolatie aan de bovenkant van de vloer is een alternatief voor isolatie aan de onderkant. Wat betreft
isolatie is het een mindere oplossing, omdat de vloer dan centimeters moet worden opgehoogd. Dat leidt
tot praktische bezwaren:
• deuren moeten aan de onderkant worden ingekort
• het aanrecht is ineens lager
• de onderste traptrede is lager
• enzovoort.
Figuur: vloerisolatie aan de bovenzijde
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De opbouw bij vloerisolatie aan de bovenzijde is als volgt:
• onderaan: een dampscherm om waterdamp tegen te houden
• daarop: isolatie (hoe dikker de laag, hoe hoger de vloer)
• daarop: eventueel vloerverwarming
• daarop: de afwerkvloer.

4.1.4. De dikte van vloerisolatie
Hoe dikker de isolatielaag, hoe hoger de isolatiewaarde. We drukken de isolatiewaarde uit in de
zogenaamde Rc-waarde. Voor nieuwbouwwoningen is de Rc = 3,5 (m2.K/W). Onderstaande tabel geeft
aan welke diktes daarbij horen.
(bron: Milieucentraal)

Als er vloerverwarming wordt aangebracht is het aan te bevelen om een RC-waarde van 5 aan te houden.
De isolatielaag moet dan 5/3,5 = 1,4 maal zo dik zijn.
4.1.5. Bodemisolatie

Ook bodemisolatie is een alternatief, als de kruipruimte te laag is om er goed vloerisolatie aan te
kunnen brengen. De werking berust erop dat er een isolerende laag van stilstaande lucht tussen
de bodem en de vloer ontstaat. De werking is minder goed dan bij vloerisolatie, omdat zich direct
onder de vloer nog altijd de lucht van de kruipruimte bevindt. In de winter kan die lucht koud
zijn. Een andere belangrijke werking van bodemisolatie is dat de opstijgende waterdamp uit de
bodem wordt afgeremd, waardoor de kruipruimte droger wordt. Datzelfde effect treedt ook op
wanneer de bodem met een bodemfolie wordt afgedekt. Bodemfolie heeft echter niet dezelfde
isolerende werking.
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4.1.6. Voorbeelden van bodemisolatie

Figuur: bodemisolatie met PS-parels

Figuur: bodemisolatie met schelpen

Mogelijke materialen voor bodemisolatie zijn: EPS-parels, chips of vlokken, schelpen of
schuimbeton. De eerste drie drijven mee omhoog als het grondwater in de kruipruimte stijgt.
Schelpen behouden hun werking wanneer ze deels onder water staan.
Alternatieve materialen zijn cellulose (papiervlokken), houtwol, kurk, hennep of schapenwol.
Deze kunnen beter niet in natte kruipruimtes worden toegepast, omdat ze onder invloed van
vocht door schimmels of bacteriën kunnen worden aangetast.
Voordelen van bodemisolatie zijn:
• Het houdt vocht en gassen uit de (geventileerde) kruipruimte
• Het heeft een isolerende werking door stilstaande lucht
• Het is niet duur
• Het is een goed alternatief bij een lage kruipruimte (minder dan 35 cm)
• Het is eenvoudig aan te brengen
Nadelen zijn:
• Het isoleert minder dan vloerisolatie
• Het kan averechts werken als de lucht in de kruipruimte kouder is dan de bodem.

4.1.7. Een keuze maken in vloer- of bodemisolatie
Op de website van Milieucentraal staat veel informatie, die helpt om een goede keuze te maken.
Zie https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=vloerisolatie

4.1.8. Inspectie door de energieambassadeur

De meest effectieve manier om te zien of er vloer- dan wel bodemisolatie in een woning
aanwezig is, is om via het kruipluik – meestal achter de voordeur – in de kruipruimte te kijken.
Het is handig om daarvoor een klein zaklampje en eventueel een uitschuifbaar spiegeltje bij de
hand te hebben
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4.2.

Isolatie gevel

4.2.1. Gevelisolatie woningen rond 1980
Tot 1930 bestond de gevel uit een dikke (steens)muur. Daarna kwam de spouwmuur op, bestaande uit
een binnenmuur (binnenspouwblad) en een buitenmuur (buitenspouwblad). Het voordeel van een
buitenspouwblad is dat doorslaande regen via de spouw naar beneden loopt en via de bodem verdwijnt.
Waterdamp in de spouw wordt door middel van spouwmuurventilatie afgevoerd.
De woningen in Seghwaert stammen uit de periode rond 1980. Toen werd de gevel volgens het
Bouwbesluit al verplicht voorzien van een isolatielaag, vaak bestaande uit steen- of glaswol.
Figuur: spouw met 5 cm isolatie

Voor de energieambassadeur is er een simpele maar doeltreffende manier om erachter te komen of er
zich isolatiemateriaal in de spouwmuur bevindt. Door een pen (of breinaald) in een open stootvoeg van
het metselwerk te steken, voel je of het een zacht verend materiaal is. Dan is er sprake van
spouwmuurisolatie.
Figuur: testen op aanwezigheid isolatie
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4.2.2. Na-isolatie van de gevel
Er zijn drie methoden om een spouwmuur na te isoleren: aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de
spouw:
A. Na-isolatie van de buitengevel
Figuur: na-isolatie buitenzijde
Buitengevelisolatie is een zeer effectieve manier van naisoleren. Wanneer er voldoende ruimte is, kan er een dik
isolatiepakket worden aangebracht. Dat maakt hoge
isolatiewaarden mogelijk.
De isolatielaag kan aan de buitenzijde op verschillende
manieren worden afgewerkt, bijvoorbeeld met plaatmateriaal,
een pleisterlaag, tegels of steenstrips. Met steenstrips kan het
beeld van een baksteen gevel intact blijven. Daarmee kan aan
de wens van welstand tegemoet worden gekomen om het
oude aangezicht van de gevel in stand te houden.

Voordelen:
• Dik isolatiepakket mogelijk
• Er is keuze mogelijk wat betreft het aanzien van de gevel.
Nadelen van buitengevelisolatie zijn:
• Er is een vergunning nodig
• Het is duurder dan spouwmuurisolatie
• de afwerking bij ramen en deuren en de aansluiting op het dak moeten goed gebeuren.
Onderstaande afbeeldingen laten zien hoe na-isolatie van de buitengevel kan worden opgebouwd.
Figuur: isolatiein een regelwerk

Figuur: isolatie met gelijmde en geschroefde
platen (foto: Isolex)

Aan de buitenzijde brengt men een dampopen waterdichte laag aan. Dat voorkomt dat vocht opgesloten
raakt in de constructie en deze aantast.
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B. Na-isolatie aan de binnenzijde

Figuur: na-isolatie binnenzijde
Figuur: voorbeeld isolatie binnenmuur

De isolatie wordt aan de binnenzijde met een dampremmende klimaatfolie moet worden afgewerkt om
te voorkomen dat er vocht in het isolatiepakket condenseert en daarmee de isolerende waarde doet
afnemen.
Voordelen:
• Het isoleren van de binnenmuur maakt een dik isolatiepakket mogelijk
• Bij monumenten kan dat een goede uitkomst bieden.
• De kosten kunnen beperkt blijven, zeker wanneer men het zelf aanbrengt.
Nadelen:
• De kamers binnen worden kleiner
C. Gevelisolatie in de spouw
Figuur: spouwmuurisolatie

Figuur: aanbrengen spouwmuurisolatie

Voordelen navullen spouwmuur:
• Eenvoudig door de vakman aan te brengen
• Niet duur

Lespakket Energieambassadeur, versie 3

- 20 -

Van Oppen Milieuadvies

Nadelen navullen spouwmuur:
• Beperkte isolatiedikte
• Er is ten minste 4 cm vrije ruimte nodig om de spouwmuur te kunnen navullen
Om te weten of er voldoende ruimte in de spouw is, kan een gespecialiseerd isolatiebedrijf onderzoek
doen door met een endoscoop in de spouw te kijken. Onvoldoende ruimte in de spouw kan zich voordoen
als er al isolatielaag aanwezig is of wanneer er nesten met metselspecie in de spouw zitten.
Tenslotte de vraag “geef het navullen van de spouw vochtoverlast in de woning?
Het antwoord is nee. Studie van de TU-Delft in opdracht van Milieucentraal toonde aan dat de moderne
isolatiematerialen zo waterafstotend zijn dat dit geen probleem meer hoeft te zijn. Het isolatiemateriaal
kan echter deels vochtig worden, waardoor de isolerende werking minder wordt. Om die reden is het aan
te raden om eerst te laten onderzoeken of de buitengevel voldoende waterwerend is. Absorbeert de
buitenmuur regenwater, dan is het verstandig om het te laten impregneren om het waterafstotend te
maken.
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4.3.

Isolerend glas

4.3.1. Werking isolerend glas
Sinds de jaren ’60 is de beglazing van woningen steeds beter isolerend geworden. Bij glas zeggen we dan
dat de warmtedoorlatendheid van het glas, ook de U-waarde genoemd, is afgenomen door het gebruik
van steeds beter glas:
Soort glas

Beschrijving

Enkel glas
Dubbel glas
HR glas
HR+ glas
HR++ glas
Triple glas

Één enkele glasplaat
Twee glasplaten op korte afstand
Twee glasplaten met droge lucht en coating
HR glas met verbeterde coating
HR+ glas met edelgas (argon, krypton) ertussen
Drie glasplaten met coating en edelgas ertussen

U-waarde
In W/m2.K
6
3
1,6 – 2,0
1,2 – 1,6
1,0 – 1,2
0,5 – 0,9

Een U-waarde van 1,0 W/(m2.K) voor HR++ glas betekent dat de warmteoverdracht bij 1 graad
temperatuurverschil door 1 vierkante meter van het raam 1,0 Watt (= 1,0 Joule/seconde) bedraagt.
In de periode rond 1980 was er vaak dubbel glas met een U-waard van circa 3. Ter vergelijking: de spouw
van en jaren ’80 woning bevat veelal 5 cm isolatie. De U-waarde van de gemetselde gevel is dan 0,7. Het
warmteverlies door een m2 raam is dus (3/0,7=4) vier keer zo groot als een m2 gevel.
Toch is het belangrijk om voldoende ramen te hebben:
• Ramen stellen ons in staat om daglicht in de woning te ervaren
• Daardoor hebben we minder kunstlicht nodig
• Het invallende zonlicht warmt de woning op. Dat is passieve energieopwekking.
Figuur: werking HR glas

In bovenstaande figuur is te zien hoe zonlicht de woning binnenkomt en opwarmt. Warmte uit de woning
wordt door de coating van het HR++ glas wordt naar binnen teruggekaatst.
Vervanging van dubbel glas of HR (+) glas door HR++ of HR+++ triple glas levert warmtewinst op. Als de
ramen aan vervanging toe zijn is het logisch voor HR++ te kiezen. Voor triple glas is er vaak te weinig
ruimte in het kozijn. Wanneer ook het kozijn wordt vervangen is triple glas een goede keuze. Volgens
Milieucentraal is het 20% duurder maar bespaart 25% meer op de stookkosten.
Een aansprekend voordeel van HR++ en vooral triple glas is dat de koude luchtstroom, die ’s winters bij
het raam te voelen is, sterk afneemt. Het levert dus ook comfort op.
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Veel meer informatie is te vinden op de website van Milieucentraal:
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glashr-glas-en-triple-glas/.
4.3.2. Onderzoek door de energieambassadeur
De energieambassadeur staat soms voor de vraag om welk type beglazing het gaat. Vaak is dat
aangegeven op de metalen afstandhouder tussen beide glasruiten. Dat geldt in ieder geval voor HR++
glas. Onderstaande afbeelding geeft dit weer.
Figuur: aanduiding HR++ glas

