
18 maart 2019 

Welkom aan de  
Energietafel! 



Programma 

• Opgave Rijk  Gemeente  

• Pilot Noorderwaard - Noord 

• Aardgasvrije woning: hoe doe je dat? 

• Isoleren: wat wel en wat niet? 

• Ventileren: waarom? 

• Opstellen plan 

• Hoe betaal je dat? 

 

 



Opgave Rijk 
• Vòòr 2021 warmte-transitieplan vaststellen: volgorde en 

alternatieve warmtebron per wijk 

• 2050 Nederland aardgasvrij  

• Komend jaar: onderzoeken uitvoeren 

• Nu al beginnen 



Pilot Noorderwaard - Noord 
Modelwijk qua omvang en 
typologie: 

• Projectmatig gebouwd 

• circa 40 jaar oud 

• schaalbaar 

• huur- en koop door 
elkaar 

 

 



Aardgasverbruik 

• Ca. 1600 m3 aardgas per 
jaar  

• Gezinsomvang en 
samenstelling 

• Houding t.a.v. het milieu en 
portemonnee 

• Mate van isolatie 

 



Alternatieven voor aardgas 



Aardgasvrij-ready 

Energieverbruik verlagen door: 

- Gedrag 

- Isoleren + kierdichting 

- Ventilatie optimaliseren 
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Mate van isolatie 
woning 

Soort cv-ketel 

Verwachte levensduur 
cv-ketel en 

ventilatiesysteem 

Energieverbruik 

Energieslurpers in 
beeld brengen 

Vervanging apparaten 
en installaties 

Warmtescan gevel 

Beschikbaar budget 

Stap 1 





Stappenplan naar aardgasvrij 
 



De feiten (2) 

De woning: bouwkundige 
kenmerken 

• Eigenaar, VvE of huurder 

• Is er een spouw? Hoe dik? Isolatie in 
spouw? 

• Heeft uw woning houten onderdelen? 

(Na)isoleren oudere woningen 

Advies: 
Begin bij  
1. dak (grootste winst) 
2. vloer (comfort) 
3. Kies voor beste glas 
4. Voor- en achtergevel incl. kozijnen is zeer 
ingrijpend 



De woning: installatie 

• gas(combi)ketel, enkele malen 
vervangen, veelal VR of HR 

• ventilatie: klepraampjes, veelal 
mechanische afzuiging 



Ventilatie: misvattingen 

• Ventileren is hetzelfde als luchten 

• Ventileren kan alleen met koude 
lucht 



Ventileren: waarom? 

• Gezondheid: astma, benauwdheid, hoofdpijn 

• Behoud woning: Schimmel/houtrot 





Ventileren: waarom? 

• Gezondheid: astma, benauwdheid, hoofdpijn 

• Behoud woning: Schimmel/houtrot 

• Energiebesparing 







Ventileren: waarom? 

• Gezondheid: astma, benauwdheid, hoofdpijn 

• Behoud woning: Schimmel/houtrot 

• Energiebesparing: helft van de warmte wordt 
naar buiten geblazen 

• Comfort: koudeval 





Ventileren: advies 

• Controleer en 
onderhoud huidige 
systeem 

• Zet roosters niet dicht 

• Stap over op een 
wtw-systeem 



Doel “aardgasvrij ready”:  

- Comfort verhogen 

- Energieverbruik verlagen: nulmeting 

Middel: 

1. Gedrag aanpassen 

2. Naden en kieren dichten 

3. Isoleren + ventileren 

4. Installaties vervangen/aanschaffen 

Concrete maatregelen benoemen +  

Inschatting kosten en betaalwijze 

 

Maatregelen faseren en uitvoeren 

Opstellen plan van aanpak Stap 2 



Aardgasvrij-ready: uitgangspunten 

• Investeer in verbeteren van isolatie en 
ventilatie 

• Focus vooralsnog op no-regret 
maatregelen: dak en vloer 

• Maak afgewogen keuzes: liefst in één 
keer goed 

• Ga uit van een lage temperatuur 
systeem (afgifte en installatie) 

 



Maatregels samenvattend  

• Isoleren: begin bij dak en dan vloer. 
Muren nog even niet 

• Bij vervanging glas: kies beste 
isolatiewaarde 

• Ventileren: neem het serieus 

• Vervang fornuis voor inductieplaat 

• Zoek geschikte bespaartips 

• Overleg met je buren 



Financiering 

• Spaargeld of beleggingen 

• Belastingvrije schenkingen 

• Ruimte in hypotheek: 

- Nieuwe hypotheek (NHG): 6% extra voor 
energiebesparingsmaatregelen (max € 9.000,-) 

- Ruimte in bestaande hypotheek 

• Energiebespaarlening 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg2ua6rs_eAhWxsKQKHWbqCHQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fregiozwolle.info%2Fondernemen%2Ffinancieren%2F&psig=AOvVaw2S8iiWzuU2gOzK-9bXk5cz&ust=1542129557484063


Subsidie 

Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparing? 

Doe hier de check: 

 

www.energiesubsidiewijzer.nl  

 

Andere manieren om geld te besparen? 

Collectief inkopen! 

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/


Bedankt voor uw komst! 

• Vragen? 


