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Je woning renoveren met als doel het energieverbruik tot bijna nul te reduceren. Daarover gaat dit magazine. Voor 

sommigen betekent dat een ingrijpende verbouwing van hun woning. Anderen passen slimme methodes of innovatieve 

installaties toe, waarbij het zelf opwekken van duurzame energie een grote rol speelt. 

We tonen praktijkervaringen van deelnemers en energieadviseurs, die als pioniers meededen aan de Proeftuin 

Energieneutraal Renoveren Overijssel. Daaruit ontstaat een beeld van de uitgangspunten, voordelen, aanpak, 

mogelijkheden én moeilijkheden van energieneutraal renoveren. De conclusie is dat het energieneutraal renoveren van je 

woning stevige ambitie, een flinke portie lef en voldoende doorzettingsvermogen vereist.  

Maar deze grote inzet loont. Bewoners die deze uitdaging aangaan, kunnen rekenen op een waardevol resultaat: veel meer 

comfort, sterk verlaagde energiekosten en toekomstbestendige woning. 

Pionieren met duurzame energie
De provincie Overijssel heeft een stevige doelstelling op 

het gebied van nieuwe energie: 20% nieuwe energie 

in 2023. En we doen het goed: in Nederland scoort 

Overijssel bovengemiddeld als het gaat om duurzaam 

energieverbruik. Maar we zijn er nog lang niet. Om onze 

doelstelling te behalen moeten we blijven vernieuwen. In het 

programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 hebben 

we afgesproken 1.500 energieneutrale woningrenovaties 

te realiseren. Daarin besteden we speciale aandacht aan 

innovatie en industrialisatie. De Proeftuin Energieneutraal 

Renoveren heeft ons op dit gebied veel nieuwe kennis 

opgeleverd. We zijn dan ook trots op deze proeftuin, waarin 

wij samenwerken met de gemeenten Zwolle, Hardenberg, 

Dalfsen, Deventer, Kampen en Ommen. 

Slimme ideeën
Zo’n 50 woningbezitters werkten mee aan de proeftuin. In 

ruil voor het opdoen van kennis en ervaring met de renovatie 

van hun woning, kregen deze eigenaren subsidie voor de 

uitvoeringskosten. En bij de verbouwing begeleiding van 

een energieregisseur. Bijzonder aan het project was, dat 

de woningeigenaren één keer per maand samen kwamen. 

Door in groepsverband te sparren, kwamen de betere 

alternatieven en slimme ideeën op tafel. En daarnaast 

vergrootten zij hun bouwnetwerk en kregen ze tips van 

elkaar over installateurs en aannemers die goed met hun 

klant meedenken.

Eerst de schil
Om energieneutraal te worden, ga je uit van de ‘trias 

energetica’. Je pakt eerst de schil van het huis aan, zodat er 

geen energielekken meer zijn. Vervolgens denk je na over 

hoe je zelf energie kunt opwekken en tot slot kijk je naar 

de manier waarop je zo efficiënt mogelijk met die energie 

omgaat. Dit inzicht, en tal van andere ideeën en slimme 

tips lees je terug in dit magazine ‘MINDER energie, MEER 

comfort’. Zodat ook andere huizenbezitters kunnen proeven 

van de opgedane kennis! 

Monique van Haaf

Gedeputeerde Provincie Overijssel
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In een rustige straat aan de rand van Deventer wonen Martin, Sabine en hun twee zoons in een 

twee-onder-een-kapwoning. Een relatief nieuwe woning van het bouwjaar 1994. Toch viel het 

binnenklimaat al sinds de aankoop in 2002 de familie flink tegen. Ze kregen de kans om met een 

lening én subsidie de comfortklachten grondig aan te pakken. En dat was nodig, want het huis was 

zo lek als een mandje. Dankzij dit traject hebben zij meerdere energiemaatregelen tegelijk getroffen.

De familie Bennink begon in 2013 serieus te kijken naar 

mogelijkheden om het huis aan de Annette Versluysstraat 

in Deventer te verbeteren. “We zaten in de winter gewoon 

met een dekentje op de bank. Het was niet warm te 

krijgen,” zegt Sabine Bennink. Hoewel het huis pas in 1994 

opgeleverd is, bleek het huis toch niet zo energiezuinig. 