Vaak is er echter geen aanduiding te vinden. Hoe weet je dan of het HR (+) glas is of dubbel glas? Een
eenvoudige methode is om een vlammetje op ca 10 cm van het raam te houden. Het vlammetje laat
tegen beide glasplaten een weerspiegeling zien. Bij HR-, HR+ en HR++ glas laat de weerspiegeling van het
vlammetje tegen het gecoate glas een andere kleur zien. Zie onderstaande afbeelding. Als alternatief voor
een vlammetje is ook de zaklampfunctie van een mobiele telefoon te gebruiken.
Afbeelding: weerspiegeling vlam in dubbel glas
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4.4.
Isolatie dak
Met het aanbrengen van een laag isolatiemateriaal op of onder het dak is energie te besparen, ook
wanneer op zolder niet wordt gestookt. De warmte uit de benedenverdieping(en) trekt immers naar
boven en gaat door het dak heen naar buiten. Een plat dak is moeilijk zelf te isoleren, maar met een
schuin dak kun je als bewoner soms zelf aan de slag. Met een isolatiewaarde Rc = 4 of meer bereik je een
uitstekende isolatie. Dat bereik je door de dikte van het isolatiemateriaal circa 13 cm te nemen.
Ook voor dakisolatie geldt dat deze aan de binnenzijde of de buitenzijde van het dak kan worden
aangebracht. In dat laatste geval spreken we van een ‘warm dak’.
Fuguur: isolatie buitenzijde

Dakisolatie aan de buitenzijde is door een professionele aannemer uit te voeren. Het is vooral interessant
wanneer het dak aan vernieuwing toe is bij groot onderhoud.
Figuur: na-isolatie binnenzijde

Dakisolatie aan de binnenzijde heeft het voordeel dat een handige eigenaar/bewoner het zelf kan
aanbrengen. Zeker als er, zoals bij jaren ’80 woningen, aan de buitenzijde al een dunne laag
isolatiemateriaal met een dampremmende laag zit, is het belangrijk dat de isolatie aan de binnenzijde
wordt afgewerkt met een klimaatfolie als dampscherm. Dit om te voorkomen dat vochtige lucht zich in
het dak verrzamelt en condenseert. Dat leidt tot aantasting van de houten dakconstructie.
Meer informatie is te vinden op de website van Milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/energiebesparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/zelf-dak-isoleren/.
Als energieambassadeur is het moeilijk te controleren of er in het dak wel of niet isolatie aanwezig is en
hoe dik de isolatielaag is. Soms weet de bewoner dit, wanneer de bewoner eerder een dakraam om een
dakkapel heeft laten plaatsen.
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5.

Verwarming

5.1.
Decentrale ruimteverwarming
Directe verwarming van een ruimte kan met een:
• Houtkachel, open haard, allesbrander
• Pellet kachel
• Gashaard
• Airconditioner
• Infrarood paneel
5.1.1. Houtkachel, pellet kachel, open haard en allesbrander
Houtkachel, open haard, allesbrander en pellet kachel lijken een alternatief voor aardgas. Zeker wanneer
ze met lokaal afvalhout worden gestookt. Toch hebben ook deze warmtebronnen hun nadelen:
• De open haard zorgt voor veel luchtvervuiling en voor warmteverlies via de schoorsteen
• Ook de allesbrander is zeer vervuilend door onvolledige verbranding van alles wat erin wordt gestookt
• De houtkachel en pellet kachel veroorzaken weliswaar minder luchtvervuiling dan open haard en de
allesbrander, maar zorgen nog steeds voor overlast door uitstoot van fijnstof en andere
verbrandingsproducten. Bij pellet kachels speelt de kwestie van de oorsprong van de pellets. Deze
worden bijvoorbeeld gemaakt van hout uit kap van oerbos uit het noorden van de VS, dat per schip
naar Europa wordt aangevoerd.
5.1.2. Infraroodpanelen
Een infraroodpaneel is een methode om direct warmte te ervaren op de plek waar men verblijft. Ze geven
warmtestraling af en verwarmen daardoor niet de lucht, maar mensen en objecten, die zich dichtbij
bevinden. Voor grote woningen en grote ruimtes zijn ze dus niet geschikt. Maar wel voor ruimtes waar
men slechts kort verblijft, zoals een badkamer, een hobbyruimte of een werkkamer. Men hoeft dan niet
continu de hele ruimte te verwarmen, wanneer men niet aanwezig is. Tegenwoordig worden
infraroodpanelen ook als hoofdverwarming gebruikt. Het gaat dan om goed geïsoleerde kleine
appartementen, die hun warmte deels van de buren krijgen. De elektrische vermogens van de panelen
lopen uiteen van enkele honderden tot meer dan duizend Watt per paneel. De panelen zijn in allerlei
soorten en maten verkrijgbaar, als wit paneel, als spiegel of met een print.
Figuur: voorbeeld infraroodpaneel
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5.2.
Centrale verwarming
De meeste woningen hebben tegenwoordig een centraal verwarmingstoestel, dat zijn warmte afgeeft via
een afgiftesysteem met radiatoren of convectoren. Voorbeelden zijn:
• De CV-ketel, gestookt met aardgas. Dat is de meest voorkomende warmtebron. Vaak wordt hiermee
ook warm kraanwater (tapwater) bereid. We spreken dan van een CV-combiketel
• De elektrische CV-ketel
• De elektrische warmtepomp
5.2.1. De CV-(combi)ketel
De CV-ketel gaat doorgaans 15 – 20 jaar mee en heeft een rendement van iets meer dan 100% omdat
zowel de verbrandingswarmte als de condensatiewarmte uit het rookgas wordt benut.
TIP: zie je rook uit een rookkanaal komen waarop een HR CV-ketel zijn verbrandingsgas afvoert dan weet
je dat de ketel schoongemaakt of beter afgesteld moet worden.
5.2.2. De elektrische ketel
De elektrische ketel levert maximaal 1 kWh warm water op bij gebruik van 1 kWh stroom. Dat is een
rendement van 100%. Het verwarmen op elektriciteit is ruim 2,5 maal zo duur als stoken op gas. Daarom
worden ze erg weinig toegepast. Een duurzame elektrische variant is de warmtepomp.
5.2.3. De warmtepomp
Het kabinet wil Nederlandse huishoudens in 2030 van het aardgas af hebben. Dat betekent dat de prijs
van het aardgas naar verwachting sterk zal gaan stijgen. Het alternatief is elektriciteit. De stroomprijzen
zullen waarschijnlijk licht dalen of gelijk moeten blijven om de overstap van gas naar elektriciteit te
stimuleren. De elektrische warmtepomp kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarmee haal je warmte
uit de omgeving (lucht, water, bodem). Onderstaande figuur laat zien hoe dat in zijn werk gaat.
Figuur: werking warmtepomp

De warmtepomp werkt als volgt:
• Een gas wordt samengeperst door een compressor. Bij het samenpersen wordt de lucht heet, net
zoals een fietsventiel heet wordt wanneer je een fietsband oppompt
• De ontstane hitte wordt in de woning gebruikt om ruimtes en/of tapwater te verwarmen, zoals in het
rode circuit in het figuur is te zien
• Het samengeperste afgekoelde gas in de warmtepomp krijgt vervolgens de ruimte om weer uit te
zetten (expansie) en weer in gasvorm over te gaan. Daarbij koelt het sterk af, net als wanneer een
spuitbus afkoelt wanneer je de inhoud laat ontsnappen
• De ontstane kou wordt ten slotte afgevoerd naar de omgeving (bodem, water, lucht) zoals in het
blauwe circuit in het figuur is te zien. Daarmee is de cyclus rond. Het gas wordt weer samengeperst
enzovoorts.
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Het rendement ligt vaak tussen de 400 en 500%. Dat wil zeggen dat de warmtepomp met 1 kWh aan
elektriciteit 4 á 5 kWh warmte produceert. Bij een warmtepomp wordt het rendement vaak uitgedrukt als
COP. Die is dan 4 tot 5.
Dit hoge rendement wordt alleen gehaald als het water slechts weinig hoeft worden opgewarmd. In
vaktermen spreekt met over een ‘lage delta T’. Om het vermogen, en dus het energieverbruik, laag te
houden is de hybride warmtepomp ontwikkeld. Voor ruimteverwarming gaat dat goed wanneer je een
lage temperatuur afgiftesysteem gebruikt: vloerverwarming, wandverwarming of lage temperatuur
radiatoren of convectoren. Zulke afgiftesystemen hebben aan 30 - 40 graden Celsius genoeg. Zo kun je
met een eenvoudige warmtepomp toch het huis verwarmen.
In het algemeen geldt voor warmtepompen dat toepassing pas rendabel is wanneer de woning van een
goede isolatie is voorzien: vloer, gevel, glas en dak.
5.2.3.1. De hybride warmtepomp
De hybride elektrische warmtepomp krijgt bij zeer koud weer ondersteuning van een CV-ketel. Het grote
voordeel is dat men zijn CV-ketel kan blijven gebruiken en toch het gasverbruik flink terug kan dringen.
Het nadeel is dat, wanneer de CV-ketel kapot gaat, er opnieuw een CV-ketel moet worden geïnstalleerd.
Zo kom je niet van het gas af, maar het gasverbruik vermindert met 25%.
Figuur: warmtepomp met binnen-unit en buitenunit
(Bron: Milieucentraal)

Meer informatie is te vinden op de website van Milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/energiebesparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/warmtepomp-combi-enhybridewarmtepomp/.
5.2.3.2. De volledige (all electric) warmtepomp
Wanneer het warmtepompsysteem zijn warmte uit de buitenlucht betrekt, spreken we over een
lucht/water warmtepomp. Wanneer de warmte uit water afkomstig is spreken we van een water/water
warmtepomp. Wordt de warmte uit de bodem betrokken dan spreken we van een grond/water
warmtepomp.
Een gewone lucht/water warmtepomp heeft de grootte van een grote koelkast en heeft een buiten unit,
die tegen de gevel wordt geplaatst. De buitenunit produceert geluid dat storend kan zijn.
Lespakket Energieambassadeur, versie 3
- 27 Van Oppen Milieuadvies

Figuur: all electric warmtepomp met buitenunit
(bron: decomfortinstallateurs.nl)

Het gemiddeld rendement van een all electric warmtepomp door het jaar heen bedraagt naar schatting
200%. Dat is een COP van 2.
Op dit moment zijn warmtepompen nog duur. Milieucentraal geeft op haar website een indicatie voor de
prijzen:
Volledige warmtepomp
Bron lucht (3 – 12 kW)
Bron bodem ((4 – 16 kW)

Prijs (incl. BTW en installatie)
€ 6.500 - € 14.000
€ 8.500 - € 19.500

Subsidie
€ 1.300- € 2.500
€ 2.650 - € 3.400

De aanschafkosten zijn nu dus nog hoog. In nieuwbouwwoningen zullen warmtepompen op grote schaal
worden toegepast. De prijs zal dan naar verwachting snel lager worden. De subsidie zal dan ook
verdwijnen.
5.2.4. De airconditioner (airco)
De airconditioner (airco) is in feite een lucht/lucht warmtepomp, die direct de lucht in de woning koelt of
verwarmt. Dit is alleen effectief in zeer goed geïsoleerde luchtdichte woningen met
hoogrendementsventilatie. Zie hoofdstuk 6. Voor de airco is er geen (rijks)subsidie.

5.3.

Warm tapwater bereiding

5.3.1. De combi CV-ketel op gas
De combiketel op gas is nu de meest gangbare vorm van warm tapwaterbereiding. Deze ketel beschikt
over een boiler waarin warm tapwater met behulp van gas op 60 oC wordt gehouden, zodat besmetting
met de Legionellabacterie geen kans krijgt.
5.3.2. De elektrische boiler
Het elektrisch verwarmen van water met elektriciteit is ruim 2,5 maar zo duur als het verwarmen met gas.
Een elektrische boiler is nog duurder in gebruik. Dat komt omdat er veel elektrische stroom nodig is om
het water constant op 60 graden Celsius te houden.
Dat energieverlies geldt ook voor de kleine ‘close in boilers’ en de kokendwaterkranen, die gebruikt
worden om snel heet water in de keuken te hebben. Ook deze hebben een klein voorraadtankje van 10 of
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15 liter. Het energieverlies is te beperken door de temperatuur in het voorraadtankje niet te hoog in te
stellen en de close in boiler uit te schakelen wanneer men voor langere tijd afwezig is. Bijvoorbeeld
tijdens vakantie of een weekend weg.

