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Onderwerpe
n

Verduurzamen clusterwoningen

● Jullie buurt en jullie woningen
● Jullie energieverbruik
● Ons advies:

● Stappen
● 2 routes naar verduurzaming

● Aan de slag: een plan voor je huis
● Jullie vragen
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Tips en Tops



Jullie 
woningen

●Bouwperiode: Jaren 70
Toen het gas een kwartje kostte

●2- 2,5- en 3-laags
●Hoog energieverbruik
●Veel woningen zijn toe aan onderhoud



Bevindingen

Energiehuishouding 
● 1500-2000 m3 gas (tussenwoning bij verwarming overdag op de 

woonverdieping)

● > 2500 m3 gas (hoekwoning of indien ook boven wordt verwarmd)

● Gemiddeld ca. 3000-4500 kWh elektriciteit



Bevindingen

Energiehuishouding per maand
(in kWh)

Met 18 zonnepanelen



Ons Advies:
Stappen:

Doel: Warmtevraag verminderen!

https://youtu.be/xIDdU2bzEos


Ons Advies:
Stappen:

1. Hoe u eenvoudig energie kunt besparen
• Kieren dichten

• Gericht ventileren en 

• Verbeteren verwarmingssysteem

2. Welke isolatiemaatregelen u stap voor stap kunt nemen
• Vloer-, gevel-, dakisolatie  

• vervangen puien/glas/kozijnen/deuren

3. Wat als u gasloos wil wonen?
• Ventilatiesysteem en (hybride) warmtepomp

4. Hoe u energie duurzaam zelf kunt opwekken 
• Zonnepanelen, zonneboiler, PV-T



Menukaart

2 routes:



Energiebalan
s
Route 
Vernieuwen 

Energiehuishouding per maand
(in kWh) VERNIEUWEN



Aan de slag:

Uw aanpak



Waar loop je 
tegen aan

Gevels:
- Als je spouw al gevuld is?
- Vleermuizen
- Rabatdelen: van binnen en van buiten 

Kierdichting, vochthuishouding en ventilatie
- Kierdichting
- Ventilatie – vocht en CO2: oplossingen en hoe inbouwen.

Hitte

Thermische bruggen: 
- Balkons, 
- Aluminium pui
- Betonnen trappen
- Verspringingen spouwmuren.

Afwegingen routes



Advies
Gevels

Isolatiematerialen 
en technieken

Spouwmuurisolatie
� Liefst met HR-parels
� Indien al geïsoleerd: met speciaal 

schuim (Aminofoam)
● Drukt isolatie weer op zijn plaats

� Zorgt voor betere kierdichting
�Na inspectie van de spouw
� Door gecertificeerd bedrijf met 

keurmerk. Kijk bij wij-isoleren.nl
� Controle op vleermuizen

http://wij-isoleren.nl


Advies
 

Kieren, vocht en ventilatie 

Gemeten luchtlekken (met ramen dicht!): 3450 m3 lucht p.u.
Benodigd voor goede ventilatie:       250 m3 lucht p.u.

Vocht in de winter: 
• wordt IN HUIS geproduceerd (ademen, koken en douchen)
• Oorzaak van allergenen, tast constructie aan

DAAROM:
• Kieren goed dichten
• Ramen dicht houden (wel regelmatig luchten)
• gericht ventileren

• Vocht goed afzuigen na koken en douchen
• Liefst CO2/vochtgestuurd ventilatiesysteem



Advies koelen

Hitte:
• Zon buiten houden (screens, zonneschermen)
• Isolatie
• Zomernachtventilatie
• Sedumdak / groene tuin
• Koeling via ventilatie op (hybride) warmtepomp



Advies

Afwegingen Routes:

Route Verbeteren
• Woningen zijn 45 jaar oud: groot onderhoud is 

noodzakelijk
• Niet alle oplossingen zijn ideaal (b.v. dakisolatie is 

risicovol)
• Route Verbeteren is goedkoper, terugverdientijd is kort.
• Maar: onderhoudsvraagstuk wordt vooruitgeschoven
• En Route Verbeteren is arbeidsintensief.

Route Vernieuwen
• Kosten zijn hoog
• Woning wordt toekomst en onderhoudsbestendig
• Terugverdientijd in energiekosten niet relevant
• Verhoging woningwaarde en comfort
• Geen hergebruik van materialen



Advies Gasloos 
wonen

Afwegingen gasloos wonen:

• Is uw huis er klaar voor?

• Ambitieniveaus
• Gasloos
• Energieneutraal
• 0-op-de-meter

• Een warmtepomp?
• Wanneer wel en wanneer niet?

https://youtu.be/xmcDqzI4jd4


Advies
Zonne-ener

gie

Bron: www.zonatlas.nl



Advies

Thermische bruggen: 

• Dakaansluiting: dak vernieuwen
• Dakkoepels/schoorsteen: isoleren /afsluiten
• Aluminium schuifpui: vervangen
• Verspringingen spouwmuren: isoleren
• Balkons: accepteren?
• Betonnen trappen: accepteren?



a

Aan de slag?

Hoe dan?

Of met een beetje hulp:
Individueel advies:
• Een woningscan energie besparen:

Een woningscan bestaat uit een adviesgesprek van ca. 1,5 uur. 
Van dit gesprek krijgen u een kort verslag. 

• Een maatwerkadvies gasloos wonen: isoleren, kierdichting, 
duurzame installaties en duurzame energieopwekking. 

Woningscan: € 175,00 
Maatwerkadvies: € 175,00 
Scan en advies:  € 350,00 inclusief beoordeling offertes

Vervolgacties Wijkinitiatief Clusterwoningen Toekomstproof