Ze hadden vooral klachten over de pui in de woonkamer, 

die een groot deel van de achtergevel bestrijkt. “Moet je 

nagaan. De pui zat zó slecht in de gevel dat we het op de 

bank niet warm kregen, terwijl het aan de andere kant 

van de kamer wel aangenaam was,” herinnert Martin zich. 

“Op de bovenste verdieping waren nog ramen met enkele 

beglazing en de kozijnen waren na niet meer dan twintig 

jaar al niks meer waard. Tja, een tegenvaller, maar we zijn 

blij met de locatie van het huis.” 

Elke maand een beetje investeren
“We konden in Deventer meedoen met een nieuw project, 

dat heette het Woningabonnement.” vertelt Sabine 

Bennink. Dit is een soort proefproject waarbij bouwbedrijven 

samenwerken. De totale renovatiekosten worden verrekend met 

je energierekening. Met wat je bespaart aan energiekosten los 

je elke maand een stukje investering af. Je maandelijkse lasten 

blijven zo gelijk voor de afgesproken periode. “Op basis van 

onze wensen en offertes stelden we voor de volledige renovatie 

een budget samen. Dat bedrag hoefden we niet zelf te betalen 

of ergens te lenen, we leverden steeds onze facturen in. Betalen 

doen we maandelijks. Onze maandlasten zijn ongeveer gelijk. Het 

geld zijn we niet meer kwijt aan de energierekening, maar aan 

de besparende maatregelen!” Hoewel de uitvoering langer op 

zich liet wachten dan verwacht, zijn ze blij met de renovatie. “We 

hebben ontzettend veel kunnen doen en ons huis is er zo veel 

comfortabeler van geworden. Echt heerlijk!”

… in de winter zaten we gewoon 
met een dekentje op de bank …

Ook nieuwbouwwoningen vertonen energielekken 

Slim gefinancierde energierenovatie 
verbetert woonplezier  

 | 5

Pelletkachel een fantastisch ding
Er is in twee jaar tijd een hoop veranderd in het huis. Alle 

kozijnen zijn vervangen en er is driedubbel glas aangebracht. 

Vooral voor de glazen pui in de woonkamer is dat een 

behoorlijke verbetering. Er is een aantal zonnepanelen geplaatst, 

leidingen zijn geïsoleerd en de nodige kieren zijn gedicht. Er 

is een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd en er kwam een 

nieuwe voordeur. Alle vier de bewoners zijn blij met de keuze 

voor een pelletkachel in de woonkamer. Sabine: “Die kachel 

is sfeervol, heel comfortabel, milieuvriendelijk én gemakkelijk 

in gebruik.” Martin: “We moeten de houtbrokjes wel bij onze 

energiekosten optellen, maar zo hoog zijn die kosten niet. Wij 

vinden dit een fantastisch ding!” 

Woonplezier voorop
“We hebben behoorlijk wat geïnvesteerd en natuurlijk zit er

weer meer geld in dan gedacht,” is de conclusie van

Sabine, “en van het één komt het ander. We moesten de 

beschadigde muren opnieuw verven. We hebben de vloer in de 

woonkamer opnieuw gelegd en uitgebreid naar de hal. En, nu 

we toch bezig waren, ook maar een hangend toilet geplaatst en 

nieuwe tegels gelegd…” De familie heeft een flinke investering 

gedaan en denkt maar deels aan het terugverdienen. “Pas met 

een langere looptijd kan deze investering uit. We verdienen 

dit echt niet helemaal terug, maar het gaat ook om ons 

woonplezier. Dat vinden we belangrijk.”

… Er is een hoop veranderd. 
Ons huis is zo veel comfortabeler 
geworden …

Bouwjaar zegt niet alles over energieverbruik

Woningen van ná 1992 krijgen label A of B als voorlopig energielabel. Zulke woningen behoren goed 

geïsoleerd te zijn. Maar dat klopt niet altijd. Zitten er fouten in het ontwerp of is de woning slecht gebouwd, 

dan is de woning minder energiezuinig en comfortabel, dan je mag verwachten van een woning van dat 

bouwjaar. 