5.3.3. De elektrische geiser
Een duurzaam alternatief voor de close in boiler is toepassing van een kleine elektrische geiser. Helaas
wordt de elektrische geiser in Nederland nog weinig toegepast. Het is lastig om een installateur te vinden,
die ze kan aanleggen. Aanbieders zijn te vinden door op internet te zoeken op ‘elektrische
doorstroomverwarmer’.
Figuur: elektrische doorstroomverwarmer of geiser

Wil je meer informatie?
‘Thuisbaas’, de adviseur van Urgenda beveelt de ‘Instant heater’ aan. Zie https://www.thuisbaas.nl/hoewerkt-instant-heater/.
In de uitending ‘Van Gas los’ van AVRO/TROS delen bewoners hun ervaring met een instant heater. Zie
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/21-05-2018/.
5.3.4. Warmtepompboiler
Een warmtepompboiler is een combinatie van een warmtepomp met een elektrische boiler. Een
warmtepomp verwarmt doorgaans niet verder dan 50 graden (hybride warmtepomp). Daarom heeft een
warmtepompboiler een elektrisch verwarmingselement waarmee het tapwater op 60 graden Celsius
wordt gebracht. Dat is nodig om te zorgen dat het tapwater niet wordt besmet met de Legionellabacterie.
Figuur: warmtepompboiler (Bron: www.verwarmingsinfo.nl)
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6.
Ventilatie
In een woning komen allerlei stoffen vrij door koken en bakken bijvoorbeeld. Maar ook doordat meubilair,
stoffering, mensen en dieren stoffen afgeven, die in de binnenlucht terecht komen. Ventilatie is belangrijk
om voor luchtverversing te zorgen, zodat vocht en schadelijke organische stoffen worden afgevoerd.
Het afvoeren van vocht is belangrijk omdat:
• Droge lucht schimmelvorming tegengaat. Schimmels laten sporen los, die allergische reacties kunnen
veroorzaken
• Droge lucht minder energie vraagt om te verwarmen dan vochtige lucht.
Ventilatie wordt erg belangrijk wanneer een woning kierdicht is gemaakt en de buitengevel is nageïsoleerd. Algemeen geldt: “ISOLEREN = VENTILEREN”.
In de volgende paragrafen komen aan bod:
• Natuurlijke ventilatie
• Centrale afzuiging
• hoogrendementsventilatie
6.1.
Natuurlijke ventilatie
Bij natuurlijke ventilatie stroomt de buitenlucht vrij door de woning. Dat kan bewust worden gedaan door
luchtroosters of klepraampjes in de kozijnen, maar ook door spleten en kieren in de gevel. Dan is het
ongecontroleerde tocht, die door het huis waait. In oude woningen is dat vaak de enige vorm van
ventilatie.
Natuurlijke ventilatie kan goed voldoen, maar hoort niet bij een energiezuinige woning, want:
• In de winter vindt meestal ongecontroleerde toevoer van koude lucht plaats
• Wanneer de gevel van zo’n woning wordt geïsoleerd en kieren worden gedicht, blijft er onvoldoende
ventilatie over.
6.2.
Centrale afzuiging
De woningen in Seghwaert dateren van rond 1980. In die periode worden woningen al gebouwd met een
centrale afzuiging. Toevoer vindt meestal plaats via roosters en klepraampjes in de kozijnen. Op zolder
hangt er vaak (niet altijd) een ventilatiebox, die via ventilatiebuizen lucht afzuigt uit de keuken, badkamer
en toilet. Meestal hebben bewoners een nieuwe keuken laten plaatsen en is de afzuiging uit de keuken
losgekoppeld. De kooklucht wordt dan direct naar buiten afgezogen.
Figuur: ventilatiebox
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Het nadeel van de hierboven beschreven centrale afzuiging is dat men ‘s winters koude lucht naar binnen
zuigt, ook wanneer dat niet nodig is. Dat is te voorkomen door de luchtkwaliteit in de woonkamer te
meten met een CO2-meter en het vochtgehalte in de badkamer te meten. Pas wanneer het vocht- of
CO2-gehalte te hoog wordt zet men de ventilator op een hogere stand. Voor de overige tijd of tijdens
afwezigheid draait de ventilator op de laagste stand en blijft het warmteverlies beperkt.
Het meten van de luchtkwaliteit en het omhoog of omlaag schakelen van de ventilator kan heel goed
automatisch gebeuren. We spreken dan van ‘vraaggestuurde ventilatie’.
TIP:
Door tijdens een energiescan het CO2-gehalte van de lucht in de woonkamer te meten krijg je als
energieambassadeur snel een indruk van de kwaliteit van de binnenlucht en de behoefte aan meer
ventilatie.
6.3.
Hoogrendementsventilatie
De meest duurzame ventilatie is de zogenaamde hoogrendementsventilatie of ‘HR-ventilatie’. Daarbij
warmt de afgezogen binnenlucht de aangezogen verse buitenlucht op via een warmtewisselaar (WTW).
6.3.1. Centrale HR-ventilatie
In nieuwbouwwoningen gebeurt HR-ventilatie in de vorm van balansventilatie. Een centrale inblaas- en
afzuigkast op de eerste of tweede verdieping blaast buitenlucht naar de woonkamer en de slaapkamers.
De afzuiging vindt plaats vanuit de keuken en de sanitaire ruimten. Bij nieuwbouw is dat goed te doen. De
ventilatiekanalen worden weggewerkt in schachten en vloeren.
Figuur: ventilatiekast balansventilatie

Bij bestaande woningen is het veel lastiger om alle leidingen netjes weg te werken. En niemand wil grote
ventilatiekanalen door zijn kamers hebben lopen. Bij zogenaamde ‘Nul-Op-de-Meter renovaties’ word wél
balansventilatie toegepast. Dan plaatst men een nieuwe gevel tegen of in plaats van de oude gevel. In de
nieuwe gevel zitten alle ventilatiebuizen verwerkt. Deze “NOM-renovaties” brengen de woning ineens
naar label A of hoger. Er hangt wel een prijskaartje van € 80.000 aan.
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6.3.2. Decentrale HR-ventilatie
Een andere manier om HR-ventilatie in een bestaande woning te realiseren is zogenaamde ‘decentrale
HR-ventilatie’. Daarbij wordt lucht aangezogen en uitgeblazen via twee buisjes, die in de gevel zijn
aangebracht. De ventilatie-unit hangt binnen tegen de muur net zoals een radiator. Het rendement van
de warmtewisselaar bedraagt meer dan 90%. Zo wordt er warme lucht ingeblazen, hetgeen een hoog
comfort geeft. Ook deze ventilatie-unit heeft een filter dat stof van buiten tegenhoudt.
Volgens de fabrikanten produceert de unit geen storend geluid. Voorbeeld van zo’n systeem is de
Climarad van Storkair, maar ook andere fabrikanten zoals Jaga bieden decentrale HR-ventilatie aan
Figuur: voorbeeld Climarad
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7.

Zonwering

7.1.
Waarom zonwering
Een goed geïsoleerde woning houdt de warmte goed vast. In de winter is dat prettig, maar tijdens een
hitteperiode zoals in 2018 is dat onwenselijk. Hittestress kan tot uitputting leiden en is vooral gevaarlijk
voor mensen met hart- en vaatziekten en mensen met luchtwegaandoeningen. Ouderen, maar ook zeer
jonge kinderen behoren tot de risicogroepen. Een oververhitte woning wordt als onprettig ervaren. Het
gevolg is dat bewoners een airco aanschaffen met een hoog energieverbruik. Daarmee wordt het
besparende effect van woningisolatie deels tenietgedaan. Daarom geldt: ‘ISOLEREN = ZON WEREN’.
Ramen op het zuiden vormen doorgaans geen gevaar voor oververhitting, omdat de zon ’s zomers zo
hoog staat, dat deze eenvoudig met een overstek van het dak of een lichte zonwering is af te schermen. In
het stookseizoen schijnt de zon onder de zonwering door. Dat is goed, want dan wil je de zon juist graag
binnen hebben. Onderstaande figuren laten dat zien.
Figuur: zuidgevel in de zomer

Figuur: zuidgevel in de winter

7.2.
Soorten zonwering
Ramen in oost- een westgevels geven een veel groter risico op oververhitting. Daar is het beter te kiezen
voor zonwering die het raam goed afdekt, bijvoorbeeld een screen, markies of uitvalscherm. Een oude
beproefde zonwering zijn (lage) bomen zoals leilindes. Doordat deze in de winter hun blad verliezen, kan
de zon ’s winters toch licht naar binnen stralen en passief warmte opwekken.
Figuur: voorbeeld zonwering

Op deze afbeelding zijn drie vormen van zonwering
te zien:
• Een uitvalscherm (rechts onder)
• Een screen (midden)
• Een boom (links)
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8.

Energieopwekking

8.1.
Opwekking elektriciteit
Elektrische stroom opwekken kan met PV-panelen, ook wel zonnepanelen genoemd, op het dak van een
woning, een schuur, garage of carport. PV-panelen zijn tegenwoordig in allerlei soorten, maten en kleuren
te koop. Ze zijn te koop, maar ook te huur. Meer informatie over wat er kan is te vinden op de website
van DEZo: http://dezo.eu/wp-content/uploads/2018/06/Presentatie-zonnepanelen-9-juni-2018.pdf.
8.1.1. Opwekking stroom met PV-panelen
Een installatie voor duurzame opwekking van elektrische stroom is opgebouwd als in onderstaande
figuur.
Figuur: Zonne-PV-installatie

De PV-panelen leveren elektrische gelijkstroom, die in een omvormer, ook wel convertor genoemd, wordt
omgezet in wisselstroom van 220 Volt. Die stroom kan direct in huis worden gebruikt. Overtollige stroom
wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Omgekeerd wordt er stroom uit het elektriciteitsnet gehaald op
het moment dat de PV-panelen onvoldoende stroom produceren.
Op de energienota mogen deze geleverde en ingekochte stroom direct op de energienota worden
verrekend. Dat heet ‘salderen’ en is tot het jaar 2020 toegestaan. Daarna wordt het salderen vervangen
door een ‘terugleververgoeding’. Het is nog niet beken hoe hoog die vergoeding wordt.
Of een dak geschikt is hangt af van het beschikbare oppervlak, de dakrichting en schaduw op het dak.

Lespakket Energieambassadeur, versie 3

- 34 -

Van Oppen Milieuadvies

8.1.2. Dakrichting
De oriëntatie van het dak. Hellende daken met richtingen tussen oost, zuid en west zijn in principe
geschikt. Panelen op het oosten of westen leveren 80% op van panelen op het zuiden. Bij meer
noordelijke richtingen is het rendement lager. Ook op een plat dak kunnen panelen worden geplaatst.
Door deze panelen op frames te monteren, kunnen ze op het zuiden worden gericht in de optimale
helling van 36 graden of een kleinere hellingshoek. Een kleinere hellingshoek heeft als nadeel dat de
zoninstraling wat minder is, maar de totale opbrengst van de installatie is hoger. Dat komt omdat je zo
meer PV-panelen op het dak kwijt kunt, zonder dat ze in elkaars schaduw staan. De meeste PV-panelen
kun je op een plat dak leggen als je ze oostwest tegen elkaar aan legt.
Figuur: zonnepanelen op hellend dak

Figuur: zonnepanelen op plat dak

Soms zijn PV-panelen om esthetische redenen niet gewenst, bijvoorbeeld bij monumenten. Dan is er nog
de mogelijkheid van stroomopwekkende dakpannen. Dat is wel duurder dan PV-panelen. Ook de
opbrengst per vierkante meter dak is kleiner. Panelen in een noordelijke richting zijn af te raden.
Figuur: woning met zonnepannen

8.1.3. Schaduw
Door schaduw van een boom, dakkapel of naastgelegen gebouw kan de opbrengst van een PV-paneel
sterk teruglopen. Meestal zijn de panelen in serie geschakeld. De opbrengst van de hele rij geschakelde
panelen loopt dan sterk terug. Dat is deels te op te vangen door het gebruik van zogenaamde optimizers
of door toepassen van PV-panelen met micro-omvormers.
Het installeren van PV-panelen op daken, die schaduw krijgen van de grote platanen, zoals in de wijk
Seghwaert, is af te raden. In zo’n geval kunnen bewoners ervoor kiezen om te participeren in een
collectief zonnedak van de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo); dat wil zeggen als DEZo een
geschikt collectief dak in ontwikkeling heeft. Raadpleeg daartoe www.stroomvandezoetermeersezon.nl .
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8.2.

