
Verduurzamen van je woning - Karpers/Forellen 

Peter Engbers, DEM Energiecoach en typehuis contact Karpers/Forellen 

1. Introductie DEM

2. Verduurzamen van je huis, waar begin je?
• Inlezen en Check DEM website “eigen huis” 
• Typehuis analyse en rapport
• Energiecoaches  

3. Stappenplan voor Karpers en Forellen
• Stappenplan verduurzaming
• Voorbeeld naar “CO2 neutraal – Forel huis”
• Voorbeeld naar “van gas af – Karper huis”

4. Samenvatting



De doelen van DEM
De beste energietransitie voor de bewoners van 
de Merenwijk:

1. Bewoners helpen met woning-
verduurzaming (verlagen energieverbruik)

2. Onderzoek naar duurzame 
energieoplossingen voor de wijk 

3. Collectief zonnedak en/of energie pilots

1. Duurzame Energie Merenwijk

Duurzame Energie Merenwijk is een initiatief van een groep wijkbewoners die kansen zien voor verduurzaming 
en hernieuwbare energie in hun eigen huis en wijk. En die aan de slag willen om dat mogelijk te maken. 

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/


1a. Hulp bij verduurzaming van de woning

• Webpaginas “eigen huis”: 
• hoe verduurzaam je je huis

• Stappenplan

• Typehuis analyses

• Energiecoaches

• Warmtefotos

• Typehuis contact en burengroep

• Nieuws en acties

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


1b. Energieoplossingen voor de wijk 

• Webpaginas “Wijkaanpak”

• Wijk energieverbruiks dashboard

• Bronnen onderzoek door 
Tauw/Syntraal

• Contact met gemeente: Transitie 
Visie Warmte

• Pilots (als interessant en draagvlak)

• Wijkfestival

Hoe verwarmen we de wijk (duurzaam) in de toekomst?

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/wijkaanpak/

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/wijkaanpak/


2. Verduurzamen van je huis, waar begin je?

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

a) Inlezen en Check DEM website “eigen huis” 

b) Download je typehuis analyse en advies rapport

c) Praat met buren (burengroep?) 

d) Vraag advies van de energiecoach 
@ duurzameenergiemerenwijk@gmail.com

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/
https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


2b. Typehuis analyse en rapport

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/type-huizen/

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/type-huizen/


2d. Energiecoaches 

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/energiecoaches/

Deskundige vrijwillige wijkbewoner komt langs en adviseert 
over energiebesparing en het verduurzamen van je woning

De energiecoach kan helpen bij de volgende punten:
• Analyseert samen de woning en bekijkt waar de meeste 

warmteverliezen zijn

• Samen een stappenplan opstellen

• Advies over de verschillende verduurzamings mogelijkheden

• Vragen beantwoorden over energiebesparing en het 
verduurzamen van de woning

• Hulp bij offertes en het beoordelen hiervan

DEM heeft 8 actieve energiecoaches
Speciaal voor Karpers & Forellen: Peter Engbers

Michiel Molevelt Martin Dekker                        Erik Bimmel               

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/energiecoaches/


3. Stappen in het verduurzamen van je huis

a. Doelen bewoner

b. Verwarmings concept en analyse van huis

c. Stappenplan (maatregelen checklist) verduurzaming huis                 

d. Conclusie en actieplan 

e. Welke installateurs of leveranciers?

f. Subsidies en duurzame leningen

g. Uitvoering stappenplan; kosten, energie en CO2 
vermindering, terugverdientijd (TVT)

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

(Logica energiecoach gesprek):
Stappenplan voor het Maatregel adviezen voor oorspronkelijke staat van typehuis

Verduurzamen van je huis
P. Engbers, Nov 2021 Banken 
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Duurzaam Bouwloket analyses

1. Kleine Maatregelen 1977 1988 1976 1975 1976 1976 1976 1975 1976 1975 1982 1975 1977 1975 1975 1979 1975 1975 1976 1974

Naad en kier dichting ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LED verlichting ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Radiator folie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Leiding isolatie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Waterzijdig inregelen

Zuinige apparatuur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bewust stookgedrag ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Verlagen aanvoertemperatuur cv-ketel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2. Woning isoleren

Spouwmuurisolatie ✔ O ✔ ✔O ✔ ✔ ✔O ✔ ✔ ✔ ✔O ✔O ✔O ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vloer en/of bodem isolatie ✔ O ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔O ✔ ✔ ✔ X✔ X✔ X✔ ✔O X✔ X✔