Voorbeelden van ontwerp- en bouwfouten zijn slechte aansluitingen tussen het dak en de muren. Of in 

overgangen van deuren en opengaande ramen op de kozijnen ontsnapt energie. Ook glazen puien kunnen 

slecht geïsoleerd zijn. Deze energielekken noemen we koudebruggen. Tocht, een kille uitstraling van ramen of 

een onbehaaglijk koude vloer komen ook in nieuwe woningen voor. Dan valt er veel te verbeteren!   

Pelletkachel
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René Kuizenga

Ron Stet

Coos Timmermans

De Provincie Overijssel heeft in het programma Nieuwe 

Energie Overijssel haar duurzaamheidambities vastgelegd. Het 

energiezuinig maken van woningen is een essentieel onderdeel 

daarvan. 25 procent van het energieverbruik in Overijssel is 

gekoppeld aan huishoudens.

Ongeveer 275.000 Overijsselse woningen zijn particulier 

eigendom. Geschat wordt dat 30 procent van deze woningen 

een energielabel B heeft of beter. De Provincie Overijssel streeft 

ernaar dit percentage in 2020 op 45% te brengen. Oftewel: de 

ambitie is dat tussen 2016 en 2020 zo’n 45.000 huiseigenaren hun 

woning flink verbeteren, inclusief 1000 woningen die per saldo 

geen stroom en gas van elders meer nodig hebben. De provincie 

wil ook dit ‘energieneutraal’ maken van woningen aanjagen. Om 

hiermee ervaring op te doen is in 2014 een proeftuin ingericht in 

samenwerking met zes Overijsselse gemeenten: Dalfsen, Deventer, 

Hardenberg, Kampen, Ommen en Zwolle.

Van elkaar leren en samenwerken
De proeftuin ‘Energieneutraal renoveren in de bestaande woningbouw’ was een project, 

waarbij een kundige energieregisseur deelnemers op weg hielp om hun droom waar te 

maken. De provincie nam de kosten van de regisseur voor haar rekening en verleende 

tevens een subsidie van maximaal 8000 euro per woning voor het uitvoeren van 

energiemaatregelen. Om mee te doen aan de proeftuin golden enkele voorwaarden. 

Alleen woningen met energielabel C of lager bij de start van de proeftuin werden 

toegelaten en het ging om forse verbeteringen met een EPC-waarde van 0,0 tot 0,6 als 

eindresultaat (EPC = energieprestatiecoëfficiënt, zie pag. 12-13). Voor eigenaren met de 

ambitie om hun woning te renoveren en energieneutraal te maken, was dit een unieke 

kans. Via de plaatselijke energieloketten meldden zich ruim 50 deelnemers. Zij verplichtten 

zich hun ervaringen te delen in ‘communities of practice’ en werden in ruil begeleid 

door de energieregisseur. Zo inspireerden ze elkaar, leerden van elkaar en werkten ze 

samen, bijvoorbeeld bij het zoeken van kundige en meedenkende adviseurs, bouwers en 

installateurs.

Goed voorbeeld doet goed volgen
De Proeftuin ‘Energieneutraal renoveren in de bestaande woningbouw’ is in 2016 

afgerond. Uiteindelijk 46 deelnemers, 3 energieregisseurs, 6 energieloketten en diverse 

bedrijven in zes Overijsselse gemeenten deden ervaring op met het energieneutraal 

renoveren van particuliere woningen. De proeftuindeelnemers investeerden gemiddeld 

ruim 60.000 euro, sommigen waren er enkele maanden mee bezig, anderen meer 

dan een jaar. Veel deelnemers combineerden energiemaatregelen met andere 

woningverbeteringen. Deze kennis en ervaring is een inspiratiebron voor veel meer 

energieneutrale renovaties in de komende jaren.

