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Vooraf 
 
Na 4 jaar onderzoek, pionieren en klussen 
was ons jaren 30 huis mooi, comfortabel 
en energie neutraal. De ervaringen met 
transitie zijn voor heel veel huis eigenaren 
te gebruiken, vandaar dit boekje. Het  
verhaal  volgt de  trias energetica 

1
 :  

eerst het verbruik van energie zoveel  
mogelijk beperken, dan zoveel mogelijk  
zelf opwekken en tenslotte wat er aan  
energie nog nodig is zo schoon mogelijk  
inkopen. 
Hergebruik, zuinig omspringen met de 
spullen, verminderen van afval en het  
licht uitdoen als je er niet bent kan  
iedereen zelf. Scheiden van afval is een  
apart verhaal, daarbij is de Gemeente  
aan zet. Huurwoningen van een woning- 
corporatie pakken de bewoners doorgaans  
niet zelfstandig aan. Een groep bewoners  
of de corporatie zelf gaat daar collectief  
mee aan de slag. 
In dit boekje gaat het om het vinden van  
de weg naar duurzamer wonen voor de  
bezitter van een eigen huis. Ook die kan  
een groep gelijkgestemden opzoeken en  
het werk samen aanpakken. Dat levert  
vooral kostenbesparing op.  
In dit boekje is ook aandacht voor vragen  
over duurzaamheid, wat er kan in verschil- 
lende typen woning en de kosten. 
Het sluit af met wat tips bij de uitvoering.  

                                                           
1
  In drie stappen naar duurzame energie volgens : Erik H. Lysen (1996) The Trias Energica: Solar Energy 

Strategies for Developing Countries. Eurosun Conference, Freiburg, 16-19 Sept 1996 
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Inleiding 
 
Na het klimaat akkoord van 2015 was het wel duidelijk: actie om de effecten 
van menselijk handelen op het klimaat terug te dringen is dringend nodig. 
We willen geen verdere CO2 stijging, we willen geen Gronings of Russisch 
aardgas, we willen schone lucht en minder vaste lasten . . . 
 
Nieuwe subsidies en financieringsvormen moeten het mogelijk maken. In de 
corporatie sfeer lopen al veel projecten om woningen duurzamer te maken. 
De bezitter van een wat oudere woning valt vooralsnog buiten de boot.  
Als pioniers zijn we er in geslaagd om een jaren 30 woning naar energie 
neutraal te brengen. In dit boekje hebben we onze ervaringen eens op een 
rijtje gezet. 
 
We zijn kritisch ingesteld want we wilden een goed resultaat. Met gewoon 
veel  PV zonnepanelen2

  neerleggen kan je alles wel energie-neutraal krijgen. 
De trias energetica  is daarom de rode draad in onze aanpak. Er zijn allerlei 
discussies gaande over sneller bereiken van onderdelen van het duurzame 
eindresultaat maar – lijkt ons – ook hier is haastige spoed zelden goed . . . 
 
Om te kunnen beginnen met het beperken van het verbruik is eerst een 
goede inventarisatie nodig. Hoofdstuk 1 geeft aan hoe dat eenvoudig kan. 
Zelf het waterverbruik meten, het gasverbruik onderzoeken en vaststellen 
hoe het elektriciteitsgebruik in elkaar zit kan met een paar overzichtstabellen 
en met wat hulpmiddelen voor het meten en tellen.  Bij gas is er een 
grootverbruiker: de CV ketel. Het warm water aandeel van een combi-ketel 
en gas voor koken op het fornuis is nog wel rechtstreeks te meten. De rest 
van het gasverbruik door de CV ketel is voor het verwarmen van het huis.  
 
Die rest is nog op te splitsen aan de hand van een rekenmodel dat de 
warmtestromen van binnen naar buiten het huis in kaart brengt. Hoofdstuk 2 
geeft aan hoe dat rekenmodel  in elkaar zit. Niet alleen de warmte verliezen 
maar ook het energielabel van het huis zijn er mee in te schatten. Dit hoofd-
stuk is voor de technisch geschoolde lezer die graag wil rekenen bedoeld.  
 
                                                           
2
  PV : Photo Voltaic  
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Als bekend is waar het verbruik aan opgaat kan een plan voor verminderen 
worden gemaakt. Handig daarbij is een top 10 van grootverbruikers van gas, 
elektra en water.   
 
Hoofdstuk 3 gaat over de belangrijkste mogelijkheden voor een woning om 
gas, water en elektriciteitsverbruik terug te dringen. Het is zaak goed 
duidelijk te krijgen welke besparing er mee behaald wordt zodat bij de 
volgende stap – zelf energie opwekken – niet te kleine middelen maar ook 
niet te grote gekozen worden. 
 
Over dat zelf energie opwekken  gaat hoofdstuk 4. De meest toegepaste 
technieken staan er in. Ook over andere alternatieven en nieuwe 
ontwikkelingen is er informatie te vinden. 
 
Tenslotte blijft er misschien nog een kleine, niet duurzaam zelf op te wekken, 
energiebehoefte over. Zo ‘groen’,  ‘schoon’ en ‘klimaatneutraal’ mogelijk 
inkopen dan maar. Daarover zijn wat tips opgenomen in de hoofdstukken 5 
en 6.  In dat hoofdstuk gaat het ook over beperkingen in de mogelijkheden 
die bepaalde typen woningen nu eenmaal hebben, over knelpunten bij de 
transitie en over de te verwachten kosten. 
 
Het handboek sluit af met wat tips bij het ‘de markt op gaan’ om ‘transitie 
inkopen te doen’. Het blijkt, na een paar eerste gemakkelijk aan te schaffen  
‘broodjes van de bakker’ toch lastig te zijn als je de hele weg wil afleggen 
naar bijvoorbeeld ‘energie neutraal’.  Hoofdstuk 6  gaat over haalbare doelen 
stellen en die zo uitvoeren dat de weg er na open blijft voor vervolgstappen. 
 
Veenendaal, februari 2016 
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1-In kaart brengen van het Jaarverbruik 
 
1.1-Elektriciteit 
Verbruik van elektriciteit kan je eenvoudig meten.  
 
Elektrische stroom van het 220 Volt net komt via het stopcontact in een 
elektrisch apparaat terecht. Door een ‘Wattmeter’ in het stopcontact te doen 
en daarin de stekker van het apparaat te steken kan het verbruik in Watt 
worden afgelezen. Een Wattmeter is voor tussen 10 en 20 euro te koop.  
Het verbruik in Watt van een apparaat gedurende een bepaalde tijd is 
belangrijk voor het energiebedrijf: dat registreert de hoeveelheid afgenomen 
elektrische energie in kilo-Watt-uren, meestal afgekort tot ‘kWh’.  
In een woning zijn veel apparaten te vinden die allemaal korter of langer aan 
staan of uit zijn. Een lijst maken is daarom handig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektriciteitsverbruik meet je met een Wattmeter en een klok of stopwatch. 
 
Met een rekensom per apparaat (zie de tabel hier onder) is het jaarverbruik 
per apparaat in kWh vast te stellen.  
Een top 10, of een top 20, van het verbruik maakt duidelijk waar de meeste 
stroom heen gaat. Daar kunnen opmerkelijke dingen uit naar voren komen. 
Zo komt een elektrische deurbel die het hele jaar aan staat in de top 20 
terecht.  
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Een tabel voor stroomverbruik in een spreadsheet kan er als volgt uitzien: 
 
________________________________________________________________________________ 
Rubriek  Plaats  Apparaat  Verbruik/stuk                                             Aantal    Jaarfractie   Jaarverbruik 
                                               Watt  Uur/dag   Dag/week  Week/jaar   stuks                               kWh/jaar        
(1)           (2)        (3)              (4)       (5)             (6)                 (7)               (8)            (9)                (10)  
. . . .       . . . .        . . . .         . . . .      . . . .           . . . .             . . . .            . . . .           . . . .            . . . . 
. . . .       . . . .        . . . .         . . . .      . . . .           . . . .             . . . .            . . . .           . . . .            . . . . 
. . . .       . . . .        . . . .         . . . .      . . . .           . . . .             . . . .            . . . .           . . . .            . . . . + 
                                                                                                                                            totaal       (11) 
________________________________________________________________________________ 
 
Toelichting:  
Op elke regel  staan de gegevens van een apparaat. Bij meer dan 1 dezelfde apparaten kan  onder “Aantal” 
een getal worden ingevuld. 
(1)   Rubrieken zijn bijvoorbeeld:  Verlichting, Verwarming, Huishouding, Onderhoud, ICT/Media 
(2)   Plaatsen zijn bijvoorbeeld: Huiskamer, Keuken, Garage, Tuin,  Slaapkamer. 
(3)   Apparaten zijn bijvoorbeeld: Lamp, radio, Koffiezetapparaat, Haardroger, Grasmaaier   
(4)   Verbruik in Watt: gemeten (Watt meter) terwijl het apparaat aan staat (Standby apart)  
(5)   Uur per dag dat het apparaat aan staat 
(6)   Dagen per week dat het apparaat die uren per dag aan staat  
(7)   Weken per jaar waarvoor dat apparaat die uren per dag aan staat  
(8)   Aantal apparaten van het zelfde type is die zelfde gebruikssituatie 
(9)   De vermenigvuldiging van (5),(6),(7) gedeeld door 24*7*52 geeft de jaarfractie 
(10) De vermenigvuldiging van (4), (8) en (9) maal 24*7*52/1000 geeft het jaarverbruik in kWh/jaar 
(11) De optelsom van alle getallen berekend in kolom (10) is het totale jaarverbruik in kWh/jaar 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Streef er, zo nodig met nieuwe metingen en correcties, naar dat de optelling 
(11) dicht bij de jaar opgave van het energiebedrijf  ligt. Dat betekent dat de 
verbruikslijst zo goed als mogelijk klopt met de werkelijkheid. 
 