Vervangen beglazing (naar HR++) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Isoleren schuin/plat dak ✔O O ✔O ✔ ✔O ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ O ✔O ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3. Goed Ventileren

Vervangen ventilatiebox ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Reinigen van luchtkanalen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bewust ventileren met een co2-meter

(De)centrale balans ventilatie (met WTW)

4. Eigen duurzame energie opwekken 
Zonnepanelen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PVT Zonnepanelen

Zonneboilers

Windenergie

5. Duurzaam verwarmen
(Hybride) Warmtepompen

Lage temperatuur verwarming

infrarood verwarming

6. Overig (naar "van het gas af")

Inductie koken

Afsluiten gasaansluiting

Merenwijk Referentie Huizen Stappenplan

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


a. Energie kosten verlagen

b. Comfort verhogen

c. Duurzaamheid verhogen / CO2 uitstoot verminderen

d. Budget laag/hoog

e. Goede investering, Efficiëntie maatregelen, en TVT

f. Gezond binnenklimaat

g. Ideaal doelen:
a. Bijna Energie Neutraal gebouwd (BENG)

b. Nul op de Meter (NOM)

c. CO2 neutraal

d. Van gas af

e. Volledig zelfstandig (los van alle grids)

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

3a. Doelen bewoner

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


1. Totaal concept huis met verlies warmte door buitenschil

2. Gebruik van kamers, voorruimtes, zolder, etc

3. Energie gebruik van het huis over een jaar (gas in m3, E in kWh)

4. Waar verlies ik de warmte?
1. Inschatten voornaamste warmteverlies oorzaken 

1. warmtefotos

2. warmteverlies berekening

3. warmtebalans

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

3b. Verwarmings concept en analyse van huis

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


3b3. Je energie verbruik en verbeter potentie

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/analyse-van-je-huis/

Energie gebruiks Dashboard: vergelijk jouw jaarlijks gebruik en footprint met anderen in de Merenwijk en met het Merenwijk gemiddelde

Aantal woningen: 56 Aantal woningen voor het Merenwijk gemiddelde: 6087 P. Engbers, Nov 2020
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https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/analyse-van-je-huis/


Veel voorkomende vragen:
1. Wat zijn de belangrijkste warmteverlies oorzaken?
2. Waar kan ik het meeste verbeteren?
3. Wat zijn mijn beste, meest efficiënte, investeringen?

Analyse methoden:
• IR Warmtefotos
• Warmteverlies berekening (en Besparing en TVT van maatregel)
• Warmtebalans

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

3b4. Waar verlies ik de warmte? 

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

3b4-1. Warmtefotos

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


3b4-2. Warmteverlies door een oppervlak

Warmteverlies ≈ Oppervlak x Temperatuur verschil x Warmteverlies waarde
(A x dT x U)  ,  

U=1/Rc   (Warmteverlies waarde = 1/Isolatie waarde)