De Proeftuin, een ontdekkingstocht 

naar energieneutraal renoveren

Drie energieregisseurs hebben de Proeftuin begeleid. In de gemeenten Hardenberg, Ommen en 

Dalfsen was René Kuizenga van Duvast Vastgoed & Energieadvies aangetrokken als energieregisseur 

voor de kandidaten in die regio. Energiearchitect Ron Stet van Coendoen was het aanspreekpunt in de 

gemeente Deventer. In Zwolle en Kampen opereerde Coos Timmermans van Verbeter en Bespaar als 

energieregisseur. Dit zijn hun ervaringen.

“Ik organiseerde bijeenkomsten om eigen kennis te delen met de 

deelnemers, maar ook om deelnemers van elkaar te laten leren. Dat 

werkte goed. Mijn groep was erg gemengd, met mensen die al erg thuis 

waren in het onderwerp en mensen die nog zoekende waren. Daardoor 

konden mensen brengen én halen.”

“Ik heb gemerkt dat er veel geïnteresseerden zijn voor het treffen van 

energiebesparende maatregelen, maar dat niet iedereen zo’n enorme 

investering in één keer kan doen. Veel mensen gaan stap voor stap aan 

het werk. Een duurzaamheidslening in plaats van subsidie kan uitkomst 

bieden, omdat een subsidie vaak een relatief klein bedrag of percentage 

van het te investeren bedrag is.”

Kennismaken met de Proeftuin 
energieregisseurs

“Het maken van een plan is essentieel. Daar zijn meerdere manieren 

voor. Je kunt dit plan samen met een adviseur maken, of het zelf 

maken en naderhand laten toetsen. Als je maar een expert laat 

meekijken.”

“Als energieregisseur help je mensen om een goede opdracht te 

kunnen verlenen aan een aannemer of installateur. Voor wie nog 

nooit een huis heeft gebouwd of aangepast, kan dat een hele 

zoektocht zijn. Het proces van het maken van een energieneutraal 

huis vergelijk ik met het groeien van een boom. Je hebt heel veel 

nodig om van zaad, via kiem tot het goede eindresultaat te komen: 

een stevige, gezonde boom.”

“Met de deelnemers bespraken we maatregelen en hoe hun aanpak 

was. Het was al nuttig om met elkaar te bespreken welke isolatievorm 

het beste past en voor welke uitvoerder werd gekozen. Iedereen gaat 

toch ongeveer dezelfde zoektocht aan. Het was opvallend dat de één 

gemakkelijker een keuze maakt dan de ander, maar juist daarom leren 

mensen veel van elkaar."

“Ik ben erachter gekomen dat er geen blauwdruk bestaat voor het 

verbouwen richting een energieneutrale woning. Er zijn zoveel factoren. 

Elk huis is anders, maar zelfs al lijken de huizen op elkaar, dan nog tellen 

budget en levensfase net zo hard mee. Dat zorgt per individu voor andere 

keuzen."
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Op een regenachtige vrijdagochtend zit ik bij Jan Pieter van Dalen aan de keukentafel. Binnen is 

het behaaglijk. Het is schoolvakantie en de kinderen vragen tussendoor aandacht van hun vader. 

Jan Pieter weet ze handig bezig te houden, terwijl hij uitgebreid en enthousiast vertelt over zijn 

energieneutrale project aan de Troelstralaan in Zwolle. Over zijn gedrevenheid en ervaringen om te 

gaan voor nul op de meter, maar ook over de tegenvallers bij de renovatie. 

De vrijstaande woning uit 1957 is niet geïsoleerd, heeft 

een houten vloer en tochtige ramen. Bij de aankoop van 

het huis ziet Jan Pieter, bouwtechnisch adviseur met een 

echt duurzaamheidshart, het als een uitdaging om het 

grondig aan te pakken. “Niet van dat halve werk, maar 

een complete renovatie naar een energieneutraal en 

comfortabel huis voor ons gezin. Dat is mijn ideaal. Want 

het is toch bizar dat we gas uit Rusland halen, terwijl we 

prima zonder kunnen,” is zijn overtuiging. 

Isoleren en ventileren
“We hebben een plan gemaakt volgens de Trias Energetica. Eerst 

de schil goed isoleren, zodat het verbruik van energie zo laag 

mogelijk is. Dan zelf energie opwekken en daarna de installaties 

zo efficiënt mogelijk inregelen. De houten vloer is vervangen door 

een dik pak isolatie en een nieuwe vloer met vloerverwarming. 