Alternatieven voor warmteopwekking

8.2.1. Algemeen
Het invangen van warmte uit de omgeving kan door middel van:
• een lucht/water- water/water- of bodem/water warmtewisselaar van een warmtepomp
• een warmtenet (indien aanwezig)
• een geothermische bron, die enkele kilometers diep reikt (duur; niet voor particulier)
• een zonneboiler
• een PVT-paneel.
Hier bespreken we alleen de zonneboiler en de PVT-panelen als duurzame bron op woningniveau.
8.2.2. Zonneboiler
Een zonneboilersysteem bestaat uit een collector en een boilervat. De collector bestaat uit een paneel
(zie onder, links) of vacuümbuizen en neemt warmte op uit zonnestraling die op het dak valt.
Figuur: zonnecollector als paneel

Figuur: zonneboilervat

In de zomer levert dit heet water op met temperaturen oplopend tot 80 tot 100 graden Celsius. Dat wordt
opgeslagen in een boilervat (zie figuur rechts) Deze warmte wordt gebruikt om het tapwater in de CVketel voor te verwarmen, Zodat er geen gas nodig is om de watertemperatuur op 60 of 70 graden Celsius
te brengen. Dat levert besparing op van aardgas dat nodig is om water te verwarmen voor de keuken en
voor de douche. In bovenstaande afbeelding is er bovendien ‘hot fill’ op de wasmachine, die direct warm
water van 30, 60 of zelfs 90 graden Celsius krijgt aangevoerd. De wasmachine hoeft weinig of niet bij te
verwarmen. Zodoende kan men met een zonneboiler ook op elektriciteit besparen.
Toch is een zonneboiler voor het gemiddelde gezin weinig aantrekkelijk, want:
• De besparing treedt alleen buiten het stookseizoen op. In de winter, wanneer de behoefte aan warm
water voor tapwater én ruimteverwarming het hoogst is, produceert de zonneboiler weinig warmte
• De kosten van de zonneboiler zijn hoog: € 3.000 - € 4.000. Daarvan verdient men per jaar slechts
tientallen euro’s terug. Het geld voor een zonneboiler is dus waarschijnlijk beter te besteden.
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8.2.3. PVT-panelen
PVT-Panelen, voluit “Photovoltaïsche Thermische Panelen” zijn PV-panelen die ook warmte opwekken. In
feite zijn het PV-panelen die gekoeld worden. De opgewarmde koelvloeistof kan eventueel gebruikt
worden om een warmtepomp van warmte te voorzien. Een voorbeeld van een leverancier, die zulke
systemen aanbiedt is op internet te vinden: www.triplesolar.eu/home/.
Figuur: PVT-paneel

Belangrijke voordelen zijn:
• Het dak kan zowel voor stroom- als warmteopwekking worden gebruikt
• Het PVT-paneel dienst kan doen als warmtewisselaar voor de warmtepomp en daarmee een
luidruchtige buitenunit kan vervangen.
Een bijkomend voordeel van het PVT-paneel zou zijn dat de stroomopbrengst in de zomer hoger zou zijn,
omdat de panelen worden gekoeld, waardoor het rendement van de zonnecellen stijgt. Deze redenering
gaat ervan uit dat het koelwater zijn warmte kwijt kan. De vraag is of dat niet averechts werkt als het
koelwater zijn warmte niet kan afgeven.
Net als bij de zonneboiler is hier het probleem dat er ’s zomers volop warmte wordt geproduceerd, terwijl
deze warmte in de winter nodig is. Het Zoetermeerse bedrijf Helena Innovations heeft daarvoor de
oplossing bedacht door ’s zomers warm water op te slaan in een ondiepe bodembron en die warmte in de
winter aan de bodembron te onttrekken. Voor wie meer informatie wil kan kijken op www.helenainnovations.nl. Het bedrijf doet momenteel projecten in Lansingerland.
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9.
Financiering van woningmaatregelen
Voor duurzame woningmaatregelen zijn behalve het eigen spaargeld ook subsidies en leningen mogelijk.
9.1.
Subsidies
Twee subsidies zijn momenteel voor particulieren van belang: de ISDE en de subsidie ‘aardgasvrij 2018’.
Deze worden kort besproken.
9.1.1. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Deze rijkssubsidie is beschikbaar voor aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of
biomassaketel. Er is geen subsidie meer voor woningisolatie of PV-panelen. Het financiële voordeel van de
maatregelen is inmiddels overduidelijk, zodat subsidie daarvoor niet meer nodig is.
Voorwaarden zijn:
• Het apparaat is nieuw aangeschaft, na 1 januari 2016
• De subsidieaanvraag is binnen 6 maanden na installatie ingediend
• De investering is al gedaan op het moment dat men de subsidieaanvraag doet
• Het apparaat mag niet zijn verwijderd binnen een jaar na de datum van de beslissing
• Per 1 januari 2018 moet de aanvrager bewijs aanleveren da de apparaten geïnstalleerd zijn door een
deskundige installateur. Dat bewijs kan een factuur zijn.
9.1.2. Subsidie ‘Aardgasvrij 2018’
Deze gemeentelijke subsidie van Zoetermeer geeft recht op uitbetaling van € 4.000 voor Zoetermeerders,
die hun woning gasloos hebben gemaakt. Er zit € 50.000 in de subsidiepot. Vanaf 29 juni 2018 kunnen
aanvragen worden ingediend. Meer informatie is te vinden via de website van de gemeente Zoetermeer:
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/nieuws_45887/item/subsidie-renovatie-woning-bij-afsluitenaardgas_108589.html.
9.2.
Leningen
Leningen om de woning te verduurzamen zijn er in verschillende vormen. Hier worden de Nationale
energiebespaarlening, de greenloans en de groene hypotheken beschreven.
9.2.1. Nationale energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is een initiatief van de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Als
particulier kun je voor 17 verschillende maatregelen aan je woning, een bedrag lenen van €2500 tot en
met €25.000. Bij de leenbedragen voor particulieren horen de volgende rentes en looptijden:
Leenbedrag
€ 2.500 - € 5.000
€ 5.000 - € 15.000
€ 15.000 - € 25.000
€ 15.000 - € 25.000
€ 25.000 - € 50.000

rente
looptijd
1,9%
7 jaar
2,3%
10 jaar
2,3%
10 jaar
2,7%
15 jaar
NOM of Zeer Energiezuinig Pakket

Het gaat om annuïtaire leningen, dus rente en aflossing per maand. De lening mag je voor ten hoogste
75% aan zon-PV besteden. Boetevrij aflossen is mogelijk. De actuele bedragen en rentes zijn te vinden op
de website https://www.energiebespaarlening.nl/. Daar is de lening ook aan te vragen.
Ook VvE’s met ten minste 10 wooneenheden mogen van deze lening gebruik maken. Er gelden dan
andere bedragen.
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9.2.2. Greenloans
Greenloans is een lening vergelijkbaar met de Energiebespaarlening. Dit initiatief is echter van de ABN
AMRO. Deze lening is beschikbaar voor huishoudens die willen investeren in energiebesparende
maatregelen, zoals woningisolatie of zonnepanelen. Voor deze aanpassingen kun je een bedrag lenen van
€5.000 tot en met €50.000 met een looptijd van 5 tot 15 jaar. Over het geleende bedrag betaal je
momenteel een rente van 4,9%.
9.2.3. Groene hypotheken
Verschillende banken bieden hypotheken aan, waarvan de rente lager is naarmate de woning duurzamer
is of waarbij je extra kunt lenen voor het verduurzamen van je woning.
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10.

Routes naar energieneutrale woningen

10.1. Over de Trias Energetica en maatwerk per woning
Het adviseren over het energieneutraal maken van woningen, die grotendeels rond 1980 zijn gebouwd,
zou een saaie bezigheid zijn als alle woningen nagenoeg hetzelfde waren en je daarop de algemene regel
van de Trias Energetica zou toepassen. De Trias Energetica is echter niet eenduidig en de verschillen bij
soortgelijke woningen uit hetzelfde bouwjaar kunnen groot zijn. Zowel de Trias Energetica als de
verschillen worden hier kort besproken.
10.1.1. De Trias Energetica
Het denken over duurzaam bouwen door deskundigen heeft veelal de Trias Energetica als gehanteerd.
Uitgangspunten voor woningverduurzaming zijn:
I. Het beperken van de energievraag
II. Het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie
III. Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van met fossiele
energie.
Het beperken van de energievraag
Dat kan gebeuren door het nemen van energiebesparende
maatregelen bij het gebruik van de woning (zie hoofdstuk 2)
en het nemen van isolerende maatregelen (hoofdstuk 4)
Het zoveel mogelijk zelf duurzaam opwekken van energie
Hier gaat het om actieve opwekking van stroom met PVpanelen en duurzame opwekking van warmte met
zonnecollectoren of PVT-panelen of bodemwarmtewisselaars.
Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele energie
Het idee is dat de resterende energievraag efficiënt wordt gebruikt, bijvoorbeeld door gebruik van
een warmtepomp met een hoge COP
De Trias Energetica is grotendeels verouderd en wordt door elke gebruiker anders uitgelegd. Zo zou je een
energiezuinige warmtepomp als maatregel zowel kunnen rekenen tot I (energiebesparing in gevallen
waarbij geen fossiele energie meer wordt verbruikt), onder II (duurzame opwekking) als onder III
(verstandig gebruik van energie in gevallen waarbij nog wel fossiele energie wordt gebruikt).
De reden dat de Trias Energetica hier wordt genoemd is dat het zo’n grote invloed heeft gehad, dat de
energieambassadeur het moet kennen. De essentie van de Trias Energetica staat nog altijd overeind:
EERST ENERGIE/WARMTE BESPAREN, DAN PAS DUURZAAM OPWEKKEN.
10.1.2. De toestand van de woning
Dezelfde woningtypen in dezelfde straat zijn toch vaak verschillend, omdat er tijdens de levensduur
wijzigingen zijn aangebracht, zoals aan- en uitbouwen, schuifpuien, dakkapellen, kozijnen, enzovoort. Het
is verstandig om de aard en het jaar van de ingreep te noteren. Zo wordt heeft een aanbouw uit 2010 een
betere isolatie dan het oude woninggedeelte uit 1980.
Van belang is ook om te weten of er aanvullende isolatie is aangebracht of dat CV-ketel en ventilatiebox
zijn vernieuwd.