Vergelijking van situaties: glas/m2

Opp U incl installatie

m2 W/m2K C C MJ/dag MJ/jaar m3 gas/jaar kosten gas investering/m2

ruiten Tbinnen Tbuiten Eur Eur

enkel 1,00 6,00 19,0 8,0 5,70 1026 31 26,46 80

thermopane 1,00 3,00 19,0 8,0 2,85 513 16 13,23 120

HR 1,00 2,00 19,0 8,0 1,90 342 10 8,82 125

HR++ 1,00 1,10 19,0 8,0 1,05 188 6 4,85 140

Triple glas 1,00 0,60 19,0 8,0 0,57 103 3 2,65 180

energie verbruik voor verwarmingtemperatuur

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

1/Rc

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


3b4-2. Besparing en TVT van maatregel per m2 materiaal

Spouwmuur Gas (m3) CO2 (kg) Geld (Eur) TVT

1975 ==> na-isolatie 5,4 9,8 4,63 3

1979 ==> na-isolatie 2,0 3,5 1,68 9

1987 ==> na-isolatie 0,5 0,9 0,44 34

Dak Gas (m3) CO2 (kg) Geld (Eur) TVT

1975 ==> na-isolatie 3,7 6,7 3,18 16

1979 ==> na-isolatie 2,7 4,9 2,32 22

1987 ==> na-isolatie 1,3 2,3 1,10 45

ruiten Gas (m3) CO2 (kg) Geld (Eur) TVT

enkel ==> HR++ 25,4 45,8 21,61 6

thermopane ==> HR++ 9,9 17,7 8,38 17

HR ==> HR++ 4,7 8,4 3,97 35

ruiten

enkel ==> Triple 28,0 50,4 23,82 8

thermopane ==> Triple 12,5 22,4 10,59 17

HR ==> Triple 7,3 13,1 6,17 29

Vloer Gas (m3) CO2 (kg) Geld (Eur) TVT

1975 ==> na-isolatie 10,2 18,3 8,63 3

1979 ==> na-isolatie 4,7 8,5 4,00 7

1987 ==> na-isolatie 1,4 2,6 1,23 24

Besparing

Besparing

Besparing

Besparing 1975 1979 1987

Spouwmuur 3 9 34

Dak 16 22 45

Vloer 3 7 24

ruiten (enkel of dubbel=>HR++) 6 17

TVT

TerugVerdienTijd (TVT) per m2 afhankelijk van:
• Warmteverlies (dT, Rc)
• Gas prijs
• Investering (kostprijs/m2)

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

Maatregel

TerugVerdienTijd (TVT)
Van isolatie maatregel

Welke maatregel is het meest interessant?

Met Rc van bouwbesluit per jaar en gasprijs 0,80 Eur

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

3b4-2. Warmteverlies berekening (mijn huis)

alleen m2 van de buitenschil

m3 gas euro Opp (m2)

vloer 159 111 93

ruitoppervlak 1409 986 82

buitenmuur 357 250 88

deur en raamhout 32 22 3

kozijnen 27 19 4

kieren 56 39 1

koudebruggen 50 35 3

dak 263 184 91

Warmteverliezen/gas verbruik per jaar voor buitenschil elementen Warmteverliezen per jaar voor en na isolatie

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


1.Stappenplan verduurzaming huis                                      
(concept trias energetica en “no-regret” maatregelen)

a. Kleine maatregelen

b. Isolatie van de schil

c. Ventilatie

d. Duurzame energie zelf opwekken

e. Duurzaam verwarmen 

f. Laatste stappen naar “ideaal doelen” 

2.Conclusie en actieplan

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

3c. Stappenplan (maatregelen checklist)

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


3c. Stappenplan verduurzaming Karper/Forel

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

 

Duurzaam 

Bouwloket Gedaan

1. Kleine Maatregelen feb-19 nov-20

Naad en kier dichting ✔ ✔ ✔ Adviseerbaar. Interessante maatregel

LED verlichting ✔ ✔ ✖ Optie. Advies om eerst andere maatregelen te nemen. 

Radiator folie ✔ ✔ Mogelijk op lange termijn interessant (afhankelijk situatie)

Leiding isolatie ✔ ✔ NT Niet Toepasbaar

Waterzijdig inregelen ✔ Al gedaan (op goed niveau)

Zuinige apparatuur ✔ ✔ ✖ Niet adviseerbaar (of TVT>25 jaar)

Verlagen aanvoertemperatuur cv-ketel ✔ ✔

2. Woning isoleren
Spouwmuurisolatie ✖ ✖

Vloer en/of bodem isolatie ✖ ✔

Vervangen beglazing (naar HR++) ✔ ✔

Isoleren dak ✖ ✖

3. Goed Ventileren
Vervangen ventilatiebox ✔

Reinigen van luchtkanalen ✔ ✔

Bewust ventileren met een co2-meter ✔ ✔

(De)centrale balans ventilatie (met WTW)

4. Eigen duurzame energie opwekken 
Zonnepanelen ✔

Zonneboilers ✖

5. Duurzaam verwarmen
(Hybride) Warmtepompen ✔

Lage temperatuur verwarming ✔

infrarood verwarming

6. Overig (naar "van het gas af")
Inductie koken

Afsluiten gasaansluiting

huis analyse  

Duurzaam 

Bouwloket Gedaan

1. Kleine Maatregelen feb-19 nov-20

Naad en kier dichting ✔ ✔ ✔ Adviseerbaar. Interessante maatregel

LED verlichting ✔ ✔ ✖ Optie. Advies om eerst andere maatregelen te nemen. 