De gevels zijn geïsoleerd en de tochtige kozijnen vervangen door 

kunststof. Dat is een verschil!,” zegt Jan Pieter vol overtuiging. 

“In de eerste winter hadden we nog enkel glas. Dat was koud 

en kierde bij de roosters. Nu zitten er drie lagen glas in kunststof 

kozijnen en zijn de kieren overal gedicht. We gebruiken daarnaast 

een decentraal gebalanceerd ventilatiesysteem dat verse lucht van 

buiten voorverwarmt en naar binnen pompt. Door een CO2-

sensor schakelt het systeem op het juiste moment aan of uit. Zo is 

het binnenklimaat altijd aangenaam, veilig en gezond.”   

… Het is bizar dat we gas uit 
Rusland halen, terwijl we prima 
zonder kunnen …

  Flinke klus verdient zich dubbel en                
  dwars terug 

Geen half werk bij de familie Van Dalen

Steun bij tegenslagen
“Zo’n renovatie kost veel geld. Voor de uitvoering van onze 

plannen vroegen we een duurzaamheidslening aan,” vertelt 

Jan Pieter. “Die procedure vergde veel tijd. Dat gaf onzekerheid 

en het startmoment van verbouwing schoof verder op. Toen 

we verhuisden naar dit huis, was de verbouwing nog in volle 

gang. Wel een beetje behelpen, maar het lukte allemaal. Het 

was hartje winter toen de leverancier van de kunststof ramen 

failliet ging. Dat was een flinke tegenvaller. We hebben drie 

maanden vertraging opgelopen. Toen was het bijzonder prettig 

dat we met de energieregisseur en de deelnemers van de 

proeftuin Energieneutraal Renoveren de mogelijkheden konden 

bespreken. De hele verbouwing is ten slotte naar wens voltooid 

op de dakisolatie na. Dat staat nog op ons verlanglijstje.”

Prikkels nodig 
Met een forse investering is de familie van Dalen aan de 

slag gegaan. Die is gebruikt voor een nieuwe vloer met 

vloerverwarming, gevelisolatie en vervanging van de ramen. Ook 

hebben ze flink geïnvesteerd in zonnepanelen en heatpipes. 

“De duurzaamheidslening en subsidie uit de proeftuin waren 

een welkome steun in de rug om onze wensen te realiseren. 

Ook de deelname aan proeftuin Energieneutraal Renoveren was 

erg zinvol. Samen met anderen sparren over mogelijkheden, 

ervaringen uitwisselen en elkaar helpen met keuzes maken. 

“Zulke prikkels heb je nodig om je ambities uit te voeren. 

Onze woning is van energielabel F naar label A++ veranderd. 

Het gasverbruik is met meer dan 50 procent gedaald en de 24 

zonnepanelen compenseren het elektriciteitsverbruik vrijwel 

volledig. De nul op de meter is in zicht. Het was een enorme klus 

en een flinke investering, maar dat verdient zich nu dubbel en 

dwars terug.”

… extra prikkels nodig om je 
ambities uit te voeren …

Isoleren mag, maar ventileren moet
In slecht geïsoleerde woningen gaat ventileren vanzelf. Naden en kieren zorgen voor verse lucht, maar tegelijk voor 

warmteverlies. In goed geïsoleerde woningen moet je bewuste keuzes maken voor goede ventilatie. ’s Zomers kun je 

ramen open zetten, maar ’s winters is deze natuurlijke ventilatie geen optie. Hoe bereik je dan goede luchtverversing 

zónder warmteverlies? 

Mechanische ventilatie
Een mechanische ventilator blaast de gebruikte, vuile lucht naar buiten; roosters boven de ramen brengen verse, 

maar koude lucht naar binnen. Zonder extra voorzieningen verlies je zo veel warmte. Dat kun je beperken door een 

ventilator met warmtewisselaar, die restwarmte uit de afgevoerde lucht afgeeft aan de cv. Ook zijn er ventilatoren die 

alleen werken bij te veel vocht en CO2 in de kamer. En je kunt ventileren met winddrukgeregelde ventilatieroosters. 