In de tabel hier onder is ter illustratie een top 20 opgenomen aan het begin 
van de transitie in 2012. In een woning kunnen veel meer apparaten 
aanwezig zijn, waarschijnlijk meer dan 100.  
De belangrijkste groep stroomverbruikers is de verlichting met een aandeel 
van 20% a 25% van het totale jaarverbruik.  Spaarlampen en LED verlichting 
inzetten dus. Ook is er sluipend energiegebruik door ‘stand-by’ verbruik van 
apparaten. Meet dat apart op als het apparaat in die stand staat. Het 
makkelijkst is om dat stand-by verbruik als aparte regel  in de tabel te zetten. 
Door de lange tijdsduur wordt een klein ‘stand-by’ verbruik toch belangrijk. 
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Elektriciteitsverbruik  Top 20,  2012 VOOR TRANSITIE   
 

Ru 
bri
ek 

Pla 
ats 

Apparaat 
 

Watt Uur 
/dag 

Dag 
/wee
k 

Wk 
/jaar 

Aanta
l 

Jaar 
fracti
e 

kWh 
/jaar 

K  Koelkast  35 24 7 48 1 0,92 282,2 

H  HR CV ketel 50 24 7 25 1 0,48 210,0 

K  Koffiezetter 1200 0,5 7 48 1 0,02 201,6 

K  Fornuis  1950 1 2 48 1 0,01 187,2 

R  Flatscreen TV  81 5 7 48 1 0,19 136,1 

W  Strijkijzer  1400 2 1 48 1 0,01 134,4 

S  Stofzuiger  1400 2 1 48 1 0,01 134,4 

W  Wasmachine  1020 1 2 48 1 0,01 97,9 

F  Oplader e-bikes 145 1 7 48 2 0,04 97,4 

L  Plafondlamp1 20 4 7 48 3 0,15 80,6 

W  Droogtrommel  3200 2 1 10 1 0,00 64,0 

K  Magnetron 1150 0,5 2 48 1 0,01 55,2 

L  Plafondlamp2  20 4 7 48 2 0,15 53,8 

L  Plafondspot1  35 4 7 52 1 0,17 51,0 

T  Vaste telefoon  2 24 7 48 3 0,92 48,4 

L  Plafondspot2   35 4 7 48 1 0,15 47,0 

L  Plafondspot3 35 4 7 48 1 0,15 47,0 

L  Plafondspot4 35 4 7 48 1 0,15 47,0 

T  Trafo en deurbel 5 24 7 52 1 1,00 43,7 

T  Computer1 40 3 7 48 1 0,12 40,3 

T  Computer2 40 3 7 48 1 0,12 40,3 

  Overige apparaten 
. . . 

      560,5 

  Totaal (opgave energiebedrijf)  kWh/jaar 2660 

 
Bij maken van een plan voor transitie is het aantal kWh/jaar dat een apparaat 
verbruikt belangrijk. Hoe hoger, hoe meer er te besparen is. 
Opvallend is het hoge elektriciteitsverbruik van de pomp en de besturing van 
een HR CV ketel  die aardgas verstookt. Ook bij het gasfornuis met oven is dat 
zo. Verder staan alle veel gebruikte huishoudelijke apparaten in de top 10. 
Nieuwe zuinigere typen aanschaffen loont vaak al als de bestaande 
apparaten meer dan 5 jaar oud zijn.    
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1.2-Gas 

Gasverbruik meten is mogelijk door slim aflezen van de gasmeter. Zet het 
gasfornuis aan en zet de andere gasverbruikers uit. De gasmeter geeft aan 
hoeveel  het fornuis gebruikt terwijl de maaltijd wordt gekookt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douchen met warm water uit een aparte geiser is zo ook te meten. Handig 
om er een stopwatch bij te hebben want een minuut langer douchen telt aan. 
Het gas, nodig om warm water voor de afwas te maken is ook zo te meten. 
Het overige verbruik gaat naar de CV ketel of gaskachels. Die zorgen voor 
warmte in huis en die warmte stroomt door de buitenmuren, de laagste vloer 
en door het dak naar buiten, verder kortweg de ‘schil’ van het huis genoemd. 
Dat warmteverlies kan door isoleren van de schil verminderd worden zodat  
het gasverbruik daalt. Om te weten waar het best geïsoleerd kan worden is 
met het rekenmodel (zie het volgende hoofdstuk) een uitsplitsing over de 
verschillende delen van de schil te maken.  
 
Een tabel voor gasverbruik in een spreadsheet kan er als volgt uitzien: 
________________________________________________________________________________ 

Rubriek  Plaats  Apparaat  Verbruik/stuk                                             Aantal    Jaarfractie   Jaarverbruik 

                                              m3/uur  Uur/dag  Dag/week  Week/jaar  stuks                            m3/jaar        

(1)           (2)        (3)              (4)       (5)             (6)                 (7)                (8)            (9)                (10)  

. . . .       . . . .        . . . .         . . . .      . . . .           . . . .             . . . .             . . . .           . . . .            . . . . 

. . . .       . . . .        . . . .         . . . .      . . . .           . . . .             . . . .             . . . .           . . . .            . . . . 

. . . .       . . . .        . . . .         . . . .      . . . .           . . . .             . . . .             . . . .           . . . .            . . . . + 

                                                                                                                                            totaal       (11) 

________________________________________________________________________________ 

 

 



11 
 

Toelichting:  

Op elke regel  staan de gegevens van een apparaat. Bij meer dan 1 dezelfde apparaten kan  onder “Aantal” 

een getal worden ingevuld. 

(1)   Rubrieken zijn bijvoorbeeld:  Verwarming, Koken, Douchen 

(2)   Plaatsen zijn bijvoorbeeld:  Huiskamer, Zolder, Badkamer, Keuken. 

(3)   Apparaten zijn bijvoorbeeld: CV ketel, Fornuis, Geiser   

(4)   Verbruik in m3: gemeten (met de gasmeter) in m3 terwijl het apparaat aan staat  

(5)   Uur per dag dat het apparaat aan staat 

(6)   Dagen per week dat het apparaat die uren per dag aan staat  

(7)   Weken per jaar waarvoor dat apparaat die uren per dag aan staat  

(8)   Aantal apparaten van het zelfde type is die zelfde gebruikssituatie 

(9)   De vermenigvuldiging van (5),(6),(7) gedeeld door 24*7*52 geeft de jaarfractie 

(10) De vermenigvuldiging van (4), (8) en (9) maal 24*7*52/1000 geeft het jaarverbruik in m3/jaar 

(11) De optelsom van alle getallen berekend in kolom (10) is het totale jaarverbruik in m3/jaar 

 

Opmerking: 

De CV ketel verwarmt het hele huis. Er kan met de volgende vuistregels worden gewerkt: 

-Ventilatie vergt circa 20% van de verwarmingscapaciteit 

-Verwarming van de binnenruimte vergt circa 80% van de verwarmingscapaciteit 

-De warmteverliezen zijn verdeeld naar rato van schil-oppervlakten en hun K-waarden zoals die met het 

thermisch rekenmodel te berekenen zijn. (Zie volgende hoofdstuk) 

-Als eenvoudige benadering zonder rekenmodel is hier als alternatief ook bruikbaar: 

   De verliesbijdragen in die 80% zijn globaal : muren 20%, ramen 30%, vloeren 20%, dak 10%. 

________________________________________________________________________________ 

 
Streef er zo nodig naar dat de optelling (11) dicht bij de jaar opgave van het 
energiebedrijf ligt. Dat betekent dat de verbruikslijst zo goed als mogelijk 
klopt met de werkelijkheid. 
 
In de tabel hier onder is ter illustratie de situatie aan het begin van de 
transitie in 2012 als voorbeeld opgenomen.  
De verdeling van warmteverliezen is afkomstig uit de berekeningen met het 
rekenmodel  (zie het volgende hoofdstuk) aan de situatie per oktober 2012. 
In dit voorbeeld is direct te zien dat spouwmuur isolatie, vloer isolatie en 
verbetering aan de ramen aantrekkelijke doelen voor isolatie maatregelen 
zouden zijn. De ventilatie – daar waar het kan – verminderen levert ook een 
duurzaamheidswinst op.  
 
 
 
 



12 
 

Gasverbruik  2012 VOOR TRANSITIE 
 
Rubriek Plaats Apparaat m3/ 

uur 
Uur/ 
dag 

Dag/ 
week 

Week
/ jaar 

Stuk
s 

Fracti
e 

m3 
/jaar 

Koken Huiskamer
/ keuken 

Fornuis  1,5 0,5 6 45 1 0,015 203 

-Warm 
water 

Douche douchen 3,5 0,25 7 45 1 0,009 276 

-Warm 
water 

Keuken afwas 3,5 0,25 7 45 1 0,009 276 

Verwarming
/ warm 
water 

CV kast CV ketel 3,5 2,5 7 30 1 0,060    - 

-Warmte 
Verlies 80% 
           
 

3,1 % Muur  57 

0,6 % Muur+5cm schuim 11 

15,6 % Spouwmuur 287 

0,0 % Spouwmuur+5cm schuim 1 

0,0 % Hout+5cm schuim 1 

0,6 % Raam 1 pane 10 

30,8 % Raam 2 pane 566 

0,3 % Raam 3 pane 6 

0,8 % Plat dak+5cm schuim 15 

0,9 % Schuin dak+5cm schuim 17 

2,3 % Plat dak  43 

4,7 % Hout  86 

0,8 % Vloer + 5cm schuim 14 

19,4 % betonvloer op zand 357 

-Warmte 
Verlies 20% 

20,0 % VENTILATIE 368 

Totaal gasverbruik  (opgave energiebedrijf )  m3 per jaar 2591 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een Natuur & Milieu thermometerkaartje is al snel een indruk te krijgen  
van de slechtst geïsoleerde delen van de ‘schil’ van het huis. 
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1.3-Water 
Het waterverbruik is af te lezen op de watermeter.  Eenvoudig en praktisch is 
een paar experimenten doen met een litermaat en de stopwatch. Alleen de 
litermaat is genoeg om vast te stellen hoeveel een wc spoelbak bevat. Beiden 
zijn nodig om te meten hoeveel water een douche beurt verbruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tabel voor waterverbruik in een spreadsheet kan er als volgt uitzien: 
 
________________________________________________________________________________ 
Rubriek  Plaats Tappunt  Verbruik /keer                                     Aantal                               Jaar        verbruik 
                                            Liter/min  Minuten/keer  Keer/dag  Dag/week  Week/jaar   fractie    m3/jaar        
(1)           (2)        (3)            (4)            (5)                      (6)               (7)               (8)                (9)          (10) 
. . . .       . . . .        . . . .         . . . .         . . . .                   . . . .             . . . .            . . . .           . . . .           . . . .   
. . . .       . . . .        . . . .         . . . .         . . . .                   . . . .             . . . .            . . . .           . . . .           . . . . 
. . . .       . . . .        . . . .         . . . .         . . . .                   . . . .             . . . .            . . . .           . . . .           . . . . + 
                                                                                                                                                totaal          (11) 
________________________________________________________________________________ 
Toelichting:  
(1)   Rubrieken zijn bijvoorbeeld:  Douchen, Wassen, WC 
(2)   Plaatsen zijn bijvoorbeeld:  Badkamer, Keuken 
(3)   Tappunten zijn bijvoorbeeld: Geiser, buitenkraan  
(4)   Verbruik in liter/minuut: gemeten (met de litermaat) in l/min terwijl het water loopt  
(5)   Minuten dat uit het tappunt per keer water loopt  
(6)   Aantal malen per dag dat uit het tappunt dat aantal minuten water  loopt  
(7)   Dagen per week dat het tappunt zo gebruikt wordt 
(8)   Weken per jaar waarvoor dat apparaat die uren per dag aan staat  
(9)   De vermenigvuldiging van (5),(6),(7) en (8) gedeeld door 60*24*7*52 geeft de jaarfractie 
(10) De vermenigvuldiging van (4) en (9) maal 60*24*7*52/1000 geeft het jaarverbruik in m3/jaar 
(11) De optelsom van alle getallen berekend in kolom (10) is het totale jaarverbruik in m3/jaar 
 
________________________________________________________________________________ 
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Streef er naar dat de optelling (11) dicht bij de jaar opgave van het 
waterbedrijf ligt. Dat betekent dat de verbruikslijst zo goed als mogelijk klopt 
met de werkelijkheid. 
 
