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Isoleren en ventileren

 Het isoleren van:

 Spouwmuur,

 Dak en

 Vloer, is de eerste stap voor duurzaam verwarmen.

 Vervangen van enkel glas loont altijd, dubbelglas vervangen voor HR++ of 

triple glas wordt vaak gedaan als het glas aan vervanging toe is.

Let op, blijf wel zorg dragen voor een goede ventilatie.



Overheid → Gemeente

 “Wij verzoeken u voor 1 juli kenbaar te maken in welke bestaande wijken u in 

2019, 2020 of 2021 verwacht te kunnen starten met het aardgasvrij maken 

van de wijk.” 

 “In het Interbestuurlijk Programma hebben we daarom afgesproken dat er 

regionale energie- en klimaatstrategieën worden gemaakt en dat alle 

gemeenten in 2021 een planning hebben (een warmteplan) van de transitie 

naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050.”



2 hoofdopties voor eigen investering

1 afvaller

 Wachten op het plan van de gemeente

 “Om risico op minder gunste investering te voorkomen”

 Vooruitlopend op de plannen investeren

 “Investeren moet ik toch, elke kg CO2 eerder bespaard is meegenomen”

 “Ik kies toch voor een systeem waarmee ik volledig onafhankelijk word van 

derden”

 Geothermie is geen optie voor een eigen- / buurtinvestering; dit is erg 

kostbaar en kan alleen op wijkniveau (> 100 huizen)



Keuzemogelijkheden 2018

 Bodem / Water warmtepomp; volledig elektrisch

 Lucht / Water warmtepomp; volledig elektrisch

 Lucht / Water warmtepomp; hybride (bijstoken met gas)

 Zonneboiler, bijstoken met gas



Bodem / Water warmtepomp; 

volledig elektrisch

+ passief koelen + constante efficiëntie

- aanleg heeft impact op de tuin - Duurder dan lucht / water



Lucht / Water warmtepomp; volledig 

elektrisch

+ aanleg heeft kleine impact + goedkoper dan grond / water

- actief koelen - geen constante efficiëntie

- produceert geluid



Lucht / Water warmtepomp; hybride, 

bijstoken met gas

+ aanleg heeft kleine impact + goedkoper dan bodem / water

- nog steeds gasaansluiting - actief koelen

- geen constante efficiëntie - produceert geluid

HR-ketel



Zonneboiler; bijstoken met gas

+ aanleg heeft kleine impact + iets goedkoper dan hybride warmtepomp 

- nog steeds gasaansluiting - niet koelen

- geen constante efficiëntie



Kosten en baten

Kosten

[€]

Huizen 

[#]

Subsidie 

[€]

Terugverdien

tijd [jaar]

Voorwaarden

Bodem water (3 - 12 kW); volledig 

elektrisch

6.000 - 15.000 ≥1 1.300 - 2.500 10- 15 Goed geïsoleerd; 35-55*C (LTV); 

Balans tussen warmte en koude vraag

Lucht / water (4 - 16 kW); volledig 

elektrisch

8.000 – 20.000 ≥1 2.650 - 3.400 10- 15 Goed geïsoleerd; 35-55*C (LTV)

Lucht / water; hybride, bijstoken met 

gas

3.000 – 5.000 1 1.500 - 1.800 > 15 Matig geïsoleerd

Lucht / water; hybride, bijstoken met 

gas + nieuwe ketel

4.000 – 7.000 1 1.500 - 1.800 > 20 Matig geïsoleerd

Zonnecollector 1.500 - 3.500 1 500 - 1.500 ± 15 Matig geïsoleerd

Laag temperatuur verwarming (LTV) 2.500 1 0 x

- let op: kosteninschatting en terugverdientijd zijn indicatief, dit is uniek per situatie

- gaat u binnenkort met de vloer aan de gang? overweeg dan altijd vloerverwarming;

hierdoor renderen uw toekomstige warmte-investeringen beter

- benieuwd wat het energielabel van uw huis is? Check: www.verbeteruwhuis.nl











Conclusie

 Besparen (< 1⁰C ) en isoleren loont altijd, zorg voor goede ventilatie.

 Bereken eens wat het u zou kosten om te verduurzamen (info uit deze 

presentatie), bepaal over welk aantal jaren u een volgende verduurzamende 

stap wilt zetten (verbouwing). Hiermee kunt u berekenen hoeveel geld u per 

maand opzij zou moeten leggen.

 Een duurzame wereld begint bij jezelf