Die laten niet méér lucht door als de wind erop staat.   

Balansventilatie
Balansventilatie zorgt voor afvoer én aanvoer van lucht en houdt de verse lucht in balans. Warmte wordt 

teruggewonnen en afgegeven aan inkomende verse lucht. Het is mogelijk ventilatie via CO2- en vochtsensoren af te 

stemmen op de behoefte. Balansventilatie kan bij nieuwe woningen met één centrale unit die de ventilatie van het 

hele huis verzorgt. Bij bestaande woningen is lokale toepassing gemakkelijker te realiseren. De lokale variant verzorgt 

de ventilatie in één of enkele belangrijke woonvertrekken.  
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Een karakteristiek, maar koud huis, waar je de tocht langs de kozijnen voelt. Op een koude winterdag 

wordt het niet warmer dan 18 graden. Meer comfort met minder energie zonder aantasting van het 

oorspronkelijke karakter. Dat was het uitgangspunt bij de opdracht voor de renovatie van de woning 

uit de jaren 50 aan de Longoliusstraat in Deventer

Bouwbedrijf Horstink en installateur Van Niel, beide 

uit Twello, kwamen in contact met architecte Coraline 

Vester uit Deventer. Zij had al langer plannen om haar 

karakteristieke, witte huis uit de jaren 50 grondig aan 

te pakken. Een mooie uitdaging voor beide bedrijven, 

die zich specialiseren in het energiezuinig maken van 

bestaande woningen. In goede samenwerking zijn de 

plannen uitgewerkt en gerealiseerd. Het resultaat is een 

comfortabele woning, waarin het gasverbruik is gehalveerd 

en zonnepanelen het elektriciteitsverbruik compenseren. 

Passief koelen en warmte dempen 
““We hebben het dak, de gevels en vloer van de woning grondig 

geïsoleerd. Daarnaast is verwarmings- en ventilatieapparatuur 

vernieuwd en hebben we zonnepanelen geplaatst. Omdat het 

huis was witgeschilderd, bestond het risico van vochtproblemen. 

De bestaande verflaag is verwijderd en vervangen door ademende 

verf, zodat het vocht van binnen naar buiten kan“, leggen de 

bouwspecialisten uit. ”De keuken is aangebracht in een nieuwe, 

passiefgebouwde uitbouw. Dit deel heeft een pakket gevelisolatie 

van 26 cm dik, vlaswol onder het dak en vloerisolatie, zodat geen 

verwarmingselement nodig is. De vlaswol heeft een vertragende 

werking en dempt de warmte.” Coraline is tevreden. “Als de 

keuken in de zomer te warm wordt, zetten we ’s nachts het raam 

open en sluiten deze af met louvredeurtjes. Deze passieve koeling 

werkt perfect.” 

Goed advies is het halve werk  
“Een grondige voorbereiding van zo’n project is heel belangrijk”, 

zegt Oscar Horstink. “Voordat de verbouwing begon, hebben we 

veel contact gehad. De afspraken waren helder. Zo konden we 

… Op een koude winterdag werd 
het niet warmer dan 18 graden …

  Onze opdracht was het oorspronkelijke          
  karakter behouden 

Meedenkende en kundige uitvoerders gevraagd 

de renovatie vlot uitvoeren.” Ook de proeftuin Energieneutraal 

Renoveren had voor dit project meerwaarde, doordat de 

opdrachtgever samen met een onafhankelijke energieregisseur 

en andere woningeigenaren over de aanpak, maatregelen en 

mogelijkheden kon sparren. “Je moet vooral geen haast hebben 

met de uitvoering en open staan voor advies. Offertes bijvoorbeeld 

zijn vaak heel verschillend en inhoudelijk moeilijk te beoordelen.” 

“Het is vaak appels met peren vergelijken,” noemt Cees van Niel 

het. “Een betrouwbare adviseur is onmisbaar om aan zo’n klus te 

beginnen.” 