In de tabel hier onder is ter illustratie de situatie aan het begin van de 
transitie in 2012 als voorbeeld opgenomen.  
De grote verbruikers zijn de wc beneden en de douche boven. Dat biedt 
meteen twee kansen om water te besparen. De eerste is de spoelbak minder 
water laten afgeven, de tweede is het douchewater een tweede keer als ‘grijs 
water’ voor het doorspoelen van de wc gebruiken. 
 
 
 
Waterverbruik  2012 VOOR TRANSITIE 
 
Rubriek Plaats Tappunt Liter/ 

min 
Min/ 
keer 

Keer/ 
dag 

Dag/ 
week 

Week/ 
jaar 

Fractie m3/ jaar 

Verwarming Studeerkamer 
kast 

Verwarmingsketel 
NEFIT 

7 0,5 1 1 5 0,0000 0,018 

Verzorging Douche boven Douche boven 7 10 1,5 7 48 0,0096 35,280 

Verzorging Douche boven Wastafel boven 7 2 2 7 48 0,0026 9,408 

Verzorging Bijkeuken Douche beneden 7 10 1 1 2 0,0000 0,140 

Verzorging Bijkeuken Wastafel beneden 7 5 1 1 2 0,0000 0,070 

Wassen Bijkeuken Wasmachine 7 7,5 2 1 48 0,0014 5,040 

Schoon 
maken 

Huiskamer/ 
keuken 

Aanrechtkraan 7 1,5 1 2 48 0,0003 1,008 

Schoon 
maken 

Huiskamer/ 
keuken 

Aanrechtkraan 7 1,5 1,5 7 48 0,0014 5,292 

Koken Huiskamer/ 
keuken 

Aanrechtkraan 7 0,5 1 7 48 0,0003 1,176 

WC WC beneden WC beneden 7 1 12 7 48 0,0077 28,224 

WC WC boven WC boven 7 1 4 7 48 0,0026 9,408 

Tuin Buiten Buitenkraan 7 1 2 7 16 0,0004 1,568 

Totaal waterverbruik (opgave nutsbedrijf)  m3 per jaar 96,632 
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2-Opzetten van een Thermisch Rekenmodel   
 
Toelichting: 

Met een thermisch rekenmodel  is een beeld van de warmtestromen van 

binnen het huis naar buiten te vormen. Die warmte stroomt weg door de 

“schil”, het buitenoppervlak. Die “schil” bestaat uit wanden, daken en 

vloeren die met de buitenlucht of de bodem in contact staan. Naar een 

aangrenzend huis dat ook verwarmd wordt stroomt zo weinig warmte weg 

dat dit verwaarloosd mag worden.   

De schil oppervlakken (A 1, A2, . . . enz.)  zijn verdeeld over verschillende 

binnenruimten en kunnen verschillende “pakket constructies” hebben. 

Omdat zo’n pakket vaak uit meer lagen bestaat is het nodig van elke laag de 

warmteweerstand per vierkante meter (Rl) te bepalen.  

De warmtegeleiding (λ ) van de materialen en de dikte (d) van de lagen zijn 

hierbij van belang. Materiaalgegevens zijn uit diverse bronnen te verkrijgen. 

Met de formule Rl=d/λ is de weerstand per laag te bepalen. Opgeteld leveren 

de weerstanden van alle lagen in een pakket samen de warmteweerstand Rc 

van een vierkante meter pakket constructie op. Met de formule U=1/Rc is dan 

de warmtegeleiding per vierkante meter (U-waarde) voor een pakket 

constructie te berekenen.  

De warmtestroom door alle delen van de schil naar buiten wordt bepaald 

door het temperatuurverschil en door de totale warmtegeleiding door de 

schil (Ctotaal). Daarvoor geldt de formule:  

Ctotaal = U1.A1 + U2.A2 + . . . + Un.An .  Samen met een gekozen waarde voor de 

temperaturen binnen en buiten is dan de warmtestroom  Q totaal = Ctotaal . 

(Tbinnen-Tbuiten)  door de schil te berekenen.  

 

Met de gebruikte oppervlakken Ax per ruimte is ook het warmteverlies apart 

per ruimte te bepalen. Dan geldt voor ruimte x : Q x = A x .U x . (Tbinnen-Tbuiten) 

Door de berekening op te splitsen over de aparte ruimten in het huis is te 

vinden waar de verliezen relatief groot zijn. Zo kan er op die plaatsen 

bijvoorbeeld meer isolatie worden aangebracht. Met een nieuwe berekening, 
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met daarin de veranderde of nieuwe pakket constructies en oppervlakken, 

wordt het  te verwachten effect van de verbeterde isolatie op de 

warmteverliezen zichtbaar. 

Tenslotte is in te schatten hoe goed het bereikte resultaat dan is via de 
berekening van enkele veel gebruikte kentallen. 
 
 
Een rekenmodel van het eigen huis is in praktijk in acht stappen te maken. 

Het zelf inschatten van het  energielabel van het eigen huis is daarmee 

mogelijk : 

 

2.1-Maak een schil-plattegrond 

2.2-Meet de oppervlakken 

2.3-Inventariseer de lagen 

2.4-Bereken de pakket U-waarden 

2.5-Bereken het warmteverlies 

2.6-Bekijk het verbeter effect 

2.7-Vergelijk met kentallen 

2.8-Schat het energie-label 
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2.1-Maak een “schil” plattegrond 
 
Maak een plattegrond van de “schil “ van het huis en geef er op aan welke 
soort  “pakket constructie” er in de buitenwand, de benedenvloer of het dak 
is toegepast. Vereenvoudig zo nodig de vorm van het huis en “klap het uit”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakket constructies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

nr  Pakket constructie 

1  Muur halfsteens 

2  Muur +5cm EPS 

3  Spouwmuur 

4  Spouwmuur +5cm EPS 

5  Lichtkoepels  PC dubbel 

6  Raam 1 pane 

7  Raam 2 pane 

8  Raam 3 pane 

9  Plat dak +5cm PUR 

10  Schuin dak +5cm EPS 

11  Hout dak erker 

12  Hout 

13  Vloer + 5cm EPS 

14A  betonvloer op zand+hout 

14B  betonvloer op zand+tegels 

14C  granito vloer op zand 
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2.2-Bepaal de oppervlakken  
 
Meet op hoeveel oppervlak elke pakket constructie in de schil per 
binnenruimte beslaat. Uit de optelling volgt het totale oppervlak waardoor 
warmteverlies optreedt: het schil oppervlak Averlies . 
 
 
Pakket constructies  2012 VOOR TR 

nr Soort pakket Schil oppervlak per ruimte [m2] Schil 
oppervlak 
per pakket 
[m2] 

1 Muur halfsteens 4,0   Hal beneden 4,0 

2 Muur +5cm EPS 21,1   Studeerkamer                   6,8    Bijkeuken 
3,0     Schuurzoldertje                1,0   Zolder/dakkapel 

31,8 

3 Spouwmuur 18,9  huiskamer achter            13,5  douche boven 
13,5  hal voor                               8,1  slaapkamer voor 
13,5  hal boven                           2,7  slaapkamer achter 

70,2 

4 Spouwmuur +5cm EPS 5,0  huiskamer achter 5,0   

5 Lichtkoepels PC dubbel 2,5  huiskamer/keuken 2,5 

6 Raam 1 pane 0,1  wc                                          0,2  hal voor 0,3 

7 Raam 2 pane 5,5  studeerkamer                      0,5  hal boven 
0,3  bijkeuken                             0,8  douche boven 
0,5  achterdeur                          1,6  slaapkamer voor 
3,0  huiskamer/keuken             1,1  slaapkamer achter 
2,6  huiskamer/erker                2,4  zolder/dakkapel 
0,6  hal voor 

19,0 

8 Raam 3 pane 1,0  erker voor 1,0 

9 Plat dak +5cm PUR 10,0  studeerkamer                 15,0  huiskamer/keuken 
6,8  bijkeuken                              3,0  zolder/dakkapel 
5,4  hal/wc beneden 

40,2 

10 Schuin dak +5cm EPS 10,8  schuurzoldertje               37,5  zolder/dakkapel 48,3 

11 Hout dak erker 2,0  huiskamer/erker 2,0 

12 Hout  
 

1,1  studeerkamer                     0,8  huiskamer/keuken 
0,4  schuurzolder                       1,0  hal voor 
0,4  hal achter                            0,4  slaapkamer achter 

4,0 

13 Vloer + 5cm EPS 36,3  huiskamer/keuken           9,0  huiskamer voor 45,3 

14A betonvloer zand+hout 19,4  studeerkamer 19,5 

14B betonvloer zand+tegels 6,8  bijkeuken                             7,5  hal achter / wc 14,3 

14C granito vloer op zand 6,0  hal voor 6,0 

 
Totaal schil oppervlak A verlies  [m2] 

 
313,2 
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2.3-Inventariseer de lagen in de pakket constructies 
 
Bepaal van elk van de gebruikte lagen materiaal en van de luchtspleten de 
warmte geleidingscoëfficiënt  λ  en de laagdikte d met behulp van de tabel 
hieronder. Bereken daaruit per laag de Rl-waarde per vierkante meter.  
Voor veel gebruikte materialen is de tabel hieronder te gebruiken. 
 
