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Even voorstellen

• Johan van Rhenen

• Huissen

• Bos-en Natuurbeheer, openbare ruimte vastgoed, programma’s en 
projecten duurzaamheid

• Sinds 2017 werkzaam als zelfstandige

• Actief in eigen wijk van de toekomst 



Even voorstellen

• Pieter Bas van Duuren

• Heveadorp

• Sinds 2013 werkzaam in de 

Energie en duurzaamheid sector

• Sinds 2018 werkzaam als zelfstandige: Verander Duurzaam 

• Erkend deskundige: Energie Prestatie Advies Woningen (Epa-W)

• Energie Indexen / Energie labels / Maatwerkadvies 
/collectieve inkoop acties / Woonwensenscans / Thermoscans 
/ duurzaam bouw advies 





• In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het 
aardgas af. 

• isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit
• 30,5 jaar de tijd voor. 
• 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.

wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. 
• De gemeentes weten in 2021 welke wijk, wanneer aan de beurt is. 

Bewoners worden daarbij betrokken. 
• Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan 

worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

OPGAVE 



Trias Energetica

Beperk de Energievraag

De basis van een duurzame 
woning begint bij het goed 
isoleren van de woning. 
- (spouw) muur isolatie
- Dak isolatie
- Hr++ of HR+++ glas
- Vloer of Bodem isolatie
- Kierdichting

Gebruik duurzame energie

De vervolgstap is om zoveel  
mogelijk energie zelf op te wekken 
in de woning.
- Bewust gebruik maken van ZTA 

(zontoetredingsfactor)
- Zonnepanelen
- Zonneboiler
- Biomassa
- Waterstof

Efficiënt gebruik 

De energie die nog nodig is verminderen door het 
efficiënter ter gebruikten.
- Warmte Terug Winning WTW
- Lage Temperatuur Verwarming LTV

- Led verlichting
- Vervang oude installaties of apparatuur
- Waterzijdig inregelen afgifte systeem 
- Ga verspilling tegen, lampen uit, stekkers uit 

stopcontacten, computer uit



Belangrijkste redenen om te starten met maatregelen

- Uit onderzoek blijkt dat 40% van de woning eigenaren de woning verduurzamen 
om te besparen/meer rendement te halen. 

- 27% om energiezuiniger te leven (opwekken duurzame energie). 

- 22% vanwege comfort verhogen tegen kou, warmte of geluidsoverlast (laatste zal 
in Heveadorp niet aan de orde zijn).

- 16% specifiek voor het milieu (tegen klimaatverandering).

- Waarde stijging van de woning en subsidie mogelijkheden worden bijna nooit 
als reden genoemd 1%.



Woonplan met ambitieniveau korte en lange termijn

Wensen/Doelen

Bepaal het eigen ambitieniveau korte 
(concrete) en lange termijn (globaal maar 
wel afgebakend).

Verduurzaming en onderhoud Plan

Maak een plan waarbij de korte en lange 
termijn maatregelen naast natuurlijke
onderhoudsmomenten worden gelegd.

Begin Direct met ‘No Regret’ maatregelen.

Veel maatregelen kunnen al direct worden 
uitgevoerd (naar voren geschoven) en zijn 
niet afhankelijk van andere factoren zoals 
onderhoudsmomenten. 

energieverbruik

Tijd



Wat zijn ‘NO REGRET’ maatregelen?

Maatregelen waar je later geen spijt van krijgt zijn niet vastomlijnd i.v.m. het verschil in ambitieniveau per 
woning of bewoner.

In het grote plaatje van de energietransitie zijn er echter wel een aantal maatregelen te benoemen die in de 
context van de woning voorraad van Heveadorp als algemene ‘No Regret’ maatregelen genoemd kunnen 
worden. Ook zijn hier wel een aantal voorwaarden voor te benoemen.

1) De maatregel staat later geen andere maatregel of onderhoud in de weg!
2) Er is binnenkort een natuurlijk onderhoud moment, kozijnen schilderen dakpannen vervangen etc. en 

de maatregel kan hierbij samen worden uitgevoerd.
3) Er is nu (nog/weer) subsidie beschikbaar.
4) Kies het juiste product oplossing en roep hierbij ook onafhankelijk advies in. Leveranciers geven vaak 

eigen argumenten en die lopen uiteen.
5) De maatregel is een oplossing voor de lange termijn ambitie niveau!!!

Volgens onderzoek van grote vastgoed ontwikkelaars zijn de ideale isolatie waarden voor een BENG of NOM 
woning als volgt: Vloer 5 Rc, Muur 8 Rc en dak 10 Rc tegenover het huidige bouwbesluit Vloer 3,5 Rc, Muur 
4,5 Rc en dak 6Rc. 



Wat kunnen we doen zonder spijt? 

1) Isoleren:

2) Opwekking:

3) Efficientie:

per type woning Heveadorp

1) originele woningen 1917/18
2) wederopbouw jaren ‘50 woningen
3) wederopstanding jaren ‘80/’90
4) recente woningen (meeste reeds BENG of 
NOM) worden niet behandeld.
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Oorspronkelijke woningen 1917/18

Veelal de bekende rieten dak woningen met monumentale status van de 
woningcorporatie.

1) Isoleren:
• Muur isolatie zal hier veelal aan de binnenzijde moeten gebeuren met 

voorzetwanden, dit kan per vertrek worden gedaan en hoeft niet direct 
voor de hele woning. Als er een spouw aanwezig is dan spouwmuur isolatie.