Meer mogelijkheden binnen handbereik 
“In de bestaande bouw is de investering voor energieneutrale 

renovatie vrij hoog. Maar de ontwikkelingen op het gebied van 

bouwtechnische methoden en duurzame installaties gaan heel 

snel. Er komen steeds meer mogelijkheden binnen handbereik,” 

licht Van Niel toe. “Toch is een vorm van subsidie een belangrijke 

extra stimulans voor particuliere woningeigenaren om aan de slag 

te gaan. Technisch is nul op de meter allang mogelijk, maar omdat 

elk huis anders is, variëren de bouwkundige maatregelen enorm.” 

Kieren en luchtlekken controleren
Oscar Horstink benadrukt, dat ook de controle van de uitgevoerde 

maatregelen belangrijk is. “Wij nemen altijd de proef op de 

som na isolerende maatregelen. Met een Blowerdoor test, 

warmtecamera of een rookproef spoor je kieren en luchtlekken 

op, die je met het blote oog niet ziet. In het eindstadium van 

de verbouwing kun je deze plekken nog eenvoudig herstellen.” 

Coraline herinnert zich deze situatie in haar woning. “De 

bouwmedewerker werd behoorlijk chagrijnig, toen we met de 

rookproef toch enkele luchtlekken ontdekten. Hij was er zo van 

overtuigd, dat alle kieren gedicht waren. Maar de laatste gaatjes 

zijn vlot bijgewerkt en het resultaat is helemaal naar wens,” is haar 

eindconclusie. 

… Technisch is nul op de meter 
allang mogelijk …
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Dik isolatiepakket en lokale balansventilatie

De meerwaarde van domotica  
Tegenwoordig zijn er steeds meer slimme huisautomatiseringssystemen verkrijgbaar. Domotica is een ander woord 

voor huisautomatisering: software waarmee je heel slim kunt communiceren met je elektronische apparatuur en 

installaties thuis.

Domotica biedt veel gemak. In combinatie met de slimme meter krijg je inzicht in het energieverbruik van je woning, 

zelfs van afzonderlijke apparaten. Meten is weten.

Met een app op je smartphone, tablet, of computer kun je op afstand de verlichting, de zonwering, of deuren 

bedienen, apparaten zoals de wasmachine inschakelen op een gewenst moment, de kamertemperatuur aanpassen, 

etc. Er zijn allerlei toepassingen die het wonen comfortabeler maken en helpen je energieverbruik onder controle te 

houden.
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Het energielabel is het traditionele etiket voor de energiezuinigheid van woningen. Het is een nogal grove maatstaf, die echter 

wel houvast geeft bij het onderling vergelijken van woningen. Net als bij de EPC is alleen het ‘gebouwgebonden’ energiegebruik 

relevant. Gelet wordt op tien woningkenmerken: bouwjaar en woningtype, isolatie van gevel, dak en vloer, type glas, type 

verwarming-, warm water- en ventilatietoestel, en eventuele zonnepanelen/-boiler. 

De officiële indeling loopt sinds 2015 van klasse G (rood, zeer 

onzuinig) tot en met A (groen, behoorlijk tot zeer zuinig). Een 

nadeel hiervan is dat extra energiezuinige woningen er niet 

uitspringen. Dit wordt in de praktijk soms verholpen door extra 

plusjes toe te voegen aan het A-label van zulke woningen. We 

gebruiken deze verfijning in het deelnemersoverzicht op pag. 

14-15. De plusjes hebben een link met de EPC-waarde, volgens 

deze indeling:

Bouwjaar en woningtype 
Begin 2015 is een ‘voorlopig’ energielabel toegekend aan alle 

woningen in Nederland. Deze voorlopige labels hangen af van 

bouwjaar en woningtype. Globaal is de indeling als volgt:

 vooroorlogse woningen hebben label F of G

 woningen, gebouwd tussen 1946 en 1974 hebben   
               label D, E of F

 woningen, gebouwd tussen 1975 en 1991 hebben label C

 woningen, gebouwd in 1992 of later hebben label A of B.

Benieuwd naar uw energielabel? Kijk op www.zoekuwenergielabel.nl.