    Rl waarde 

Laag Materiaal λ  d     per m2 laag 

Code   [W/mK] [m] [m2K/W] 

     

1 Cement (binnenmuur) 0,93 0,01 0,011 

2 Cement (buitenmuur, vochtig) 1,16 0,01 0,009 

3 Kalkzandsteen (binnenmuur) 1,2 0,1 0,083 

4 Rode baksteen (binnenmuur) 0,6 0,1 0,167 

5 Rode baksteen (buitenmuur, vochtig) 0,78 0,1 0,128 

6 Beton (vloeren begane grond) 1,4 0,1 0,071 

7 Gipskartonplaat (voorzetwanden) 0,25 0,01 0,040 

8 Gips stucwerk 0,25 0,005 0,020 

9 Wand/vloertegels 1,2 0,005 0,004 

10 Hardhout (deuren, sluitvlakken) 0,17 0,05 0,294 

11 Multiplex 0,13 0,01 0,077 

12 Spaanplaat 0,15 0,02 0,133 

13 Naaldhout (kozijnen, dakbeschot, vloerplanken) 0,14 0,022 0,157 

14 Polystyreen schuim (binnen) 0,035 0,05 1,429 

15 PUR schuim (spouwmuren, plat dak) 0,035 0,06 1,714 

16 Kingspan Kooltherm 0,021 0,15 7,143 

17 Luchtlaag 4 mm   0,090 

18 Luchtlaag 6 -12 mm 0,025  0,150 

19 Luchtlaag 25 -100mm   0,180 

20 Kingspan Kooltherm 0,021 0,1 4,762 

21 Luchtlaag inc, reflectie20-30mm   0,570 

22 Overgang lucht->wand binnen Rsi   0,130 

23 Overgang lucht->wand buiten Rse   0,040 

24 PE folie 0,2 mm dikte   0,001 

25 Pannen, panlatten   0,060 

26 Dakbedekking / grind   0,060 

27 Glas Enkel   0,170 

28 Glas Dubbel   0,667 

29 Glas 4-6-4-6-4mm  (3-laags)   1,500 

30 EPS Hoge dichtheid 12 cm 0,035 0,12 3,429 

31 Polycarbonaat lichtkoepel   0,357 

32 Isolatie schuim / vlokken / wol 0,04 0,1 2,500 
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De lagen van de pakket constructies in de schil zijn van groot belang voor het 
beoordelen van de zin voor verdere isolatie. Zo is een klein oppervlak of een 
al redelijk geïsoleerd oppervlak minder van invloed op het resultaat en is 
verder isoleren niet nodig. Ook is isoleren in sommige gevallen niet , of niet 
eenvoudig mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 Isolatie in de spouw heeft een groot effect . . . 
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2.4-Bepaal de U-waarde voor elk pakket 
 

Inventariseer uit welke combinaties van lagen de verschillende pakketten in 
de schil bestaan. Gebruik hierbij, waar dat kan, de lijst van lagen in stap 3. 
Bereken per type pakket-constructie de Rc-waarde door optellen van Rl-
waarden per laag zoals in de tabel hieronder.  
Bereken dan de pakket  U-waarde met de formule :  U=1/Rc. 
Deze U waarden gelden voor 1 m2 en ze geven aan hoeveel Watt aan warmte 
er per graad Celsius temperatuurverschil van binnen naar buiten stroomt.  
 
Pakket constructie  2012 VOOR TR Lagen opbouw  

(zie laag code in stap 3 ) 
Pakket 
Rc-
waarde 

Pakket 
U-
waarde 

nr Soort m2K/W W/m2K 

1 Muur halfsteens 5 8     0,148 6,747 

2 Muur+5cm EPS 5 8 14 7   1,617 0,619 

3 Spouwmuur 5 19 3 8   0,412 2,430 

4 Spouwmuur+5cm EPS 5 19 3 8 14 7 1,880 0,532 

5 Lichtkoepels PC dubbel 37      0,357 2,800 

6 Raam 1 pane 23 27 22    0,340 2,941 

7 Raam 2 pane 23 28 22    0,837 1,195 

8 Raam 3 pane 23 29 22    1,670 0,599 

9 Plat dak+5cm PUR 13 15 26    1,931 0,518 

10 Schuin dak+5cm EPS 25 13 14    1,646 0,608 

11 Hout dak erker 13 26     0,217 4,605 

12 Hout  10      0,294 3,400 

13 Vloer + 5cm EPS 14 13     1,586 0,631 

14A betonvloer op zand+hout 6 7 13    0,269 3,723 

14B betonvloer op zand+tegels 6 9     0,076 13,228 

14C granito vloer op zand 6 9     0,076 13,228 

 
Hierbij is wel van belang dat temperatuurverschil tussen binnen en buiten bij 
muren en daken anders ligt als bij de laagste vloer in het huis. De bodem 
onder een huis wordt op 1 meter diepte nauwelijks kouder dan 10 graden 
Celsius. Als de laagste vloer op zand ligt mag met 10 graden Celsius gerekend 
worden.  Bij een kruipruimte hangt de bodemtemperatuur van de ventilatie 
in die kruipruimte af maar bij gebrek aan werkelijk gemeten temperaturen 
kan in het rekenmodel ook van 10 graden worden uitgegaan.  
De buitenlucht in Nederland wordt zelden lager dan -20 graden Celsius. Voor 
inschatting van het maximaal benodigde vermogen van een verwarmings-
installatie is -20 Celsius dus goed. 
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2.5-Bereken het warmte verlies 
 

Kies een vaste temperatuur waarde van bijvoorbeeld  Tbinnen = 20o Celsius 
binnen, Tbuiten = -20o Celsius voor de buitenlucht  (vrije buitenmuren en 
daken) en neem  Tbuiten = 10o Celsius als gemiddelde bodem temperatuur 
(laagste vloeren).  Hierbij geldt : Delta T = Tbinnen-Tbuiten .  
Dit levert een indicatie van de maximaal weglekkende warmte in de winter. 
Bereken deze  warmtestroom per type constructie x tussen binnenruimte en 
buitenlucht, of binnenruimte en bodem, bij de gekozen temperaturen, met 
de formule :   Q x =  A x . U x . (Tbinnen-Tbuiten) 
Uit de optelsom volgt tenslotte het totale warmteverlies in winterse 
omstandigheden: Q totaal. 
 

Berekening van warmteverliezen   2012 VOOR TR 

Pakket 
nr 

 Delta 
T 

Opper- 
Vlak A x 

Pakket 
U x-

waarde 

Warmte 
Verlies 

Q x  

Soort pakket constructie [K] [m2] [W/m2K] [W] 

      

1 Muur halfsteens 40 4,0 6,747 1079,6 

2 Muur+5cm EPS 40 31,8 0,619 787,0 

3 Spouwmuur 40 70,2 2,430 6823,2 

4 Spouwmuur+5cm EPS 40 5,0 0,532 106,4 

5 Lichtkoepels PC dubbel 40 2,5 2,800 280,0 

6 Raam 1 pane 40 0,3 2,941 29,4 

7 Raam 2 pane 40 19,0 1,195 908,8 

8 Raam 3 pane 40 1,0 0,599 24,0 

9 Plat dak+5cm PUR 40 40,2 0,518 831,5 

10 Schuin dak+5cm EPS 40 48,3 0,608 1174,0 

11 Hout dak erker 40 2,0 4,605 368,4 

12 Hout  40 4,0 3,400 544,0 

13 Vloer + 5cm EPS 10 45,3 0,631 285,4 

14A betonvloer op zand+hout 10 19,5 3,723 724,2 

14B betonvloer op zand+tegels 10 14,3 13,228 1885,0 

14C granito vloer op zand 10 6,0 13,228 793,7 

      

Benodigde verwarmingscapaciteit     Q totaal  kW 16,6 

Totaal schil oppervlak                           Averlies 313,2 m2  
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2.6-Bekijk het verbeter effect 
 

Meer isolatie, andere wandconstructies, nieuwe beglazing en andere 

maatregelen zijn van te voren door te rekenen met het rekenmodel. Breidt 

de lijst met laag eigenschappen zo nodig uit en maak nieuwe pakket 

combinaties aan. Stel de oppervlakken per ruimte en per pakket zo nodig bij 

en bepaal opnieuw de warmteverliezen (zoals in stap 5). 

Zo is een vergelijking van warmteverliezen voor en na de transitie mogelijk. 
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2.7-Vergelijk met kentallen 
 

Het bereikte resultaat na de maatregelen is met verschillende kentallen te 
vergelijken. Zo is te zien hoe ‘goed’ het resultaat is.  
Een eenvoudig zelf te bepalen kental is de globale K-waarde.  Deze laat zich 
met een grafiek vergelijken met diverse andere kentallen.  
De Globale K-waarde = Ctotaal / Averlies  is uitgedrukt  in Watt per m2 per graad 
Celsius.  Hij is goed te vergelijken met diverse gangbare kentallen. In feite is 
het de warmtegeleiding gemiddeld over de hele schil genomen, van binnen 
naar buiten.  
Om de K-waarde te berekenen zijn twee gegevens nodig: de totale 
warmtegeleiding  Ctotaal  en het totale schil oppervlak Averlies .  Dit oppervlak is 
in stap 2 (en eventueel aangepast in stap 6) bepaald. Rest nog te berekenen 
wat Ctotaal is.  Deze wordt gevonden uit de optelsom van de berekende  Ax / Rx  
per pakket constructie zoals hieronder aangegeven in de tabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globale K-waarde [W/m2K]:         5.33                           2.21                         1.47 
     
 
 

1938 BOUW 2012  VOOR 2016  NA TRANSITIE

Schil Schil Schil

Pakket opper Pakket opper Pakket opper

Schil Rwaarde vlak Rwaarde vlak Rwaarde vlak

nr Soort (2012 situatie) m2K/W m2 m2K/W m2 m2K/W m2

Rx Ax Ax / Rx Rx Ax Ax / Rx Rx Ax Ax / Rx

1 Muur halfsteens 0,148 4,0 26,990 0,148 4,0 26,990 3,005 4,0 1,331

2 Muur+5cm EPS 1,617 31,8 19,675 3,045 31,8 10,445

3 Spouwmuur 0,412 70,2 170,579 0,412 70,2 170,579 1,946 70,2 36,077

4 Spouwmuur+5cm EPS 0,412 5,0 12,150 1,880 5,0 2,659 3,414 5,0 1,464

5 Lichtkoepels PCdubbel 0,357 2,5 7,000 0,997 2,5 2,507

6 Raam 1 pane 0,040 0,3 6,250 0,340 0,3 0,735 0,660 0,3 0,379

7 Raam 2 pane 0,040 10,0 250,000 0,837 19,0 22,721 1,157 19,0 16,435

8 Raam 3 pane 0,040 1,0 25,000 1,670 1,0 0,599 1,670 1,0 0,599

9 Plat dak+5cm PUR 0,217 10,0 46,053 1,931 40,2 20,788 1,931 40,2 20,788

10 Schuin dak+5cm EPS 0,257 53,0 206,111 1,646 48,3 29,349 3,114 48,3 15,509

11 Hout dak erker 0,217 2,0 9,211 0,217 2,0 9,211 1,723 2,0 1,161

12 Hout 0,294 4,0 13,600 0,294 4,0 13,600 1,800 4,0 2,223

13 Vloer + 5cm EPS 0,157 40,0 254,545 1,586 45,3 28,536 4,657 45,3 9,716

14A betonvloer op zand+hout 0,229 4,0 17,500 0,269 19,5 72,420 0,269 19,5 72,420

14B betonvloer op zand+tegels 0,076 14,3 188,504 0,076 14,3 188,504

14C granito vloer op zand 0,076 6,0 79,370 0,076 6,0 79,370 0,076 6,0 79,370

A schil totaal 209,5 313,2 313,2

C-totaal W/K 1117,4 692,7 458,9

Averlies  m
2 

Ctotaal   W/K 
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2.8-Schat het energielabel 
 
Deze vergelijking van diverse schalen  van kentallen voor een woning 1938 

laat zien dat met de globale K-waarde  een eerste voorspelling van het te 

verwachten energielabel mogelijk is. Ligt die waarde onder 1,5 W/m2K  dan 

zal het energielabel A waarschijnlijk worden gehaald. 