Lespakket Energieambassadeur, versie 3

- 40 -

Van Oppen Milieuadvies

10.1.3. onderhoudsplanning
Momenten van (groot) onderhoud zijn belangrijke kansen om energiemaatregelen te nemen, die anders
te duur zouden zijn. Voorbeelden:
• Het vernieuwen van de dakbedekking biedt tevens kans op (dikkere) isolatie aan de buitenkant
• Het vernieuwen van de kozijnen is een goede kans om triple glas te plaatsen
• Een nieuwe afwerkvloer is een mooie kans om vloerverwarming aan te brengen
• Een aanbouw is een kans om PV(T)-panelen te plaatsen.
Omgekeerd: als de CV-ketel recent is vervangen door een nieuwe ketel ligt het niet voor de hand om deze
al op korte termijn te vervangen door een (volledige) warmtepomp.
10.1.4. Gebruik van de woning
Twee identieke woningen kunnen door ander gebruik volledig verschillende energievragen hebben.
Bijvoorbeeld:
• de bewoner heeft grote hoeveelheden technische apparatuur in huis, zoals computers, aquarium of
een infrarood sauna. De energierekening loopt dan flink op
• de bewoners houden meerdere grote huisdieren, die te samen voor een slechte luchtkwaliteit zorgen.
Dan moet er extra aandacht zijn voor ventilatie
• de bewoner veroorzaakt veel vocht in huis door een groot aquarium of door een verdamper, die
nodig zou zijn om de mooie parketvloer in beste staat te houden.
Als energieambassadeur kom je van alles en nog wat tegen.
10.1.5. Wensen huiseigenaar/bewoner
Om een goed advies te kunnen geven is het van groot belang te weten wat de wensen en de
mogelijkheden van de huiseigenaar/bewoner is.
De meest eenvoudige manier om dat te weten is simpelweg een of meer open vragen te stellen, zoals:
“Waarom hebt u een energiescan aangevraagd?”.
Als daarop geen duidelijk antwoord volgt, probeer dan “wat wilt u op gebied van energieverbruik met uw
woning bereiken?”.
De belangrijkste vraag is: waarom zou u woningmaatregelen willen nemen?
Uit het antwoord blijkt hoe krachtig de drijfveer van de bewoner is. Als de bewoner moeite heeft om
zijn/haar gedachten onder woorden te brengen, kun je de volgende mogelijkheden noemen:
• Energiekosten besparen en geen onnodige maatregelen nemen
• Comfort verhogen
• De woningwaarde op peil houden
• De planeet redden voor onze kinderen en kleinkinderen
• Een andere reden.
Vaak heeft de eigenaar/bewoner meerdere redenen om duurzame woningmaatregelen te willen nemen.
Het financiële argument weegt zwaarder naarmate de wil om te investeren minder is. bijvoorbeeld omdat
de spaarpot leeg is. Daar hoef je als energieambassadeur niet speciaal naar te vragen. De bewoner geeft
doorgaans zelf aan of hij wil investeren in energiemaatregelen. Het is wel belangrijk om de
beweegredenen van de huiseigenaar op het opnameformulier te vermelden.
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10.2. Strategie
Elke woning en elke eigenaar/bewoner volgt een eigen weg naar (bijna) energieneutraal. Toch is het als
energieambassadeur handig om een algemene strategie te volgen. Hier volgt een poging daartoe.
Er zijn meerdere strategieën denkbaar. Hier wordt gekozen voor de strategie ‘voorbereiding op de
warmtepomp’. Het alternatief ‘het warmtenet’ is voorlopig nog niet in zicht.
De strategie ‘voorbereiding op de warmtepomp’
Deze strategie gaat uit van de volgende redenatie:
a. De aanschaf- en gebruikskosten van een warmtepomp zijn minimaal als de warmtepomp
• Een klein vermogen heeft
• Weinig draaiuren hoeft te maken
b. Dat is het geval als:
• De vraag naar warmte klein is
• De afvoertemperatuur uit de warmtepomp zo laag mogelijk kan zijn
• De aanvoertemperatuur naar de warmtepomp zo hoog mogelijk is
c. Mogelijkheden om dat te bereiken zijn:
• De woningschil goed te isoleren: aandachtspunten ventilatie en zonwering
• Een systeem voor lage temperatuurverwarming te gebruiken (wand- of vloerverwarming of
lage temperatuur-radiatoren of -convectoren)
• Voor de aanvoer te putten uit omgevingswarmte (bodem, warme ventilatielucht, PVT)
d. Toepassing van vloer- of wandverwarming vraagt er om dat vloer of aangrenzende buitengevel
goed geïsoleerd zijn, anders warmt men de kruipruimte of spouw op
Ook volgens de Trias Energetica begint woningverduurzaming met isoleren. Dat levert ook veel comfort
op. Als we terug redeneren ontstaat er een heldere aanpak:
1.
2.
3.
4.
5.

Isoleren vloer, gevel en dak; isolatieglas
Zo nodig in ventilatie en/of zonwering voorzien
Duurzame energie opwekken (PV of PVT)
Aanbrengen vloer- of wandverwarming
Warmtepomp(en) plaatsen voor ruimteverwarming en warm tapwaterbereiding.

Zoals gezegd wijkt de praktijk meestal af: de kruipruimte blijkt te laag om vloerisolatie aan te brengen, de
bewoner wil de mooie parketvloer niet openbreken voor vloerverwarming of de bewoner wil per sé PVpanelen op het dak hebben. Als energieambassadeur help je de bewoners om praktische keuzes te
maken, die aan hun wensen beantwoorden.
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10.3. Voorbeelden mogelijke adviezen
Al die theorie is aardig, maar hoe kan het in de praktijk uitpakken? Om dat te laten zien, bekijken we
enkele voorbeelden binnen de strategie ‘voorbereiding op de warmtepomp’.
10.3.1. Slecht geïsoleerde tussen woning met groot schuin dak op het zuiden
De huiseigenaren/bewoners geven aan wel iets in zonnepanelen te zien. Er passen 16 panelen op het dak.
De buren hebben het ook gedaan. De woning is van 1980. In 2006 is een (goed geïsoleerde) aanbouw
aangebouwd. De vloer onder het oude gedeelte is niet geïsoleerd en voelt ’s winters koud aan. Gevel en
dak zijn matig geïsoleerd. De bewoners vragen zich af of isoleren zin heeft, omdat de ramen op de eerste
verdieping altijd open staan. Goede ventilatie van de slaapvertrekken vinden zij belangrijk. Zij zijn op
leeftijd en zullen hun woning wellicht binnen 5 jaar verkopen. Intussen willen ze geen grote kosten
maken, maar ook geen financieel voordeel laten liggen. Zo vervangen ze een kapotte spaar- of
halogeenlamp steevast door een LED-lamp. De CV-ketel is uit 2010. De bewoners verbruiken per jaar
1.000 m3 gas en 4.000 kWh elektriciteit. Ze staan open voor betaalbare comfortverbeteringen van hun
woning.
De Trias Energetica lijkt al meteen schipbreuk te lijden. Waarom zou men tegen de wens van de
eigenaar/bewoner veel investeren in het isoleren van de woning om in de weinige jaren, die zij nog in het
huis denken te blijven, het toch al lage jaarverbruik verder omlaag te brengen? En dat terwijl bewoners
hun schuine dak wel in willen zetten voor PV-panelen en daarmee hun relatief hoge stroomverbruik te
compenseren? Het advies hier is dan ook om die PV-panelen te plaatsen, die zichzelf terugverdienen via
de energierekening én de verkoopprijs van de woning.
Het advies is ook om de mogelijkheid van vloerisolatie te overwegen. Dat geeft naast gasbesparing
immers ook veel comfort, zeker in combinatie met (eventueel elektrische) vloerverwarming. Verdere
isolatiemaatregelen lijken zich binnen een periode van 5 jaar amper terug te betalen. Dat is zeker het
geval wanneer de ramen op de eerste verdieping constant open blijven staan. Het advies is dan ook om te
overwegen deze ramen gedurende het stookseizoen (oktober – april) overdag te sluiten, aangezien de
bewoners overdag geen gebruik maken van de slaapvertrekken.
10.3.2. Matig geïsoleerde hoekwoning met hoog gas- en stroomverbruik
De woning is matig geïsoleerd maar heeft vochtige zijgevel en een hoog gasverbruik en een zeer hoog
stroomverbruik (8.000 kWh/jaar) omdat de bewoner daar zijn ICT-beroep uitoefent. De bewoner wil
graag PV-panelen op het dak om zoveel mogelijk van zijn verbruik duurzaam op te wekken. Er staat echter
een hoge plataan, die zijn schaduw op de gehele woning werpt. De CV-ketel is uit 2012 en kan dus nog
jaren mee.
In dit geval is het plaatsen van PV-panelen op eigen dak af te raden. Vanwege de hoge boom voor het huis
zouden deze een lage stroomopbrengst hebben. Wel zouden de bewoners mee kunnen doen met PVpanelen in een collectieve PV-installatie in de wijk, bijvoorbeeld wanneer duurzame energiecoöperatie
DEZo daar een postcoderoosproject start.
Het lijkt voordeliger om de koude natte zijgevel na te isoleren door het verder opvullen van de spouw of
door buitengevelisolatie. Onderzoek van een isolatiespecialist moet uitwijzen of navullen van de spouw
mogelijk is en of de buitenmuur geïmpregneerd moet worden om doorslag van regenwater te
voorkomen. Eventueel kan ’s winters thermografisch onderzoek van de zijgevel plaatsvinden. Daarmee
wordt duidelijk of de aanwezige isolatie is uitgezakt of nat is geworden en daarmee ontoereikend is.
Tenslotte is het te overwegen om in deze woning een hybride warmtepomp aan te brengen op de
afzuiging van de woning. DE warmte van de computers wordt zo hergebruikt om het tapwater en de
woning in zijn geheel te verwarmen. Tegelijkertijd worden de computers gekoeld en werken beter.
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11.
Boodschap aan de energieambassadeur
Met de kennis uit de hoofdstukken 2 t/m 9 en het opnameformulier uit bijlage 2 kun je een
woningopname uitvoeren en de resultaten vastleggen. Het opnameformulier biedt voldoende ruimte om
alle eigenschappen en bijzonderheden te noteren. Maak daar gebruik van.
Om een aanbeveling te maken voor de eigenaar/bewoner kun je de strategie volgen zoals aangegeven in
hoofdstuk 10. Eventueel kun je eventueel gebruik maken van online hulpmiddelen, zoals:
•

De overheidswebsite www.verbeteruwhuis.nl geeft een idee van de mogelijke maatregelen, de
kosten en de opbrengsten

•

De Energiebesparingsverkenner op de overheidswebsite www.energiebesparingsverkenner.nl
doet hetzelfde maar is iets uitgebreider

•

De ‘Uniforme maatlat Gebouwde Omgeving’van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW)
is meer bedoeld voor adviseurs en specialisten. Deze is in 2018 aangepast aan de eisen voor ‘Bijna
Energieneutrale Gebouwen’ (BENG) die vanaf 2020 voor nieuwbouw gaan gelden. In de tool zijn
ook voorbeeldwoningen voor de bestaande bouw opgenomen. Zie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energieopwekken/nationaal-expertisecentrum-warmte/instrumenten/uniforme-maatlat-gebouwdeomgeving.

•

Ook op de websites van verschillende energieloketten, zoals Reimarkt en Greenhome vindt men
zulke hulpmiddelen.

Het resultaat is dan een rapportje voor de eigenaar/bewoner met aanbevelingen. Een voorbeeld van zo’n
rapportje is opgenomen in bijlage 3.
Als energieambassadeur hoef je niet alles uit deze cursus te weten. Het meeste leer je door energiescans
uit te voeren, liefst samen met een andere energieambassadeur, die al ervaring heeft of in opleiding is.
Voor een start is het voldoende als je de toetsvragen uit hoofdstuk 12 goed kunt beantwoorden.
Blijf altijd kritisch kijken naar de hier geboden kennis en oplossingen. Er zijn altijd meer oplossingen dan
wat je in deze cursus aantreft. De veranderingen op gebied van energietransitie gaan bovendien snel. Dus
als je andere ideeën hebt of nieuwe ontwikkelingen ziet, die voor energieambassadeurs belangrijk kunnen
zijn, stuur daarover dan een mail naar peter@vanoppenmilieuadvies.nl.
Veel plezier en succes met je energiescans!

Peter van Oppen
Mail: peter@vanoppenmilieuadvies.nl
Mobiel: 06 - 21953282
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12.

Toetsvragen

12.1. Hoofdstuk 2: Duurzaam woninggebruik
Vragen:
1. Slim verwarmen betekent dat je de warmte alleen gebruikt waar die nodig is. Noem 3
manieren om dat te bereiken
□ Warme lucht binnenhouden
□ Niet hoger stoken dan nodig is
□ Een pellet-kachel aanschaffen
□ Verwarmen waar het nodig is
□ Vloerverwarming installeren
2.

Slim verwamen betekent ook dat je warmte lucht alleen laat wegstromen als het echt nodig
is, namelijk voor ventilatie. Hoe voorkom je het onnodig weglekken van warme binnenlucht?
□ Deurdrangers zetten op deuren van verwarmde ruimten
□ Verwarming iets hoger zetten
□ Gordijnen ’s nachts sluiten
□ Ramen op een kiertje zetten
□ Eventuele rookkanalen afsluiten

3.

Wat is ‘sluipverbruik’ van elektrische stroom?
□ Dat is verbruik dat niet door de elektriciteitsmeter wordt geregistreerd
□ Dat is het nachtverbruik
□ Dat is alle verbruik van apparaten die je niet gebruikt.

4.

Wat zijn de belangrijkste drie hoofdregels om onnodig elektriciteitsverbruik te voorkomen?
□ Gebruik energiezuinige apparaten
□ Gebruik alleen spaarlampen
□ Gebruik apparaten bewust
□ Gebruik nachtstroom
□ Schakel apparaten uit na gebruik

12.2. Hoofdstuk 3: Algemene woningkenmerken
Vragen:
1. De volgende woning is een:

□
□
□

Gestapelde woning
Één-onder-tweekapwoning
tussenwoning
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2.