Radiator folie ✔ ✔ Mogelijk op lange termijn interessant (afhankelijk situatie)

Leiding isolatie ✔ ✔ NT Niet Toepasbaar

Waterzijdig inregelen ✔ Al gedaan (op goed niveau)

Zuinige apparatuur ✔ ✔ ✖ Niet adviseerbaar (of TVT>25 jaar)

Verlagen aanvoertemperatuur cv-ketel ✔ ✔

2. Woning isoleren
Spouwmuurisolatie ✖ ✖

Vloer en/of bodem isolatie ✖ ✔

Vervangen beglazing (naar HR++) ✔ ✔

Isoleren dak ✖ ✖

3. Goed Ventileren
Vervangen ventilatiebox ✔

Reinigen van luchtkanalen ✔ ✔

Bewust ventileren met een co2-meter ✔ ✔

(De)centrale balans ventilatie (met WTW)

4. Eigen duurzame energie opwekken 
Zonnepanelen ✔

Zonneboilers ✖

5. Duurzaam verwarmen
(Hybride) Warmtepompen ✔

Lage temperatuur verwarming ✔

infrarood verwarming

6. Overig (naar "van het gas af")
Inductie koken

Afsluiten gasaansluiting

huis analyse

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/kleine-maatregelen/

3c1. Kleine maatregelen
 

Duurzaam 

Bouwloket Gedaan

1. Kleine Maatregelen feb-19 nov-20

Naad en kier dichting ✔ ✔ ✔ Adviseerbaar. Interessante maatregel

LED verlichting ✔ ✔ ✖ Optie. Advies om eerst andere maatregelen te nemen. 

Radiator folie ✔ ✔ Mogelijk op lange termijn interessant (afhankelijk situatie)

Leiding isolatie ✔ ✔ NT Niet Toepasbaar

Waterzijdig inregelen ✔ Al gedaan (op goed niveau)

Zuinige apparatuur ✔ ✔ ✖ Niet adviseerbaar (of TVT>25 jaar)

Verlagen aanvoertemperatuur cv-ketel ✔ ✔

2. Woning isoleren
Spouwmuurisolatie ✖ ✖

Vloer en/of bodem isolatie ✖ ✔

Vervangen beglazing (naar HR++) ✔ ✔

Isoleren dak ✖ ✖

3. Goed Ventileren
Vervangen ventilatiebox ✔

Reinigen van luchtkanalen ✔ ✔

Bewust ventileren met een co2-meter ✔ ✔

(De)centrale balans ventilatie (met WTW)

4. Eigen duurzame energie opwekken 
Zonnepanelen ✔

Zonneboilers ✖

5. Duurzaam verwarmen
(Hybride) Warmtepompen ✔

Lage temperatuur verwarming ✔

infrarood verwarming

6. Overig (naar "van het gas af")
Inductie koken

Afsluiten gasaansluiting

huis analyse

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/kleine-maatregelen/


https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/isolatie/

3c2. Isolatie van de schil

1975        1987

Spouwmuur isolatie Vloer isolatie Dak isolatieIsolatie glas (HR++)

Karpers/
Forellen

Samenvatting effectiviteit maatregel tov uitgangs situatie

1975 1979 1987

Spouwmuur 3 9 34

Dak 16 22 45

Vloer 3 7 24

ruiten (enkel of dubbel=>HR++) 6 17

TVT

Met Rc van bouwbesluit per jaar en gasprijs 0,80 Eur

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/kleine-maatregelen/


https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/ventilatie/

3c3. Ventilatie

1975        1987

Decentrale balansventilatie 
met WTW en CO2 gestuurd

Ventilatiebox

CO2 meter

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/kleine-maatregelen/


https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/zonne-energie/

3c4. Duurzame energie zelf opwekken

1975        1987

Zonnepanelen PVT panelen Zonneboiler Windmolen

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/ventilatie/


https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/duurzaam-verwarmen/

3c5. Zelf duurzaam verwarmen

1975        1987

Daarnaast mogelijk gemeentelijke en/of coöperatieve warmte

VloerverwarmingInfrarood verwarming

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/stappenplan/zonne-energie/


3e. Welke installateurs of leveranciers?

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

Duurzame Energie Merenwijk geeft geen 
aanbevelingen over leveranciers en installateurs.

Duurzaam Bouwloket doet wel suggesties voor 
betrouwbare leveranciers. Zoek hier op 
Duurzaam Bouwloket een goed bedrijf of 
installateur rond leiden voor verschillende 
verduurzamings stappen in je huis.