 

 

 
 
 
 
 
Globale K-waarde    1           1.5                2                          3                      4            5 

 
 
                          zuinig__                  ______________________________________________    __onzuinig 
 
Verlies [kW]     5                   10          15 
 
K-peil (e.s.)               150        200            
 
K-peil             K10   K45      K100        K200 
 
Energie index    0.5    0.7     1.05            1.30            1.60               2.00            2.40             2.90   
 
EPC         0.4    0.6     1.0              1.30             1.50               
 
EPC (Belgie)   0                100              200               300             400              500               600              700 
 
E-peil            75           100      150                      200 
 
 
 
Energielabel    A++   A+     A            B              C               D                E                  F                  G 

 
 
 
 
 
 

 

Stel in op de 
berekende 

Globale K-waarde 
van uw woning 

Geschat Energie 
label van uw 

woning 
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3-Verbruik verminderen 
 
3.1-Isoleren (muren, vloeren, beglazing, daken) 
Het grootste energieverlies in een woning -en in alle andere gebouwen- is de 
warmte die in de winter weglekt naar de omgeving. Isoleren van alle wand- 
en raam oppervlakken (de schil) die het “binnen” van het “buiten” van die 
omgeving scheidt is dus van groot belang. 
 
De beste praktisch bruikbare isolator is stilstaande lucht. Dat stilstaan is te 
bereiken met een dunne luchtlaag, duidelijk minder dan 1 cm,  en met 
opsluiten van lucht in kleine holtes zoals in schuim of fijne vezelige vlokken. 
De dunne luchtlaag wordt in meerlaags glas toegepast. Op de glaslagen zijn 
vaak coatings aangebracht om ook het uitwisselen van infra-rood warmte 
straling tussen de lagen te verminderen. In Nederland werd heel lang met 
enkel laags glas gewerkt. In de jaren 80 kwam dubbel glas in zwang maar op 
dit moment is drielaags glas in opkomst. In Scandinavië hebben ze dat al 
tientallen jaren. 
Zo kon de K-waarde van enkel glas (5.0-6.0 W/m2K) via HR++ dubbel glas 
(1.6-2.8 W/m2K) nu naar 0.4-0.7 W/m2K voor drielaags HR3 glas dalen. 
Er zijn veel varianten op de markt met verschillende gasvullingen in plaats 
van lucht en er is zelfs een systeem met afstandhouders tussen de glaslagen 
en vacuum, speciaal voor renovatie van monumentale panden. 
Voor muren, daken en vloeren past men het opsluiten van lucht in schuim of 
vezels toe. Ook zijn er varianten op de markt waarbij de lucht in grotere 
ballonnen wordt vastgehouden.  Veel toegepast zijn schuimplaten, schuim 
injectie, vlokken en schuimbolletjes gemaakt van allerlei materialen. Hun 
prestaties zijn vergelijkbaar: met een 10 cm dikke isolatielaag komt de K-
waarde in de buurt van 0.3 W/m2K.  
Veel gebruikt zijn EPS en PUR schuim. Minder vaak past men duurzamere of 
natuurlijke materialen zoals gerecycled krantenpapier, houtvezels, vlas 
vezels, schapenwol of kurk-korrels toe. Ze zijn duurzamer door het geringere 
energiegebruik voor hun productie.  
Dus is de vraag: “Waar en waarmee ga ik isoleren?” 
 
Op de markt zijn diverse leveranciers die de spouwmuren kunnen komen 
isoleren. Een aanrader, die isolatie in de buitenmuren scheelt meteen. De 
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kieren rond alle kozijnen moeten vooraf worden gedicht en zo vermindert 
ook de tocht in huis. Oude spouw isolatie systemen kenden nog problemen 
met uitzakken en vocht doorslag maar tegenwoordig zijn die zorgen er niet 
meer. In een of twee dagen zijn alle buitenmuren van een huis gedaan. De K-
waarde van een spouwmuur daalt dan van circa 2.5 naar 0.5 W/m2K. 
 
Daarna is het goed om de ramen aan te pakken en naar 3 lagen glas te gaan.  
Het dak is een groot oppervlak en daarmee gaat veel warmteverlies gepaard. 
Aanbrengen van glaswol, steenwol en schuimplaat in een laagdikte van 10 cm 
is een goede maatregel tegen warmteverliezen. Hoewel het tussen 
dakpannen en dakbeschot spuiten van schuim wel op de markt wordt 
aangeboden is het binnen tegen het dakbeschot aanbrengen van een losse 
isolatielaag en een damp remmende folie (zodat warme lucht niet bij de 
koude plekken kan komen) handiger omdat er zo ook onderhoud aan het dak  
mogelijk blijft. Er zijn allerlei systemen voor op de markt. 
 
Vloeren isoleren is alleen van belang op de laagste vloer in huis. Als daar 
onder een laag water staat of zand ligt kan het een lastige opgave zijn. 
In oudere woningen kan met het aanpakken van de vloeren en de koude 
voeten, schimmellucht en gekraak veroorzakende kruipruimten, flinke winst 
gemaakt worden. Onder de vloer schuimplaat, glaswol, folieballonnen of 
vlokken aanbrengen helpt. Het kan beter maar dan wordt het duurder. 
Volstorten met zand, een dikke, hoge dichtheid isolatieschuimlaag er op en 
dan een betonvloer storten met  vloerverwarming er in brengt meer comfort 
en vermindert warmteverliezen het best. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Wegsmeltende sneeuw wijst op slecht geïsoleerde plekken . . .  
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     Spouw isolatie aanbrengen                    3-laags glas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vloerverwarming                                     EPS schuim vloer isolatie  
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Een plan om isolatie aan te brengen aan muren, vloeren en daken  
 
 
 
 
  

Van GAS naar INDUCTIE koken 
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3.2-Zuinige apparatuur (witgoed, verlichting) 
De meeste elektrische apparatuur heeft sinds een aantal jaren een 
energielabel. Hoewel dit label al eens veranderd is en niet alle oudere en 
nieuwere apparaten daardoor eenvoudig onderling te vergelijken zijn is het 
goed als hulpmiddel. Een eenvoudige algemene vuistregel voor vergelijken 
van oude en nieuwe labels is in de figuur hieronder aangegeven: 
 

50 
70 
90 
100 % 
110 
120 
135 
150 
175 

 
   Oud                                        Nieuw 
 
In een huishouden komen wasmachine, koelkast, wasdroger, magnetron, 
oven, koffiezet apparaat, stofzuiger en strijkijzer al snel in de top 10 van 
grootste verbruikers terecht. Verlichting is meestal ook een grote verbruiker 
omdat het om veel lichtpunten gaat.  
De vraag is dan: “Waar is de winst te behalen?” 
De eerste mogelijkheid is lampen uitzetten waar niemand het licht nodig 
heeft. Gewoon uit doen als je weggaat dus. Bewegingssensoren zijn daar 
handig bij, dan wordt het niet vergeten.  
De tweede mogelijkheid is om gloeilampen en TL verlichting te vervangen 
door zuinigere typen lampen. Het aandeel van de verlichting in het totale 
stroomverbruik in een huishouden ligt ergens tussen 25% en 40%. Met 
spaarlampen en LED verlichting is een grote winst te behalen. Waar een 
gloeilamp in een plafonniere bijvoorbeeld 50 kWh per jaar verbruikt zou een 
spaarlamp met 10 kWh/jaar en LED verlichting met 4 kWh/jaar het zelfde 
licht kunnen leveren. Een vermindering van 90% dus!  Bij de relatief zuinige 
TL verlichting is maar een kleine vermindering mogelijk.  
De derde mogelijkheid is – als ze aan vervanging toe zijn – oudere apparaten 
door nieuwere typen te vervangen. Die zijn in praktijk 20-50% zuiniger. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

A+++ 
A++ 
A+ 
A 
B 
C 
D 
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3.3-Water besparen 
De grote waterverbruikers zijn de doorspoelbak in de wc, bad en douche, de 
wasmachine, het aanrecht en de tuinslang. 
Een heel eenvoudige maar zeer effectieve besparing is de doorspoeling in de 
wc bak begrenzen met een gewichtje. Het kost 10 euro bij de bouwmarkt. 
Doortrekken gaat door totdat de knop wordt losgelaten en niet tot de bak 
leeg is. In praktijk vermindert het totale watergebruik in het huishouden door 
dit gewichtje met ongeveer 25%. 
De tweede grote besparing is douche water als grijs water inzetten voor het 
doorspoelen van de wc. Daarmee is ongeveer 50% besparing te behalen. 
Zuinig gebruik en regentonnen plaatsen doen de rest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je eigen drinkwater maken kan, maar in Nederland is het niet echt nodig . . . 
 
 
3.4-Warmte terugwinning 
Waar warmte vrij komt kan die grotendeels worden teruggewonnen.  Warm 
water dat door de gootsteen wegspoelt naar het riool kan je door de vloer 
leiden zodat het een beetje bijdraagt aan vloerverwarming. 
Douchewater dat warm wegspoelt naar het riool, kan nog als spoelwater 
voor de wc benut worden en terwijl het daarop wacht afkoelen binnen in 
huis op een plek waar warmte nodig is. Dit ‘grijs water’ idee bespaart voor 
alles veel water. 
Ventilatielucht die warm wordt afgezogen kan via een warmtewisselaar zijn 
warmte afgeven aan de aangezogen frisse koude buitenlucht. 
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In een enkel huishouden zijn deze ideeën wel uitvoerbaar maar in praktijk 
leveren ze geen grote duurzaamheidswinst op warmte op.  
 
3.5 Andere energiebesparingsmogelijkheden 
Na isoleren, zuinigere apparaten, grijs water en warmte terugwinning zijn er 
nog steeds mogelijkheden over om het energiegebruik te verminderen. 
Als de maandelijkse gasrekening op de mat valt- of in de e-mail inbox – staat 
daar een bedrag dat uit twee delen is opgebouwd: vaste kosten en variabele 
kosten. Waar bij het gas het aandeel vaste kosten door overheidsmaat-
regelen stijgt, daalt dat bij elektriciteit. Besparen op gas is daarom duidelijk 
minder snel in de huishoudportemonnee terug te zien. Het is daarmee 
aantrekkelijk om van gas over te schakelen op elektriciteit. Niet alleen heeft 
besparing op elektriciteit meer effect op de variabele kosten, dat aandeel is 
bovendien met zonnepanelen zelfs tot nul terug te brengen. 
Van gas naar elektriciteit overschakelen kan met een warmtepomp en een 
inductiefornuis. Zo zijn verwarming en koken zonder gas mogelijk. Met een 
warmtepomp boiler wordt ook het warm tapwater voor de douche en de 
afwas zonder gas mogelijk. 
Verder is het gedrag van de bewoners belangrijk. Korter douchen, licht uit 
waar het kan, de apparaten niet op de standby-stand laten staan, het levert 
allemaal besparing op het energieverbruik in de woning op.  
Het energiegebruik voortdurend in de gaten houden vormt een besparings-
mogelijkheid op zich. Bewust zijn van het verbruik  leidt vanzelf tot betere 
keuzes en tot zuiniger gedrag.   
Praktische besparingstips die elk een kleine bijdrage leveren, maar samen 
nog een flink effect kunnen hebben, zijn: 
Radiator folie, tochtstrips rond openslaande ramen en deuren, de was en de 
afwas doen bij lagere temperatuur, spaarperlatoren in de kranen, zuinige 
douchekoppen,  de wasdroger afschaffen en de waslijn in ere herstellen, de 
thermostaat een graadje lager zetten, deurdrangers gebruiken, ’s nachts wat 
minder verwarmen, verwarming in slaapkamers en op zolder niet aanzetten, 
speur grootverbruikers op (zoals: elektrisch straalkacheltje , vijverpomp, 
waterbed, drank koeler, plasma TV, terras verwarming, sauna, elektrisch 
kookplaatje) en overweeg alternatieven.   
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4-Energie duurzaam opwekken 
 