De volgende woning is een:

□
□
□

Hoekwoning
Tussenwoning
Twee-onder-een-kapwoning

3.

Welke energielabels kunnen woningen hebben? Welk energielabel duidt de beste
woningprestatie aan? En welke de slechtste?
□ B en G
□ A en D
□ A+++ en G

4.

Hoe noem je een dak dat naar twee kanten afloopt?
□ Een dubbel schuindak
□ Een lessenaardak
□ Een zadeldak

12.3. Hoofdstuk 4: Isolatie
Vragen:
1. Voordelen van vloerisolatie aan de onderzijde zijn:
□ De kruipruimte wordt lekker warm
□ Een warme vloer geeft thermisch comfort in de winter
□ Je bespaart energie en stookkosten
□ Er komt meer vocht in de woning
□ De vloer is geschikt voor vloerverwarming, die aan te sluiten is op een warmtepomp
2.

Wat zijn de oorzaken van condensatie bij een ongeïsoleerde vloer?
□ De waterleiding bevriest in de winter
□ Vochtige lucht uit de begane grondverdieping condenseert in de koude vloer
□ Vochtige

3.

Welke bezwaren heeft een vochtige vloer?
□ Een vochtige vloer kan tot schimmel in de woning leiden
□ Je glijdt makkelijk uit
□ Het vocht verdampt en onttrekt warmte aan de lucht en voelt koud aan
□ De kruipruimte wordt nat

4.

Welke vier soorten vloerisolatiematerialen kun je onder de vloer aanbrengen?
□ Matten, plaatmaterialen, wol, stucwerk
□ Matten, plaatmaterialen, wol, gespoten materiaal
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□
□

Matten, plaatmaterialen, gespoten isolatiemateriaal, thermokussens
Matten, plaatmaterialen, thermokussens, bodemisolatie

5.

Wat is een praktisch bezwaar van isolatie aan de bovenzijde van de vloer?
□ De vloer wordt koud
□ Je kunt er geen vloerverwarming in leggen
□ De vloerhoogte neemt toe, waardoor bijvoorbeeld deuren korter moeten worden

6.

Hoe duiden we de isolatiewaarde van een vloer, gevel of dak aan?
□ Door de dikte van het isolatiemateriaal in centimeters
□ Door de Rc-waarde

7.

Welke isolatiewaarde is te verkiezen bij een vloer met vloerverwarming?
□ Rc= 3
□ Rc= 4
□ Rc= 5

8.

Wanneer is bodemisolatie bij uitstek een goede oplossing?
□ Als de kruipruimte te laag is om vloerisolatie aan te kunnen brengen
□ In kleigrond
□ Als het erg koud is

9.

Hoe komt men erachter of er al isolatiemateriaal in de spouw zit?
□ Door de spouwmuur op te meten
□ Door een pen of meetlat door een open stootvoeg in de spouw te steken
□ Daar kom je alleen achter door de bouwtekeningen te bekijken

10. Op welke manieren kun je een gevel met spouw isoleren?
□ Aan de binnenzijde, aan de buitenzijde of in de spouw zelf
□ Alleen aan de binnenkant
□ Alleen aan de buitenkant
□ Alleen door parels of vlokken in de spouw te spuiten
11. Wat zijn de voordelen van buitengevelisolatie?
□ Je kunt het makkelijk zelf aanbrengen
□ Je kunt een dik isolatiepakket aanbrengen
□ Er is geen vergunning nodig
□ Er is keuze mogelijk wat betreft het aanzien van de gevel
12. Waar staan de twee plussen voor in HR++ glas?
□ Er zitten twee coatinglagen op het glas
□ Beide glasplaten zijn gecoat
□ Er zit een coating op een van de glasplaten; tussen de glasplaten een isolerend glas
13. Hoe druk je de energieprestatie van glas uit? En welke waarde heeft HR++ glas?
□ Als Rc-waarde: 8 m2.K/W
□ De dikte van het glas: 5 mm
□ Als U-waarde: 1,0 – 1,2 W/(m2.K)
14. Hoe bepaal je of in een kozijn dubbel glas of HR glas zit?
□ Door het kleurverschil in de reflectie van een lichtje te bekijken
Lespakket Energieambassadeur, versie 3

- 47 -

Van Oppen Milieuadvies

□
□

Door er zachtjes tegenaan te tikken
Door op de metalen afstandhouder te kijken of er een indicatie HR++ op staat

15. Op welke verschillende manieren kun je een dak isoleren?
□ Aan de binnenkant
□ Aan de buitenkant
□ Aan de binnen- én buitenkant
16. Als een bewoner zelf dakisolatie aan de binnenzijde van een (licht) geïsoleerd dak wil
aanbrengen, waarop moet de bewoner dan letten?
□ Dat er geen vogelnesten onder de dakpannen zitten
□ Dat het niet regent tijdens het aanbrengen van de isolatie
□ Dat er een klimaatfolie aan de binnenzijde wordt aangebracht

12.4. Hoofdstuk 5: Verwarming
Vragen:
1. In welke gevallen bieden infraroodpanelen met name uitkomst?
□ Als je een plek wilt verwarmen waar men slechts korte tijd verblijft
□ Als je vloerverwarming toepast
□ Als hoofdverwarming In een flat, die ook warmte van de buren krijgt
□ Als er vochtproblemen zijn

12.5.

2.

Wat voor toestellen voor centrale verwarming kun je noemen?
□ De CV (combi)ketel
□ Het infrarood paneel
□ De warmtepomp
□ De open haard
□ De elektrische ketel

3.

Welke twee soorten warmtepompen zijn er voor woningen?
□ De droge en de natte warmtepomp
□ De volledige (all electric) en de hybride warmtepomp

4.

Uit welke bronnen kan een warmtepomp via een warmtewisselaar warmte oogsten?
□ Uit oppervlaktewater
□ Uit de bodem
□ Uit de buitenlucht
□ Uit de binnenlucht

5.

Met welke toestellen kan men warm tapwater van 60 graden Celsius bereiden?
□ De inductie kookplaat
□ De CV-combiketel
□ De elektrische geiser
□ De elektrische boiler
□ De elektrische convector
□ De hybride warmtepomp
□ De warmtepompboiler

Hoofdstuk 6: ventilatie
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Vragen:
1.

Om welke twee redenen is goede ventilatie belangrijk?
□ Droge lucht vraagt minder energie om te verwarmen
□ Het blijft lekker koel binnen
□ Het vocht wordt afgevoerd, zodat geen schimmelvorming op kan treden

2.

Met welke soorten ventilatie kun je de lucht in de hele woning te verversen?
□ Wandventilator
□ Natuurlijke ventilatie
□ Plafondventilator
□ Centrale afzuiging met toevoer via roosters
□ Balansventilatie
□ Decentrale hoogrendementsventilatie

3.

Waarom is hoogrendementsventilatie (HR-ventilatie) duurzaam?
□ Het gaat lang mee
□ Je kunt er veel lucht mee inblazen
□ De uitstromende lucht warmt de instromende koude lucht op via een warmtewisselaar

4.

Welke vormen van HR-ventilatie onderscheiden we hier?
□ Met en zonder luchtfilter
□ Centraal en decentraal
□ Hangend en staand

12.6. Hoofdstuk 7: Zonwering
Vragen:
1. Waarom is goede zonwering belangrijk, vooral voor een goed geïsoleerde woning?
□ Het blijft binnen donker
□ De zonnestraling warmt de woning van binnen minder op in de zomer
□ In de winter houd je de zon buiten
2.

Wat kun je gebruiken als buitenzonwering?
□ Bomen die schaduw geven
□ Luxaflex
□ Uitvalschermen
□ (rol)gordijnen
□ Markiezen
□ screens

12.7. Hoofdstuk 8: Energieopwekking
Vragen:
1. Welke componenten heeft een PV-installatie?
□ Een omvormer
□ Een zonnecollector
□ Een huisbatterij
□ elektriciteitskabels
□ PV-panelen
2.

Wat doet een omvormer of convertor?
□ Die zet wisselstroom om in gelijkstroom
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□

Die zet gelijkstroom om in wisselstroom

3.

Wat houdt ‘salderen’ in?
□ Dat je alle stroom mag verkopen, die je aan het netwerk levert
□ Dat je de energiebelasting terugkrijgt van alle stroom die je aan het netwerk levert
□ Dat de stroom, die je van het netwerk betrekt, 1 op 1 verrekenend mag worden met
stroom die je zelf produceert, inclusief energiebelasting en BTW

4.

Waarvan hangt het af of een dak geschikt is voor zonnepanelen?
□ Of er schaduw op valt
□ Of het dak voldoende plat is
□ Of er voldoende ruimte op het dak is
□ Of je er een omvormer op kunt hangen
□ Of het dak een oriëntatie tussen oost, zuid en west heeft

5.

Hoe weet je of er in Zoetermeer een collectief zonnedak is waar je je stroom op kunt
wekken?
□ Kijk op de website van Hier Opgewekt
□ Bel met de gemeente Zoetermeer
□ Kijk op de website www.stroomvandezoetermeersezon.nl

6.

Met wat voor panelen kun je (ook) warmte uit de buitenlucht winnen?
□ Met Warmtepomppanelen
□ Met PV-panelen
□ Met PVT-panelen

7.

Uit welke componenten bestaat een zonneboiler?
□ Een collector en een warmtepomp
□ Een PV-paneel met een boiler
□ Een collector met een boiler

8.

Wat kun je met een PVT-paneel?
□ Stroom en warmte opwekken
□ Stroom opwekken
□ Warmte opwekken

12.8. Hoofdstuk 9: Financiering van woningmaatregelen
Vragen:
1. Wat betekenen de letters ISDE in de gelijknamige subsidieregeling?
□ Individuele Subsidie Duurzaam Energieverbruik
□ Innovatie Subsidie Duurzame Energie
□ Investerings Subsidie Duurzame Energie
2.

Voor welke toestellen geeft de ISDE-subsidie een vergoeding?
□ Pelletkachel, open haard, biomassaketel en zonneboiler
□ Pelletkachel, biomassaketel, airco en zonneboiler
□ Pelletkachel, biomassaketel, warmtepomp en zonneboiler

3.

Mag je ISDE-subsidie aanvragen op een warmtepomp, die al is aangeschaft en geïnstalleerd?
□ Ja
□ Nee
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□
4.

Ja. Vier maanden na installatie

Welke leningen voor duurzame woningmaatregelen zijn er?
□ De groene hypotheek
□ De greenloan
□ De ISDE
□ De energiebespaarlening

12.9. Hoofdstuk 10: Routes naar energieneutrale woningen
Vragen:
1. Wat houdt de ‘Trias Energetica’ in?
□ Beperk de energievraag, gebruik fossiele energie zo efficiënt mogelijk en plaats
zonnepanelen op het dak
□ Beperk de energievraag, plaats een warmtepomp en plaats zonnepanelen
□ Beperk de energievraag, wek de benodigde energie zoveel mogelijk duurzaam op en
gebruik de resterende fossiele energie zo efficiënt mogelijk
2.

Welke factoren bepalen naast de Trias Energetica welke maatregelen geschikt zijn voor een
woning?
□ Of het dak op het zuiden ligt
□ Momenten van onderhoud van de woning
□ Het gebruik van de woning
□ De mogelijkheid om subsidie te krijgen
□ De wensen van de eigenaar/bewoner

3.

Hoe kom je te weten wat de wensen van de eigenaar/bewoner zijn inzake het verduurzamen
van zijn/haar woning?
Open vraag

4.

Welke strategie zou je kunnen gebruiken om de ideale route voor stapsgewijze
verduurzaming van een woning te bepalen? Waarom blijkt die ideale route in de praktijk toch
per woning te verschillen?
Open vraag
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Bijlage 1
Gebruiksmaatregelen energiebesparing per ruimte
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Hal
verwarming in hal uitzetten.
De hal is geen verblijfsruimte, vaak is het een ruimte tussen buiten en de woonkamer. Een tip
om hier energie te besparen is de verwarming uit te zetten als deze aanwezig is. Als je van
buiten komt, is het tijdens de wintermaanden binnen sowieso al warmer dan buiten.
Bovendien, als de
deur naar buiten open staat, gaat alle warme lucht meteen naar buiten.

Energiebesparende producten
•

tochtstrip (bevestigen in de sponning van voordeur en/of deur naar de
woonkamer

•

brievenbusborstel -of klep.