• Dakisolatie bij vervangen pannen of onder rieten dak.
• Enkel glas vervangen door Hr +++ (bijvoorbeeld thermobel advanced i.p.v. 

tripel glas).
• Kierdichting.

2) Opwekking:
• Veel beperkingen i.v.m. gemeentelijke monumenten status meeste 

woningen. Woningen zonder monumenten status: Zonnepanelen!

3) Efficiëntie:
• Led verlichting.
• Waterzijdig inregelen cv systeem.
• Vervangen verouderde en niet zuinige installaties of apparatuur.



Jaren ‘50 woningen
1) Isoleren:

• Spouwmuur isolatie met EPS parels i.v.m. koude bruggen en spouwvervuiling. (let op: 
ook ruimte boven betonnen latij en deze eerst controleren op vogelnesten.

• Vloerisolatie houten vloer met Icynene Ecofoam 5 Rc.
• Vervangen enkel glas voor Hr +++ glas (triple glas of Thermobel Advanced dubbel 

glas).
• Isoleren zolder vloer (max. 4 Rc mogelijk).
• Kierdichting.
• Dakisolatie aan binnenzijde (max 4 Rc mogelijk) of buitenzijde dak (>6-10 Rc 

mogelijk) let op: De dakpannen van deze woningen zijn technisch afgeschreven en 
zullen overal op korte termijn vervangen moeten worden, voor offerte checks en 
advies bent u welkom! Wees verstandig, bespaar en pak het samen aan.

2) Opwekking:
• Bijna alle daken van deze woningen liggen zeer gunstig voor zonnepanelen, vaak zelfs op 

beide dakvlakken. (let op: neem een omvormer met voldoende capaciteit zodat er later nog 
extra panelen bij te plaatsen zijn i.v.m. tesla of warmtepomp. Advies neem altijd, niet alleen 
met schaduw op dak, een systeem met omvormers. Solar Edge is hierin de marktleider en 
kies degelijke mono kristal panelen van minimaal 320 Wp.



Jaren ‘50 Woning (vervolg)

3) Efficiëntie:

• Led verlichting.
• Waterzijdig inregelen cv systeem.
• Vervangen verouderde en niet zuinige installaties of apparatuur. 

Verouderde CV ketel, vervang elektrische boilers door een 
elektrische doorstroom verwarmer, Plasma TV’s door Led etc.

300 kWh * 0,19 cent = 57 euro per jaar

Een echt oude koelkast kan nog veel meer 
energie verbruiken. Tip: luister of de oude 
vriezer of koelkast onevenredig vaak 
aanslaat (brommen). Dit duid op niet goed 
functioneren en dus energie slurpen.



Jaren ‘80 / ‘90 woningen

Uit onderzoek blijkt dat bij woningen van na de 
jaren ’80 meestal niet aanvullend is geïsoleerd. 
Terwijl de isolatie van deze woningen juist heel 
matig is! 

1) Isoleren:
• De spouw muren van deze woningen zijn gedeeltelijk geïsoleerd met 4,5 cm minerale wol. Deze dekens sluiten vaak niet naadloos

aan en tijdens thermo grafisch onderzoek bleek ook dat sommige muurdelen op de 1e verdieping geen isolatie hadden. Er is nog 
2,5 tot 3,5 cm over om na te isoleren met Aminotherm. Dit verhoogt de Rc van 1,3 naar ongeveer 2 Rc.

• Vloerisolatie, de betonnen vloeren kunnen aanvullend geïsoleerd worden met Tonzon of Pif isolerende reflectie folie wanneer de 
vloer al een geïntegreerde laag EPS heeft. Ga nu direct voor 5 Rc!!

• Vervangen dubbelglas voor Hr +++ glas (triple glas of Thermobel Advanced dubbel glas), wanneer deze lek raken of kapot gaan. 
Mocht er enkel glas aanwezig zijn dan direct vervangen voor Hr +++ glas.

• Kierdichting.
• Dakisolatie aan binnenzijde kan maar met een dampopen isolatie materiaal i.v.m. damppunt en opsluiten van vocht. 
• De dakpannen van deze woningen met betonnen dakpannen (levensduur 30 tot 40 jaar) zijn al of bijna technisch afgeschreven en 

zullen op relatief korte termijn vervangen kunnen worden. Vaak gaan pannen wel langer mee (zie jaren ‘50 woningen). Dit is een 
goed moment om aan de bovenzijde aanvullend te isoleren boven op de bestaande isolatielaag (3 cm Pur).



Jaren ‘80 / ‘90 woningen (vervolg)

3) Efficiëntie:

• Led verlichting.
• Waterzijdig inregelen cv systeem.
• Lage temperatuur verwarming.
• Balans ventilatie.
• Vervangen verouderde en niet zuinige installaties of apparatuur. 

Verouderde CV ketel, vervang elektrische boilers door een elektrische 
doorstroom verwarmer, Plasma TV’s door Led etc.

2) Opwekking:
• Veel daken van deze woningen liggen zeer gunstig voor 

zonnepanelen, vaak zelfs op beide dakvlakken. (let op: neem een 
omvormer met voldoende capaciteit zodat er later nog extra 
panelen bij te plaatsen zijn i.v.m. tesla of warmtepomp. Advies 
neem altijd, niet alleen met schaduw op dak, een systeem met 
omvormers. Solar Edge is hierin de marktleider en kies degelijke 
mono kristal panelen van minimaal 320 Wp.



Tot slot

• Er is ongelooflijk veel informatie

• Het hoeft niet vandaag of morgen

• Wat kun je zelf en vandaag?

• Elk stapje is er 1!

• Dank voor jullie aandacht!

Vragen? 