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/
https://www.duurzaambouwloket.nl/bedrijven


3f. Subsidies en leningen 

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

Er zijn meerdere subsidies en speciale leningen om 
je te helpen bij het verduurzamen van je woning. 

Bv. Investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) voor:
– warmtepomp
– zonneboiler
– aansluiting op een warmtenet
– 5 soorten isolatiemaatregelen

Zie de GaGoed website voor een overzicht.

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/
https://www.gagoed.nl/subsidies/


3g. Voorbeeld naar CO2 neutraal: Forellen

Isolatie Zonnepanelen

Hybride warmtepomp

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

Met gasprijs: 0,80 Eur/m3Maandbedrag: 200 ➔ 20 EurInvestering: 29.000 Eur
Terugverdientijd: 13 jaar

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


3e. Voorbeeld van gas af: Karpers

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

Bodem warmtepomp

Investering:
Bodemwarmtepomp: 20.000 Eur
Afgifte systeem:           18.000 Eur

Terugverdientijd: 50 jaar

Met gasprijs: 0,80 Eur/m3

Maandbedrag: 110 ➔ 55 Eur

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


2. Typische Investering tot CO2 neutraal en van gas af

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

Start 

Situatie
Geisoleerd LT klaar van gas los

Isolatie Afgifte Opwekking en CO2 neutraal

Vloer Warmtepomp

Karpers/Forellen HR++ glas    -verwarming Zonnepanelen 

1981-1990 Convectoren Inductieplaat

4.500€              4.500€                   9.000€               13.500€             16.500€             30.000€                

HR++ glas Vloer Warmtepomp

Overig Spouwmuur    -verwarming Zonnepanelen 

1971-1980 Vloer Convectoren Inductieplaat

Dak

14.500€            14.500€                9.000€               23.500€             16.500€             40.000€                

Investerings kosten van uitvoering stappenplan verwarming  typehuizen tot CO2 neutraal en van gas los

C B B A

D-E-F B B A

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


4. Samenvatting: Verduurzamen van je woning

1. Introductie DEM

2. Verduurzamen van je huis, waar begin je? 
a) Inlezen en DEM website
b) Typehuis analyses en rapporten
c) Burengroepen
d) Energiecoaches 

3. Stappen in het verduurzamen van je huis
a) Doelen bewoner
b) Verwarmings concept en analyse van huis

a. Totaal concept huis met verlies warmte door buitenschil
a) Gebruik van kamers, voorruimtes, zolder, etc
b) Energie gebruik van het huis over een jaar (gas in m3, E in kWh)
c) Inschatten voornaamste warmteverlies oorzaken (warmtefotos, warmtebalans)

c) Stappenplan (checklist) - trias energetica en “no-regret” maatregelen
a. Kleine maatregelen
b. Isolatie
c. Ventilatie
d. Duurzame energie zelf opwekken
e. Duurzaam verwarmen 

d) Conclusie en actieplan 
e) Welke installateurs of leveranciers?
f) Subsidies en duurzame leningen
g) Uitvoering stappenplan; kosten, energie en CO2 vermindering, TVT



Backup

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


C. App voor 
berekening Rc waarden3. Bepaling Rc waarden

A. Warmteweerstand (Rc) Tabellen van bouwbesluit per bouwjaar

B. Tabellen van materialen

Rd = d / λ

De Rd-waarde is ‘declared’, door de fabrikant 
aangegeven isolatiewaarde van een 
materiaal in m2K/W. Deze kunt je berekenen 
door dikte van het isolatiemateriaal te delen 
door de lambdawaarde (d / λ).

Type isolatie λ [W/mK]

Vacuüm Isolatie Panelen (VIP) 0,007

Resolhardschuim 0,018 - 0,020

PUR of polyurethaanhardschuim 0,022 - 0,028

PIR of polyisocyanuraathardschuim 0,021 - 0,026

EPS of geëxpandeerd polystyreen 0,031 - 0,045

XPS of geëxtrudeerd polystyreen 0,028 - 0,038

Glaswol 0,031 - 0,044

Rotswol 0,031 - 0,044

Cellenglas 0,036 - 0,058

Papiervlokken 0,035 - 0,04

Kurk 0,038 - 0,04

Hennep 0,038 - 0,042

Vlas 0,038

Schapenwol 0,035 - 0,04

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/


2. Verduurzamen van je huis, waar begin je?

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

https://duurzameenergiemerenwijk.nl/eigen-huis/