•

deurdranger de deur valt dan automatisch dicht. Let bij kleine kinderen op met
een deurdranger, want de vingers kunnen worden afgeklemd.

•

spaar- en ledlampen

Woonkamer
Stand-by- of sluipverbruik (is meer dan 10% van je totale energierekening) Gemiddeld verbruik per
huis van elektriciteit ca 3500 kWh.
•

Laat geen opladers van mobiele telefoons of batterijen in het stopcontact zitten
wanneer de apparaten zijn opgeladen.

•

Trek de stekers van apparaten die je niet gebruikt, zoals waterkokers,
koffiezetapparaten etc. uit het stopcontact.

•

Zet apparaten, als je ze langer dan 10 minuten niet gebruikt, zoals een televisie of
een computer, echt uit in plaats van stand-by. Laat je niet misleiden door het
argument dat uitzetten van de computer slecht is voor het apparaat dat is onzin.

•

Gebruik een stekkerblok met aan/uit knop bij apparaten die bij elkaar horen,
zodat je ze na gebruik helemaal uit kunt zetten. Denk hierbij aan computer +
printer of televisie + DVD speler + decoder. Het stekkerblok kan zijn uitgevoerd
met een overspanning-beveiliging. Dit beveiligt kostbare apparatuur als TV,
computer en randapparatuur tegen blikseminslag en grote spanningswisselingen
in het net.
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Verwarming (dit is ongeveer 75% van je gasverbruik, hier kun je dus veel op besparen!)
• Als je 15 minuten of langer weggaat, zet dan de verwarming lager.
• Zet de verwarming niet hoger dan 19 graden. Elke graad verlaging betekend 6 à
7% besparing ten opzichte van de voorgaande stand van de thermostaat. Bij
een gemiddeld verbruik van 1500 m3 aardgas per jaar is dat 2.625x 6%= 157,5
m3.
• Bij een gasprijs van € 0,60 is dat € 94,50.
• Zet ’s avonds een uur voordat je gaat slapen de verwarming alvast laag. Dit
scheelt al gauw ongeveer €40,- per jaar.
• Zet ’s nachts de verwarming laag, bijvoorbeeld op 14 à 15 graden.
• Gordijnen zorgen ervoor dat de warmte in de kamer blijft. Let wel op dat de
gordijnen niet vóór de verwarming hangen, anders is het effect weg.
• Zet de bank niet voor de verwarming. De warmte wordt dan tegengehouden. Dit indien je de
vrijheid hebt om de bank ergens anders te zetten.
• Sluit ramen en deuren en eventueel het rookkanaal van de open haard af. Houd ventilatie
roosters altijd open.
• Gebruik bij de (open) keuken de afzuigkap verstandig. Zorg voor suppletie (toevoer) van lucht.
Als er vieze geurtjes worden afgevoerd, dient er verse lucht te worden aangevoerd,
bv. door een geopend raam of ventilatierooster, anders werkt de afzuiging niet goed.
• Kleed je wat dikker aan. Draag je buiten een trui of vest, draag dat dan ook binnen.
Verlichting
•

Gebruik spaar -of ledlampen in plaats van gloeilampen in ruimten waar je lang verblijft.

• Laat lampen niet onnodig aan, zet ze uit als je weggaat. Het vaak uitzetten van TLspaarlampen verkort de levensduur enigszins.
• Gebruik het juiste wattage bij gebruik van spaar -of ledlamp.
• Sfeerverlichting is ook verlichting en kost dus geld. Een dimmer (zonder
indrukschakelaar) of transformator gebruikt ook energie als de lamp uit is. Plaats een
schakelaar tussen de dimmer of transformator of trek de steker uit het stopcontact.
Energiebesparende producten
• radiatorfolie
• gordijnen
• spaar- of ledlampen
• stekkerblokken met aan/uit
knop
• deurdrangers
• tochtafdichting met tochtstrip of tochtborstels
• geschikte kleding aangepast aan het koude weer
• water bespaarders

• zet de bank niet voor een cv-radiator.
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Keuken
Energiebesparend koken
• Kook met de deksel op de pan, zo blijft de warmte in de pan en gebruik je minder gas.
• Zet de pan op de juiste pit, vlammen mogen niet onder de pan vandaan komen.
• Zet het gas lager als het water kookt.
• Zet het eten op met voor het koken noodzakelijke water.
• Water koken in een pan of fluitketel op gas is energiezuiniger dan het gebruik van een
elektrische waterkoker.
• Een goede, voldoend grote combimagnetron met hete luchtfunctie is zuiniger met
energie dan alleen een oven.
• Oudere gasfornuizen hebben vaak een waakvlam. Steek gaspitten met een
gasaansteker aan. Dat bespaart ca. 40m3 gas per jaar.
• Gebruik voor gerechten die lang moeten koken een snelkookpan. Dit bespaart naast
energie ook tijd.
Diepvries/koelkast
• Zet de koelkast niet te koud qua temperatuur (ca. 5 graden).
• Zet de koelkast niet naast het fornuis, de verwarming of in de zon. Indien aanwezig,
zet de koel- of vrieskast tegen een buitenmuur, tien cm vrij van de wand en houd de
achterkant stofvrij. Zet bij vakantie een lege koel- of vrieskast uit, maak hem schoon
en laat de deur op een kier ter voorkoming van schimmel. Vervang een slecht sluitend
deurrubber van de koel- of vrieskast. Reinig het deurrubber regelmatig en behandel
het rubber met talkpoeder.
• Laat het eten afkoelen voordat je het in de koelkast zet.
• Bevroren eten kun je het best laten ontdooien in de koelkast. De energie die gebruikt
is voor het bevriezen van het voedsel wordt dan gebruikt voor het helpen koelen van
de koelkast. Ontdooien in de magnetron is zonde van het energie verbruik.
• Ontdooi je koel -en vrieskast tenminste twee keer per jaar of wanneer er veel
ijsvorming is.
Water besparen
• Was niet elk kopje apart af met heet water, maar spaar de afwas van een dag op.
• Doe de afwas in een teiltje, dit bespaart water.
• Gebruik de afwasmachine alleen wanneer deze vol is. Gebruik de korte wasbeurt voor
een afwas die niet vet is. Schakel het apparaat in tijdens laag tarief.
• Was je handen onder de koude kraan in plaats van de warme (m.u.v. vette handen).
• Zorg dat waterkranen niet lekken.
• Plaats een waterbespaarder op de kraan.
Veiligheid
• Laat de geiser en CV ketel jaarlijks schoonmaken en afstellen door een erkend bedrijf.
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Energie- en waterbesparende producten
• Gebruik een klein stekkerblok met aan/uit schakelaar voor elektrische apparaten in de
keuken zoals een koffiezetapparaat en waterkoker.
• Wanneer er condens optreedt of wanneer de ramen beslaan, zet dan even een raam
open wis het glas eerst droog. Droge lucht warmt veel sneller op dan vochtige lucht.

Slaapkamer
Energie gebruik
• Laat geen opladers van mobiele telefoons of spelcomputers in het stopcontact zitten.
• Gebruik nachtlampen met ledverlichting wanneer kinderen bang zijn in het donker.
Deze verlichting is veel zuiniger dan gewone lampen.
Verwarming
• Zet de verwarming in de slaapkamer uit. Indien het heel koud is, dan een beetje
aanzetten.
Energiebesparende producten
• Spaar -en ledlampen
• nachtlampjes op basis van ledverlichting
• stekkerblok met aan/uit knop voor televisies, computers en spelcomputers.
• Indien financieel haalbaar, vermijd gebruik van TV of computers ouder dan tien jaar en
een geluidsinstallatie met groot vermogen.
• Laat mobiele telefoons niet in het stopcontact zitten, zeker niet in de nacht. Goedkope
laders zijn onbetrouwbaar en kunnen gevaarlijk zijn. Laders die in de
wandcontactdoos blijven zitten gebruiken energie ook al laden ze de mobiel niet op.
Ventileren

• Zet de verwarmingsradiatoren bij ventileren uit en de ramen tien minuten wijd open.
Zet na het sluiten van de ramen de radiatoren een beetje open. Houd de kamer
vorstvrij.

Badkamer
• Probeer niet onnodig lang te douchen, 8 minuten is het gemiddelde, 6 minuten is
voldoende. Zo bespaar je zowel water als gas.
• Laat geen opladers van elektrische tandenborstels en scheerapparaten in het
stopcontact zitten.
• Wanneer er condens optreedt of wanneer de ramen beslaan, zet dan even een raam
helemaal open of wis het glas droog. Droge lucht warmt veel sneller op dan vochtige
lucht.
• Gebruik een douchewisser, zo maak je de muren droog en hoeft het water niet te
verdampen waardoor de luchtvochtigheid stijgt. Vochtige lucht laat zich moeilijker
verwarmen dan droge lucht. Het voorkomt ook kalkaanslag op de tegels.

• Gebruik waar mogelijk spaarlampen.
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Energie- en waterbesparende producten en tips
• douchecoach met alarm, voor de kinderen zijn er leuke douchecoaches verkrijgbaar.
• waterbespaarder voor op de kraan
• douchewisser
• waterbesparende douchekop
• Zorg dat de kraan niet lekt of druppelt.
• Zet de afzuiging tijdig uit of plaats een tijdschakelaar. Twintig minuten afzuiging per
douchebeurt is voldoende. Zorg voor suppletie lucht, anders werkt de afzuiging niet
goed.

Toilet
• Gebruik, indien aanwezig, de water bespaarknop bij het doorspoelen. Zo bespaar je
een aantal liters water per keer wanneer je doorspoelt.
• Doe de lichten uit wanneer je niet in de ruimte bent. Je kunt ook voor een sensor
kiezen. Reken wel uit of de sensor per dag niet meer stroom gebruikt dan de lamp.
• Gebruik spaar- of ledlampen.
• Zet de afzuiging tijdig uit of plaats een tijdschakelaar. Tien minuten afzuiging van het
toilet is voldoende. Zorg voor suppletie lucht, breng een rooster aan in de
toegangsdeur of maak een kier onder de deur van 1 cm.
Energie- en waterbesparende producten
• Zet een waterbespaarder op de kraan van het fonteintje.
• Zorg dat de kraan niet lekt of druppelt.
• Plaats een nieuwe vlotter als het toilet zachtjes blijft lopen. Lekkage kost kubieke
meters water per jaar.

Zolder
• Isoleer de leidingen van je verwarming, dit voorkomt warmteverlies.
• Isoleer, indien mogelijk, het dak waardoor er minder warmteverlies optreedt.
• Was alleen met een volle trommel, dit scheelt water en energie.
• Was zoveel mogelijk op 40 of 30 graden of nog lager in plaats van 60 graden. Gebruik
de machine tijdens de laag tarief periode. Wassen op 60 graden kost tweemaal zoveel
energie als wassen op 40 graden. Er zijn wasmachines waarmee je met koud water
kan wassen.
Er zijn wasmiddelen waarmee met koud water gewassen kan worden.
• Hang de was zoveel mogelijk buiten te drogen in plaats van een droger te gebruiken.
Zet bij binnen drogen een (dak)raam open. Het vocht kan dan weg. Binnen drogen
kost altijd energie het vocht moet worden verdampt en afgevoerd. De lucht die
daarvoor wordt verbruikt is met gas verwarmde lucht. Een elektrische wasdroger
verbruikt elektrische energie.
• Gebruik spaarlampen en laat het licht niet onnodig branden.
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• Zet de verwarmingsthermostaat op de vorstvrij stand als u op wintersport gaat.
• Doe als u langere tijd (vakantie) geen warmte of warm water nodig hebt in de zomer
de waakvlam van de cv-ketel uit.
Bij (verwachte) vorst nooit de waakvlam doven. Laat de cv-ketel jaarlijks reinigen en
afstellen door een erkend bedrijf.
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Bijlage 2
Opnameformulier voor energiescan woning
Zoetermeer buurtteam Seghwaert
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Opnameformulier Energiescan “Seghwaert maakt Vaart”
ALGEMEEN
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………
Datum:
……………………………………………………………………………………………………………
Energieconsulent:
……………………………………………………………………………………………………………
Energieambassadeur/adviseur: ……………………………………………………………………………………………………………
WONINGKENMERKEN
Woningtype:
f
x
Vrijstaand
2-onder-1-kap Tussenwoning Hoekwoning Gestapelde woning
x
Bouwjaar:
……………………….
Vloeroppervlak: ……………………. (m2)
Energielabel: ……………………….
Oriëntatie:
voorgevel:
………………………
Dak: ………………………..
Energiegebruik gas:
………………………
Elektriciteit: …………………

ISOLATIE
Vloer:
Gevel:
Dak:

Vloer
Materiaal: ……………………..
Binnen
Materiaal: ……………………..
Binnen
Materiaal: ……………………..