4.1-PV Zonnepanelen 
Zonnepanelen met zonnecellen, ofwel  photo-voltaïsche (PV) panelen maken 
uit het invallende zonlicht elektrische stroom. Met een goed gericht paneel 
van 1.65 bij 0.99 meter is jaarlijks ongeveer 220 kWh elektrische energie te 
maken. In de loop van 25 jaar daalt het rendement naar circa 80 %. Voor een 
gemiddeld huishouden dat  4000 kWh per jaar gebruikt zijn dus ongeveer 20 
panelen op het zuiden nodig om dat zelf op te wekken. Die opgewekte 
stroom komt in de zomer beschikbaar maar in de winter is er bijna niets. Aan 
het 220 Volt net verbonden blijven is dus nodig om via saldering het 
stroomverbruik met de eigen opwekking gelijkmatig te kunnen verdelen over 
het hele jaar. Ook is inkopen van groene stroom mogelijk of een deal met een 
zonneboerderij in de buurt worden gesloten.  
Zonnecellen zijn er in diverse schakeringen blauw, grijs en zwart, men 
verwerkt ze in panelen, concentrators en zelfs in dakpannen van allerlei 
afmetingen. Ze wekken gelijkspanning op en via omvormers leveren ze, 
netjes gesynchroniseerd met de 50 Herz wisselspanning, 220 Volt aan het 
net.  
De ontwikkeling van zonnecellen is nog volop gaande. De eerste dakpannen 
met zonnecellen er op liggen al. Ook is een paars-rood type flexibel kunststof 
zonnecel folie inmiddels te koop maar oranje-rode dakpannen met oranje-
rode zonnecellen zijn er nog niet.  
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Het rendement is het hoogst als de panelen ongeveer naar het zuiden wijzen 
onder een hellingshoek van 38 graden. Dat houdt rekening met instraling van 
de zon zelf en van de rest van de hemel gemiddeld over een jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esthetische afweging maken . . . 
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4.2-Zonnecollectors 
De zon gaat voorlopig onverminderd door met energie sturen in de vorm van 
bruikbaar zichtbaar licht en infra-rood straling. Die energie is op te vangen op 
verschillende manieren. Bij een eigen woning in Nederland zijn zonne-
collectoren voor warm water na PV zonnepanelen het meest gebruikt.  
Een zonnecollector paneel bevat buizen waar water doorheen stroomt. De 
zon verwarmt dat water dankzij een zwart uitziende coating die het licht 
goed absorbeert. Het warme water komt terecht in een warmtewisselaar in 
een voorraadvat. Als er weinig zon is werkt het niet meer en moet de CV 
ketel of de elektrische boiler voor warm water zorgen. Met vier collector 
panelen, samen tussen 4 en 6 m2 groot, is zo een warm water voorziening te 
maken die in de zomer grotendeels op zonne-energie werkt.  
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Zonnecollectors bestaan in diverse uitvoeringen met oprolbare matten, 
bollen, allerlei vormen van spiegels, lenzen, troggen, reflecterende vacuüm 
buizen en ‘heat-pipes’. De rendementen liggen echter dicht bij elkaar. 
Een zonnecollector heeft een hoog rendement, ook ten opzichte van een PV 
zonnepaneel. Een zonnecollector is daarmee onder ideale omstandigheden 
een betere benutting van vrij dak oppervlak als een PV zonnepaneel.   
Zonnecollectors zijn in landen met veel zon dan ook erg populair. Het water ’s 
winters anders verwarmen speelt er maar een kleine rol. In Nederland ligt dat 
anders want in de koude helft van het jaar levert een collector weinig of niets 
op. In de winter werkt het systeem niet. De zonnecollectors aansluiten op 
een gasgestookt CV ketel of een elektrische boiler om dan water te 
verwarmen betekent dat ook niet-duurzame systemen nodig blijven. 
Aansluiten op een warmtepomp boiler zou hier de voorkeur hebben want 
daar is geen fossiele brandstof bij nodig en de benodigde hoeveelheid 
elektrische energie voor warm maken van het water is zo een factor 5 kleiner 
dan in een elektrische boiler. 
Op de markt is de combinatie warmtepomp en zonnecollector eind 2015 nog 
niet verkrijgbaar. Tot die tijd lijkt op vrij dak oppervlak investeren in PV 
zonnepanelen een beter alternatief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonnepanelen en warmtepompen in de achtertuin . . . 
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4.3-Warmtepomp 
Veel huishoudens zijn aangesloten op het aardgasnet. Een hoog rendements 
CV combi ketel  levert de warmte en warm water. Aan aardgas zijn ook 
nadelen verbonden: aardbevingen in Groningen, prijsstijgingen, invloed van 
olielanden en Rusland en, niet onbelangrijk, ophoging van de CO2 in de 
atmosfeer. Aardgas als fossiele brandstof zou dus door niet-fossiele 
energiebronnen moeten worden vervangen.  
Dat kan door een elektrische warmtepomp te gebruiken. Duur en meestal 
niet voor een enkel huishouden geschikt is de warmtepomp die aardwarmte 
gebruikt. Algemeen bruikbaar zijn lucht warmtepompen. Die halen warmte 
uit de omgevingslucht en brengen dat in huis via koelvloeistof. Dat draagt de 
warmte binnen over op water in vloerverwarming of op lucht via ventilator 
systemen.  Een warmtepomp kan met 1 kWh elektriciteit 5 kWh warmte naar 
binnen pompen. Ook een warmtepomp boiler die warm tapwater maakt 
heeft dat rendement. 
Overschakelen van een gas CV ketel naar warmtepompen maakt het 
verwarmen zuiniger en duurzamer tegelijk, zeker als de benodigde stroom 
van zon of wind komt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warmtepompen aanbrengen heeft gevolgen in het hele huis . . . 
  

WP-1 
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4.4-Houtkachel 
Zonder gasketel of elektrische verwarming is een huis te verwarmen door 
een niet fossiele brandstof te gebruiken, bijvoorbeeld hout uit de bomen op 
eigen terrein, snoei afval of bio-afval. De opslag van houten pellets is 
omvangrijk, het maken en transporteren van pellets kost energie en hout is 
vaak niet voldoende binnen Nederland beschikbaar. Iedereen in Nederland 
laten stoken met een pelletkachel zou niet lukken, een deel zou wel lukken 
en de bio-afval nuttig gebruiken.   
In plaats van aardgas kan ook ‘groen gas’ worden ingekocht  maar over de 
duurzaamheid daarvan bestaat nog discussie. Zo blijkt het idee van bio-
ethanol  bijvoorbeeld toch te veel grondoppervlak voor verbouwen van 
voedsel  in beslag te nemen. Bio vergisters leveren nogal wat nadelen voor de 
omgeving op. Stadsverwarming  met afvalwarmte van een elektriciteits-
centrale of een fabriek of met  aardwarmte, opgepompt van grote diepte, is 
niet op voorhand duurzaam. Als woningbezitter rest hier vaak alleen het 
compenseren door bomen te planten en zo de gevolgen, van de CO2 die in 
het warmte producerende proces ontstaat, voor het klimaat te verminderen.  
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4.5-Windmolen 
Kleine windmolens waren het symbool van de eerste pioniers die zelf 
elektrische energie gingen opwekken. Ze zijn er nog steeds maar de enorme 
molens in grote parken voor de kust en in de Flevo polders leveren het 
grootste deel van de wind energie in Nederland. Voor de windmolens geldt 
dat groter ook een beter rendement betekent. De ontwikkelingen in 
Nederland laten dat ook zien. Kleine windmolens op boten en campers zie je 
wel maar kleine windmolens zie je weinig in de woon omgeving, alleen in de 
buitengebieden. Hoe kleiner de windmolen hoe moeilijker de investering 
wordt terugverdiend. Als woningbezitter is het maar voor weinigen 
weggelegd om een windmolen in de tuin te hebben. Er wordt in de 
bebouwde kom vaak geen vergunning voor verleend. De ontwikkelingen op 
dit gebied gaan ondertussen door en de windmolen komt wellicht in nieuwe 
vormen, geïntegreerd met de nok van het dak, als niet bewegend elektro- 
mechanisch object of als ‘active surface’ aan de buitenmuren terug.  
In praktijk kan beter via ‘winddelen’ een aandeel in een windmolenpark 
worden genomen met bijbehorende levering van elektrische windenergie.  
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1990 Zelfbouw windmolen - In de jaren 80 was het zelf bouwen van een eigen 

windmolen de ultieme uiting van duurzaamheid. “Geen kernenergie of kolen, 

neem een molen” was het motto. In huis 1938 is ook daar ervaring mee. Met 

wieken met lengte van 3 meter en een mast van 10 meter mocht de in de 

familie ontwikkelde windmolen helaas nergens staan . . .  
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4.6-Andere technieken 
Stroom is ook met een generator op te wekken. Slechts weinig eigen huis-
bezitters hebben een noodstroomvoorziening maar doorgaans bestaat die uit 
een diesel generator of een set accu batterijen.  Ze zijn bedoeld voor 
kortstondig gebruik. Het principe kan ook voor langdurig gebruik worden 
toegepast. Een ‘autarkisch‘ huis, helemaal los van de energiebedrijven, is met 
zo’n eigen elektriciteitscentrale mogelijk. In de bebouwde kom zou dat 
vanwege uitlaatgassen en lawaai niet praktisch zijn maar in buitengebieden 
ligt het meer voor de hand. 
De ontwikkelingen gaan door. Veelbelovend is de micro-WKK 3 waar al 
experimenten mee gaande zijn. De elektrische stroom en de warmte worden 
allebei in huis benut. In de nabije toekomst mogen we de waterstof- en de 
brandstofcel technologie verwachten. Die maakt van een auto een generator 
waaruit stroom komt. Daarmee kan je rijden of je huis van stroom voorzien.  
Een belangrijke ontbrekende schakel is energie opslag. Opslaan van brandstof 
is geen obstakel. Energie in de vorm van water in een hooggelegen stuwmeer 
opslaan om er later elektriciteit mee te maken lukt ook. In Nederland is dat 
nog niet beschikbaar want een Europees net om het uit Noorwegen te 
betrekken bestaat nog niet. Transitie denkers vinden zo’n net belangrijk, ze 
hebben het over “grid”. Warmte opslaan in de bodem wordt in de praktijk al 
toegepast en de ontwikkelingen op de schaal van een woonwijk gaan door. 
Opslaan van elektrische energie van PV zonnepanelen en van windmolens is 
het grote probleem. Zon en wind zijn er niet altijd en dus moeten er centrales 
zijn om dan stroom bij te leveren. De vraag is of decentraal of centraal 
opslaan de beste weg is.  
Accu’s en een omvormer kunnen decentraal in een huishouden wel  voor 
autonome stroomvoorziening zorgen maar energie langer dan een paar 
dagen opslaan leidt tot wel erg grote batterijen. Op grotere schaal zijn de 
ontwikkelingen nog gaande. Voor energiebedrijven zit in het investeren in 
energieopslag misschien wel een toekomst . . . 
Opslaan in de beweging van vliegwielen of in ‘capacitorbanks’ is handig voor 
de korte termijn maar als het over een week of langer gaat laten ook deze 
methoden te wensen over.  
Andere bestaande energiebronnen die schoon zijn, zoals geothermische 
warmte en waterkrachtturbines zullen terrein winnen als de olieprijzen 