Bodem/kruipruimte
Dikte: …………………. [cm]
Spouw
Dikte: …………………. [cm]
Buiten
Dikte: …………………. [cm]

GLAS
Beneden:
Enkel

Dubbel

HR++

Anders

Enkel

Dubbel

HR++

Anders

Enkel

Dubbel

HR++

Anders

e

1 verdieping:
2e verdieping:
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VERWARMING/KOELING
Warmteproductie:
CV-ketel
Hout(pellet)kachel Warmtepomp
Anders
CV Merk ……………………………….
Bouwjaar …………………………
Warm tapwater:
CV-ketel

el. (close in) boiler Warmtepomp

Anders

Radiatoren

Convectoren

Hete lucht

Vloerverwarming

Centrale
afzuiging

Anders

Afgiftesysteem:

VENTILATIE
Ventilatiesysteem:
Geen

keuken,
Badkamer, toilet
Ventilator: …………………………............(merk/type)

ZONWERING
Bevestiging:

Binnen

Buiten

BEWONERS
Aantal: …………..
Wensen:
Energieverbruik Gezondheid

Comfort

Woningwaarde

OPMERKINGEN
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Bijlage 3
Voorbeeldrapport energiescan van woning
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OPNAMEGEGEVENS
Woningkenmerken
Woningadres:
Woningtype:
Vloeroppervlak:
Oriëntatie voorgevel:
plat
Gasverbruik gas:
Bijzonderheden:
Bewoners:

Voorbeeldwoning 1
tussenwoning
140 m² (schatting)
NW

.

Bouwjaar:
1980
Energielabel: C
Oriëntatie dak: zadeldak NW-ZO, stukje

2.000 m³
Elektraverbruik: 3.000 kWh
Het zadeldak springt in tot 2 m van de achtergevel. Zo ontstaat er een stukje plat
bitumendak op de 1e verdieping. Badkamer is inpandig. Verlichting overal LED.
3

Aangebrachte Isolatie tijdens bouw
Glas:
onbekend (bewoner is niet de eerste bewoner); waarschijnlijk dubbel glas
Vloer:
niets.
Gevel:
geen isolatie in de spouw waarneembaar; onder ramen 1e en 2e verdieping alleen
Trespa platen zonder isolatie
Dak:
geïsoleerde sandwichpanelen (enkele cm’s isolatie). Plat dakje 4 cm onder de
bitumen.
Aangebracht later
Glas:
Vloer:
Gevel:
Dak:

Alle verdiepingen HR+ glas
Onder de bg vloer tweezijdig gemetalliseerde (Alu-)noppenfolie, die aan de
zijkanten van de vloer nog niet goed is aangebracht
geen isolatie aangebracht; wel radiatorfolie tussen (vrijstaande) radiatoren en
Trespa
geen aanvullende isolatie aangebracht.

Verwarming en koeling (heden)
Verwarming:
CV-Combi-ketel, merk: Remeha, 2004.
Warm tapwater:
idem.
Afgiftesysteem:
Radiatoren en kickspace verwarming in keuken; de radiatoren boven zijn voorzien
van thermostaatknoppen. De bedoeling is om het Honeywell IVO Home systeem
te plaatsen, waarbij alle radiatoren afzonderlijk op afstand zijn aan te sturen
Ventilatie (heden)
Afzuiging:
Toevoer:
Keuken:
Ventilator:

centrale afzuiging woonkamer en badkamer
via roosters boven de bg ramen; toevoer boven door ramen
Afzuigkap met mechanische afzuiging naar buitengevel
via ECO Fan ventilator (2008) op de vliering.

Energieopwekking

Geen

Zonwering

Op BG is aan de achterzijde (ZO) een knikarmscherm aangebracht. Op de
bovenverdiepingen zijn aan de achterzijde lichte rolgordijnen aangebracht aan de
binnenkant. Daar wordt het erg warm in de zomer. Door openzetten ramen en
deuren ontstaat luchtstroom naar boven.

Wensen bewoners

Weten waar de grote winpunten zitten voor woningverduurzaming.
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AANBEVELINGEN
DOEL EN STRATEGIE
De aanbevelingen hebben als doel op termijn de woning “gasloos” te maken en zoveel als mogelijk “nul
op de meter” te krijgen in een tempo dat aansluit bij de verwachte investeringsbeslissingen.
De gehanteerde strategie is ‘voorbereiding op de warmtepomp’. Daarbij verlagen we de warmtevraag
zoveel mogelijk om de benodigde capaciteit en de stroomvraag van de warmtepomp laag te houden. Dat
scheelt in kosten voor warmtepomp, eventuele bodembron, elektrische aansluiting en stroomverbruik.
De maatregelen omvatten isolatie, lage temperatuurverwarming en ventilatie en zijn ‘zonder spijt’, ook
wanneer een warmtepomp uiteindelijk niet nodig is, bijvoorbeeld omdat er een warmtenet wordt
aangelegd.
MAATREGELEN
Aanbeveling 1: Isolatie gevel
Het glas in de gevel heeft een redelijk goede isolatiewaarde (U= 1,2 – 1,6 W/m2.K). De overige geveldelen,
de spouw en de trespa-platen, kunnen sterk verbeteren met goede isolatie. De trespa-platen kunnen aan
de binnen- of buitenkant van een isolatielaag worden voorzien. Isolatie aan de binnenzijde is eventueel
zelf aan te brengen. Advies van een isolatiespecialist kan helpen. Dat kan via een gespecialiseerd
isolatiebedrijf of via Reimarkt, dat opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft om bewoners met zulke
vragen te helpen.
Aanbeveling 3: isolatie vloer
Tegen de onderkant van de bg vloer is Alu-noppenfolie bevestigd. De isolerende waarde daarvan is
waarschijnlijk beperkt, omdat het een dunne isolatielaag betreft. Het is aan te bevelen om aanvullende
maatregelen te treffen om de vloer op een warmteweerstand (Rc) van 5 (m2.K/W) te krijgen. Dat is het
niveau waarmee voorkomen wordt dat vloerverwarming zijn warmte naar de kruipruimte verliest. Ook
hier kan Reimarkt of een isolatiebedrijf naar eigen keuze uitkomst bieden.
Aanbeveling 4: Isolatie dak
De isolatiewaarde van het dak is waarschijnlijk beperkt. Aanvullende isolatie, bijvoorbeeld aan de
binnenzijde van het dak is eenvoudig aan te brengen. Gezien de reeds aanwezige isolatie is het wel van
belang om de aanvullende isolatie aan de binnenzijde met een dampscherm, bijvoorbeeld een
klimaatfolie, af te werken. Dit om te voorkomen dat er vocht toetreedt, die vervolgens condenseert en tot
aantasting van de houten dakconstructie leidt.
Aanbeveling 4: ventilatie
Een goed geïsoleerde woning heeft minder natuurlijke ventilatie via openingen en kieren. De ventilatie
moet dan goed worden geregeld. In dit geval is afzuiging op de woonkamer en de badkamer aanwezig.
Het is te overwegen om ook de slaapvertrekken aan te sluiten. Door toepassen van vraagsturing op CO2
(woonkamer, slaapkamers) en H2O (badkamer) wordt voorkomen dat de ventilator onnodig in werking is
en ’s winters warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.
Voor de liefhebber is er een andere manier om HR-ventilatie in een bestaande woning te realiseren: de
zogenaamde ‘decentrale HR-ventilatie’. Daarbij wordt lucht aangezogen en uitgeblazen via twee buisjes,
die in de gevel zijn aangebracht. De ventilatie-unit hangt binnen tegen de muur net zoals een radiator.
Het rendement van de warmtewisselaar bedraagt meer dan 90%. Zo wordt er warme lucht ingeblazen,
hetgeen een hoog comfort geeft. Ook deze ventilatie-unit heeft een filter dat stof van buiten tegenhoudt.
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Aanbeveling 5: zonwering 1e verdieping
In een goed geïsoleerd huis is het essentieel dat de temperatuur ’s zomers niet te hoog oploopt.
Zonwering aan de buitenzijde, zoals het aanwezige knikarmscherm op de begane grond is een sterke
oplossing. Wanneer gevel en dak geïsoleerd zijn is het aan te bevelen buitenzonwering ook op de 1e
verdieping toe te passen.
Aanbeveling 5: vloerverwarming
Vloerverwarming op een geïsoleerde begane grondvloer is comfortabel. Het grote oppervlak van
woonkamer en keuken maakt het bovendien mogelijk om met lage temperatuur (30 – 40 oC) te
verwarmen. Een later aan te schaffen warmtepomp hoeft de watertemperatuur daardoor weinig te
verhogen (kleine delta T) en kan een hoog rendement leveren. Bijvoorbeeld een COP van 4 – 5 (dus 1 kWh
stroom om 4 -5 kWh warmte te leveren).
Aanbeveling 6: warmtepomp
Zodra de woning goed is geïsoleerd en het gasverbruik minder dan 1.000 m3/jaar bedraagt, is een
warmtepomp een goed optie om de bestaande CV-ketel te vervangen, wanneer deze stuk gaat. Het is ook
mogelijk om de huidige CV-ketel door een hybride warmtepomp te laten ondersteunen, maar deze stookt
het water tot maximaal 50 oC. Aanvullende verwarming voor warm tapwater blijft dus nodig. Een
alternatief is de warmtepompboiler. Dat is een combinatie van een warmtepomp met een elektrische
boiler, die het tapwater naar 60 oC tilt. Dat kost wel veel stroom
Met een volledige warmtepomp hoeft dat niet. Daarmee is warm tapwater te maken. Op dit moment zijn
warmtepompen nog duur. Milieucentraal geeft op haar website een indicatie voor de prijzen:
Volledige warmtepomp
Bron lucht (3 – 12 kW)
Bron bodem ((4 – 16 kW)

Prijs (incl. BTW en installatie)
€ 6.500 - € 14.000
€ 8.500 - € 19.500

Subsidie
€ 1.300- € 2.500
€ 2.650 - € 3.400

De aanschafkosten zijn nu dus nog hoog. In nieuwbouwwoningen zullen warmtepompen op grote schaal
worden toegepast. De prijs zal dan naar verwachting snel lager worden. De subsidie zal dan ook
verdwijnen.
Bezwaren van de huidige systemen zijn de ruimte die nodig is voor de warmtepomp en het geluid van
warmtepomp en de buitenunit. Er zijn tegenwoordig systemen met zogenaamde warmtepomppanelen.
Dat zijn een soort PV-panelen, die stroom én warmte opwekken en volgens de leveranciers ook als
warmtewisselaar voor de warmtepomp kunnen dienen. Zie bijvoorbeeld www.triple-solar.nl. Daarmee is
geen buitenunit nodig. Ook bij toepassing van een bodembron is geen buitenunit aan de gevel of op dak
nodig. PVT-panelen kunnen dan wel helpen om de bodembron ’s zomers te ‘laden’ met warmte. Zie
bijvoorbeeld www.helena-innovations.nl in Zoetermeer.
Aanbeveling 7: PV(T)-panelen
Het is veelal aantrekkelijk om de stroom voor een warmtepomp zelf op te wekken. Dat kan via PV-panelen
op eigen dak of PV-panelen op een ander dak, bijvoorbeeld van de Duurzame Energiecoöperatie
Zoetermeer (www.dezo.eu). Momenteel is er in Seghwaert geen collectief dak beschikbaar. Nieuwe
ontwikkelingen zijn te vinden op de website www.stroomvandezoetermeersezon.nl .
Met PVT-panelen is ook warmte op te wekken voor de warmtepomp. Zie vorige aanbeveling.
De zuidoost-ligging van het dak leent zich goed voor PV of PVT. De investering verdient zichzelf in ca. 7
jaar terug.
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