                                                           
3
  Micro WKK : warmte kracht koppeling 
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stijgen. Nieuwe bronnen zoals kernfusie en ‘active surfaces’ laten nog op zich 
wachten. Kernenergie heeft steeds meer last van incidenten en van de 
gevaren van langdurige opslag van radioactief afval om over de link met 
kernwapens niet te spreken.  
De toekomst lijkt te liggen in opslaan in de vorm van waterstofgas. Dat kan ’s 
zomers via elektrolyse uit water gemaakt worden met stroom uit 
zonnepanelen. Het waterstofgas is te bewaren in hoge druk tanks en kan ’s 
winters weer via een brandstofcel naar stroom worden omgezet. Als ‘rook’ 
komt waterdamp vrij . . . 
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5-De overgebleven energiebehoefte  
 
5.1-“Draagt dit wel bij aan duurzaamheid?” 
De weg vinden in het grote aantal mogelijkheden om energie aan huis-
houdens te leveren is een lastige zaak. Het is, globaal gezien, een kwestie van 
rendement en van vrijkomend CO2. 
 
Rendementen 
Als uit een natuurlijke hulpbron elektriciteit, warmte, koude of beweging 
wordt gemaakt gaat dat gepaard met verliezen. Elke omzetting heeft een 
rendement. Het verlies komt doorgaans als warmte en afvalstoffen vrij. Dat 
laat zich voor een elektriciteitscentrale eenvoudig met pijlen afbeelden : 
 
  Elektriciteitscentrale 
 
 Aardgas      40% Elektriciteit 
  
 
     Rookgassen (o.a. CO2)   
 
             60% Warmte 
 
Bekende voorbeelden van omzettingsrendementen in praktijk zijn: 

 Een elektriciteitscentrale heeft een rendement van 45%-58% 

 Een HR CV ketel heeft een rendement van 95% 

 Een WKK installatie heeft een rendement van 90% 

 Een pelletkachel heeft een rendement van 84%-93% 

 Een biomassa ketel heeft een rendement van 94% 

 Een warmtepomp heeft een rendement van 400% 

 Een waterstof elektrolyse apparaat heeft een rendement van  75% 

 Een waterstof brandstofcel heeft een rendement van 50%-60% 

 Een inductiefornuis heeft een rendement van 90% 

 Een gasfornuis heeft een rendement van 50%  

 Een houtkachel heeft een rendement van 54% 

 Een Dieselgenerator heeft een rendement van 35% 

 Een accubank heeft een rendement van 75% 
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De energiebronnen zelf hebben ook een rendement. Zo valt er meer 
elektromagnetische stralingsenergie op een zonnepaneel dan er in 
elektriciteit wordt omgezet. Ook gaat er meer luchtbewegingsenergie door 
het oppervlak dat een windmolenrotor bestrijkt dan er in elektriciteit 
omgezet wordt.  
 

 Een windmolen heeft een maximaal rendement van 59% 

 Een PV zonnecel heeft een rendement van 12% -16% 

 Een PV zonnepaneel heeft echter ook een omgevingsefficiency, 
afhankelijk van stand, beschaduwing en veroudering van 0-100% 

 Een zonnecollector heeft een thermisch rendement van 50%-70% 

 Een zonnecollector heeft ook een omgevingsefficiency van 0%-100% 
 
Minder bekend zijn de rendementen van het op de plaats van omzetting 
brengen van brandstof en van het combineren van omzettingen. Enkele 
voorbeelden: 
 

 Winning en transport van aardgas heeft een rendement van 99.9% 

 Transport van elektriciteit over het net heeft een rendement van 93% 

 Winning en transport van houtpellets heeft een rendement van 60% 
 
De meest voorkomende manier van verwarmen met gas ziet er, afgebeeld 
met pijlen, zo uit: 
 

        Verlies               166 kWh/j 
Winning &   /  
Transport Aardgas  Elektriciteit  CV pomp  beweging   42 kWh/j 
  |        \          \                       \ 
          |          \            \                        Warmte   168 kWh/j 
     | \                         Spanningsverliezen            0 kWh/j                      

               |            Warmte, Rookgassen                               315 kWh/j                          
      Aardgas  Warmte in huis                                       15343 kWh/j 

                        \ 
           Warmte, Rookgassen                                    807 kWh/j 
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Een jaarverbruik van 1700 m3 aardgas voor verwarming met een HR CV ketel 
en 210 kWh elektriciteit voor de pomp is een voorbeeld uit de praktijk.  
Als het rendement van gas winning en transport op 99% gesteld wordt, van 
transport van elektriciteit op 100%, de centrale zet van het gas 40% om in 
stroom en de rest in warmte, de pomp zet 80% van de stroom in beweging 
om en de 20% rest in warmte, het aardgas in de brander levert warmte voor 
95% in het huis en voor 5% gaat die door de schoorsteen verloren, dan is het 
resultaat, het rendement voor het geheel, te schatten. 
 
Voor de beweging van water door de radiatoren is 210 kWh/jaar verbruikt 
door de pomp.  Hiervan is 20% (42 kWh/j) als warmte verloren gegaan en niet 
aan de temperatuur in huis ten goede gekomen. Ook de 80% (168 kWh/j) 
heeft de binnentemperatuur niet rechtstreeks beïnvloed. 
Om die 210 kWh/jaar te maken heeft de centrale een grotere hoeveelheid  
van 60/40x210=315 kWh/jaar energie inhoud aan aardgas verbruikt die is 
verdwenen door de schoorsteen van de centrale.  
 
De energie inhoud van 1 m3 aardgas is ongeveer 9.5 kWh als het verbrandt.  
De 1700 m3 aardgas, gebruikt om te verbranden in de ketel , is voor 95% ten 
goede gekomen aan het doel: een verwarmd huis. De overige 5%, uitgedrukt 
in elektrische energie in totaal 0.05 x 1700 x 9.5 = 807 kWh/jaar is door de 
schoorsteen van de woning verdwenen. Voor de binnentemperatuur is 0.95 x 
1700 x 9.5 = 15343 kWh/jaar nuttig gebruikt. In totaal is naast dat nuttig 
gebruik 42+168+0+315+807 = 1332 kWh/j aan verliezen opgetreden. Bij een 
rendement van 99% voor winning en transport is daar overheen nog een 
verlies van 1% van 15343+1332 = 167 kWh/j opgetreden.   
 
Dit geheel overziend is dus  16842 kWh/j aan energie inhoud in de vorm van  
aardgas gewonnen en is daarvan 15343 kWh/jaar feitelijk als warmte in de 
woning terecht gekomen. Het rendement van het geheel is dan 91%.  
 
Een interessante vergelijking ontstaat bij vervanging van de aardgas ketel 
door een warmtepomp. Bij dezelfde hoeveelheid vrijkomende nuttige 
warmte in de woning ontstaat dan het volgende beeld, opnieuw met pijlen : 
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        Verlies               96  kWh/j 
Winning &   /  
Transport Aardgas  Elektriciteit   W.P.    beweging  3836 kWh/j 
           \          \               --  Warmte   15343 kWh/j 
                     \            \                
                 \                         Spanningsverliezen            0  kWh/j                      

                            Warmte, Rookgassen                            5754 kWh/j                          
 
Met 1 kWh/jaar aan elektrische energie kan een warmtepomp 4 kWh/jaar 
van buiten in de woning brengen. Het rendement is dan 400%.  
De 15343 kWh/jaar uit dit rekenvoorbeeld is dan met  ¼ deel  daarvan ofwel  
15343/4 = 3836 kWh/j naar binnen te brengen.  
Door de centrale moet dan, uitgaande van 100% rendement in elektriciteits- 
transport, in totaal 3836 kWh/jaar worden geleverd. Om dat te kunnen doen 
moet 6/4 x 3836 = 5754 kWh/jaar aan warmte verliezen worden gemaakt. De 
centrale verbruikt dus 3836 + 5754 = 9590 kWh/jaar energie inhoud. De 
winning en transport met rendement 99% zorgt nog voor een verlies van 1% 
ofwel  96 kWh/jaar.  
De balans opmakend komt door het verbruiken van 9590+96 = 9686 kWh/j  in 
totaal 15343 kWh/j als warmte in huis terecht. Het totale rendement  van 
een warmtepomp is dan dus  158 %. Kortom: zelfs bij een fossiele brandstof 
gestookte centrale is een warmtepomp een flinke stap in de goede richting. 
 
Met dit type berekeningen is ook voor andere combinaties duidelijkheid over 
rendementen te krijgen.   
 
Vrijkomend CO2 
Duurzaamheid heeft ook te maken met de afvalstoffen die vrijkomen, met 
name CO2 gas, dat onderdeel is van een verzameling afval gassen die het 
broeikas effect in de atmosfeer vergroten. Men maakt wel onderscheid 
tussen de kringloop van CO2 dat al in de biosfeer aanwezig is en CO2 dat 
ontstaat door toevoeging aan de biosfeer door verbranding van fossiele 
brandstof. CO2 vanuit de kringloop houdt het klimaat constant, CO2 vanuit 
fossiele brandstof laat het klimaateffect stijgen. Omdat het fossiele deel ook 
in de kringloop terecht is gekomen gaan er stemmen op om het teveel aan 
CO2 weer terug in de bodem te stoppen. In feite is alle CO2 onwenselijk. 
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Hoe vertaalt zich dit nu in de praktijk?   
Het  idee achter bijvoorbeeld een ‘micro WKK’ is om de 60% afvalwarmte die 
nu in een centrale wordt verloren, kleinschalig in een woning lokaal te laten 
vrijkomen en nuttig te gebruiken. Het rendement lijkt aantrekkelijk maar de 
CO2 blijft vrijkomen. De vraag is of er niet-fossiele brandstof in te stoken is. 
 
Het idee van houtpellets in de kachel zou moeten worden bezien inclusief het 
transport van hout naar Nederland, het bewerken van hout tot de juiste 
korrelgrootte pellets, het verpakken, vervoeren en opslaan van pellets bij de 
woning en het elektromechanisch invoeren van de pellets in de brander. 
Voor al die zaken heeft fossiele brandstof tot vrijkomend CO2 geleid. Het blijft 
de vraag of de hoeveelheid CO2 uit de kringloop die bij de pellet verbranding 
zelf vrijkomt gunstig afsteekt bij die van andere manieren van verwarmen. 
 
5.2-”Wat past bij mijn type woning?”   
Verschillende typen woning hebben verschillende beperkingen en 
mogelijkheden. Een klein - en zeker niet compleet - overzichtje: 
 

 Op een flatgebouw zit een groot dak oppervlak waarop 
zonnepanelen passen. Een vereniging van eigenaren die elk een 
appartement bezitten kan hiermee zelf energie opwekken en dat 
tegen vergoeding terug leveren aan het energie bedrijf.  Ook 
woningcorporaties doen dit.  

 

 Een huis in een rijtje kan een ‘warme jas aan doen’ in de vorm van 
gevel- en dak isolatie en met een warmtepomp en zonnepanelen aan 
de slag. Hiermee is een begin gemaakt in de sociale woningbouw. 
Een rijtje huizen in eigen bezit vergt samenwerking tussen de 
eigenaren om dit te realiseren. Slimme ondernemers richten zelf 
‘groepen in de buurt’ op in de hoop op opdrachten van een groep 
bewoners.   

 

 Een woning die in een bosrijke omgeving staat heeft door al die 
schaduw minder aan zonnepanelen maar des te meer aan isoleren. 
Ook zou er voldoende hout lokaal beschikbaar kunnen zijn om een 
pellet kachel in te zetten.  
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 Woningen met een ongunstige ligging en weinig vrij dak oppervlak 
kunnen met ‘groene stroom’ of met ‘winddelen’ het best elders 
duurzaam opgewekte energie inkopen. Als ze zelf voor verwarming 
van de woning zorgen is een lucht-warmtepomp een interessante 
mogelijkheid. 

 

 Vrijstaande huizen kunnen de inval van zonlicht in de winter groter 
maken zodat de warmtevraag vermindert. Ze hebben meestal de 
ruimte voor zonnepanelen beschikbaar. Isoleren is hier zeer zinvol 
omdat vrijstaande huizen een groot schiloppervlak hebben.  

 

 Huizen op ruime grond in het buitengebied kunnen 
warmtepompsystemen toepassen die aan buizen in de bodem of in 
het grondwater verbonden zijn. Op het niveau van woonwijken past 
men dit principe ook bij nieuwbouw toe. 

 
Voor grotere gebouwen staan dezelfde technische mogelijkheden open. De 
schil isoleren en de apparatuur binnen vernieuwen zijn ook hier de 
aangewezen weg.  
 
 
5.3-“Wat gaat me dat ongeveer kosten?” 
Naar transities is maar beperkt onderzoek gedaan. De kosten zijn lager als het 
transitie werk collectief wordt aangepakt en variëren van 25000 tot 45000 
euro per woning. 
Daarin is dan meestal het isoleren van muren, ramen en vloeren inbegrepen 
en het plaatsen van nieuwe apparatuur voor verwarming en warm tapwater. 
De keuze aan financieringsvormen is in de periode 2014-2016 verruimd. 
Zo is de investering in duurzaamheid te financieren met de opbrengsten uit 
energiebesparing.  
Verder is subsidie voor bepaalde groepen woningen en bepaalde typen 
apparatuur beschikbaar gekomen.  
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5.4-“Waar zitten de knelpunten?” 
Er zijn veel knelpunten in de chaotische beginnende markt van duurzaamheid 
transities in bestaande woningen. Het rijtje hieronder bij de hand houden is 
verstandig bij het plannen van een transitie project. 
 
De verkeerde aanpak 
In je eentje pionieren is duur 
Ontbrekende kennis 
Inschattingsfouten 
Samenwerkingsvorm particulieren 
Moeilijk begrip, inzicht en overzicht krijgen 
Investering en terugverdientijd 
 
Randvoorwaarden 
Alles ineens of stap voor stap 
Huishouden loopt door 
Comfort behouden 
Gezondheid beschermen 
Esthetiek en compromis 
Snel veranderende omgeving 
Vergunningsvrij of niet 
Weinig platform voor kennis delen 
 
De bestaande techniek 
Moeilijk opdelen van Combi CV functies 
Alle leidingen in de muur gewerkt 
 
De transitie markt 
Veranderend overheidsbeleid  
Ondeskundige leveranciers  
Oud-denken bij aannemers 
Geen ‘lokale transitie winkel’ 
Weinig financiële steun 
Geen concurrentie op transitie niveau 
Onderhoud lastig te regelen 
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6-Tips bij de uitvoering: 
 
6.1-Haalbare doelen stellen 
Het klimaat minder in gevaar brengen betekent minder CO2 in de lucht 
brengen. De grootste vermindering van het klimaat effect is te bereiken door 
geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. 
 
In de nabije toekomst wordt energie halen uit PV zonnepanelen en uit 
windmolens de norm. In de zomer is met het teveel aan zonnestroom 
waterstofgas te maken. Als  een huishouden dat opslaat voor de winter is het 
mogelijk met brandstofcel  technologie ook in de winter stroom te maken. 
Waarschijnlijk zit dat ook in de elektrische auto die daarmee  bovendien nog 
eens 1000 km actieradius heeft. Een stip aan de horizon . . . 
 
Maar wat kan nu al, zonder de weg naar die toekomst te blokkeren? In elk 
geval zijn er al wat dingen op de markt die vrij gemakkelijk zijn te doen. 
 
6.2-Broodjes van de bakker 
Spouwmuur isolatie en PV zonnepanelen plaatsen zijn ‘broodjes van de 
bakker’. Dat wil zeggen: er zijn goede leveranciers op de markt waardoor de 
klus tegen een goede prijs nu al kan worden gedaan. Het werk geeft ook 
weinig overlast en betaalt zich in 5 tot 10 jaar terug. 
 
Spouw isolatie wordt tegenwoordig door een paar grote leveranciers met 
veel ervaring aangebracht. Er komt een vertegenwoordiger van zo’n bedrijf 
kijken naar de geschiktheid van de spouw en naar de hoeveelheid werk. 
Vragen als “Tot hoever onder het maaiveld loopt de spouw door?” en “Dicht 
u zelf de kieren rondom alle kozijnen?” bepalen mede wat de prijs gaat 
worden. Bij de uitvoering komt zo nodig eerst iemand de kozijnen afkitten. 
Dan kan het gaten boren, in de voegen, beginnen.  Daarna begint men vanaf 
de onderste delen van de spouwmuur met door de gaten injecteren van een 
vloeistofmix in de spouw die daar de PUR schuim vormt. De gaten sluit men 
met houten keggen af. Na het uitharden van de schuim gaan de keggen er uit 
en worden ventilatie gaten naar de kruipruimte geboord en roostertjes 
geplaatst. Tenslotte, nadat de gaten met cement zijn dichtgemaakt, is het 
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werk nagenoeg onzichtbaar geworden. Siervoegen of speciaal gekleurde 
voegspecie vormen een opletpunt bij de prijsopgave. 
 
PV zonnepanelen plaatsen is een snel groeiende markt. Er zijn ook startende 
bedrijven  actief die maar weinig ervaring met het werk en met de techniek 
hebben. Dit kan leiden tot verkeerd ontwerp advies en veel  te hoge prijzen. 
Is de juiste leverancier eenmaal gevonden dan is het installeren bij een 
gemiddelde woning in een dag, of misschien twee dagen, gebeurd. Een 
gecertificeerd elektricien sluit de PV panelen en een omvormer op het 
lichtnet aan in de meterkast.  
 
6.3-De weg open houden voor vervolg 
Onderweg, naar een duurzaam en toekomstbestendig eindresultaat van de 
transitie, zijn er gevaarlijke verleidingen het hoofd te bieden.  
Zo leveren ketelbouwers een combinatie van een aardgas gestookte CV ketel 
en een warmtepomp. Investeren in dit product betekent dat fossiele 
brandstof nodig blijft zolang het financieel en technisch nog niet aantrekkelijk 
is om dit systeem weer door een volgend product te vervangen. Kortom, de 
huiseigenaar zal een ketel-levensduur lang vast blijven zitten aan stijgende 
vastrecht kosten bij gaslevering en heeft vlees noch vis: een duurzaam idee 
vermengd met een niet duurzaam idee.  
Een ander gevaar is het ‘geïntegreerde systeem dat alles kan’ in huis halen. 
Bij de transitie van een woning met een smalle beurs blijkt direct dat zoiets 
een groot obstakel bij verandering vormt. Transitie kan wel degelijk in kleine 
stappen als aparte functies in aparte apparaten worden ondergebracht.  Deel 
het huis in een paar compartimenten met eigen verwarming in, hou de warm 
water voorziening apart als daar plaats voor is. Metsel niet al het leidingwerk 
in de muur maar gebruik leidinggoten met een deksel waar dat kan. Het 
onderhoud wordt gemakkelijker en veranderingen zijn ook beter te doen. 
 
6.4-Veilig inkopen 
In de chaotische transitie markt zijn ook minder goede leveranciers actief. Ze 
berekenen veel te hoge prijzen, komen opeens niet meer opdagen, willen 
maar niet met een offerte komen, stellen dingen voor die technisch niet 
kunnen, maken fouten bij de uitvoering van het werk en doen dingen waar ze 
gewoon nog geen ervaring mee  hebben. Pionieren heeft nog iets leuks maar 
proefkonijn zijn is duidelijk minder aangenaam. 
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Als leek op duurzaamheidsgebied iets inkopen is moeilijk. Een paar 
eenvoudige maatregelen bij een wat grotere aanschaf : 
 

 Maak op papier een beschrijving van  het ‘iets’ dat ingekocht gaat 
worden. 

 Vraag bij tenminste 3 leveranciers een offerte aan  met dat papier als 
‘specificatie’ 

 Vergelijk die offertes goed met elkaar en doe dat samen met een 
deskundige adviseur of in een groep huiseigenaren met ervaring 

 Kies altijd voor adviseurs die onafhankelijk zijn van leveranciers 

 Vraag de kandidaat leveranciers of een oriënterend bezoek aan een 
eerder door hen geleverde vergelijkbare installatie mogelijk is 

 Vraag de daarbij horende eerdere klant van de leverancier naar de 
ervaringen bij de installatie en met het gebruik 

  

Nawoord 
Over de transitie van onze jaren dertig woning, die 4 jaar duurde en het huis 
comfortabeler maakte en esthetisch ongeschonden liet, terwijl het nu toch 
‘nul op de meter‘ en energielabel  A haalt, schreef ik een boek waarin veel 
kennis over transitie bijeengebracht is. Deze wetenschappelijk opgezette  
case study 4  vormt de onderbouwing voor de inhoud van dit Handboek 
Transitie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 Truus Teunissen & Paul Lindhout 

                                                           
4
  Een toekomstbestendig jaren dertig huis. Een ‘sustainability make over’ in praktijk. P. Lindhout, maart 

2016 