Feitelijk energiegebruik 
Veel woningen zijn sinds hun bouwjaar verbeterd en/of verbouwd. Dat heeft invloed op de energiezuinigheid van de woning. Het 

voorlopige label geeft dan niet meer de feitelijke kwaliteit van de woning weer. Bewoners kunnen latere verbeteringen aan de 

woning melden aan de landelijke database (www.energielabelvoorwoningen.nl ) en vervolgens een ‘definitief’ energielabel 

opvragen. Bij verkoop van de woning is zo’n definitief label tegenwoordig verplicht.

De Trias Energetica is de meest toegepaste strategie om 

woningen energieneutraal te maken.Het is een recept om 

allerlei mogelijkheden voor energiebesparing en -opwek 

effectief en efficiënt te combineren. Doel is het beste resultaat 

te bereiken per bestede euro.

De aanpak volgens de Trias Energetica ziet er zo uit:

De Trias Energetica 

Beperk de energievraag door verspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld door 
isolatie van vloer, gevels en dak, dubbel glas en verbeterde kozijnen, 
warmteterugwinning uit ventilatielucht. 

Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, bijvoorbeeld door 
zonnepanelen of een zonneboiler te installeren. 

Gebruik fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte zo efficiënt 
mogelijk, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp of lage 
temperatuurverwarming.

1. 

2. 
3. 

Een energieneutrale woning is een woning die net zoveel energie opwekt als hij verbruikt. Het energieverbruik is gelijk aan de 

energieproductie. Energieneutraliteit bereik je door (duurzame) energie op te wekken én het energieverbruik te verlagen. Immers, 

energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.

Er bestaat een soepele en een radicale interpretatie van energieneutraliteit. In de radicale versie telt alle energieverbruik mee, ook de 

energie voor koken, huishoudelijke apparatuur, elektronica etc. Er staat nul op de meter. Je betaalt geen kosten voor energielevering.

In de soepele interpretatie telt alleen het ‘gebouwgebonden’ verbruik mee: je wekt voldoende energie op voor verwarming en 

koeling, warm tapwater en (standaard)verlichting, maar niet voor overige apparatuur en koken. Die energie komt van het net; er 

staat dus geen nul op de meter.

EPC staat voor ‘energieprestatiecoëfficiënt’. De EPC is een getal dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. De EPC wordt 

berekend volgens een vaste methodiek door speciaal opgeleide adviseurs.Het ijkpunt is het gemiddelde energiegebruik van woningen 

gebouwd in de jaren ’90. De EPC-waarde van die woningen is 1,0.

Standaardberekening 
Voor het berekenen van de EPC-waarde telt alleen het ‘gebouwgebonden’ verbruik mee. De methodiek houdt rekening met de 

grootte van de woning (een grotere woning gebruikt bij gelijke kwaliteit meer energie dan een kleine) en het woningtype (meer 

buitengevel = meer energieverlies), maar niet met variaties in buitenklimaat en bewonersgedrag. Het is dus een standaardberekening 

die in de praktijk lang niet altijd uitkomt. Vaak staat er een hoger of lager getal op de gas- en elektriciteitsmeter dan je zou 

verwachten op basis van de EPC van de woning.

Wat is de EPC?

Wat is energieneutraal?

Energielabel

Norm voor nieuwbouw en renovatie
Een EPC-berekening is al jarenlang verplicht voor alle nieuwbouw. In 2015 is de norm voor nieuw gebouwde woningen gesteld 

op ten hoogste 0,4. Dat betekent dat een huis gebouwd in 2015 of later maximaal 40% van de energie verbruikt vergeleken met 

eenzelfde woning uit de jaren ‘90.

De EPC komt ook steeds meer in zwang als meetlat bij het verbeteren van bestaande woningen en gebouwen, zo ook in de 

Proeftuin Energieneutraal renoveren. De eis aan de deelnemers was hun woning te verbeteren tot:

 EPC = kleiner of gelijk aan 0, met benutting van 1.500 kWh duurzame energie, of

 EPC = tussen 0,1 en 0,29, met benutting van 2.000 kWh duurzame energie, of

 EPC = tussen 0,3 en 0,59, met benutting van 3.000 kWh duurzame energie.
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De 46 ambitieuze deelnemers van de Proeftuin Energieneutraal 

Renoveren namen grote stappen en  op hun weg naar 

energieneutraal wonen. En ze hebben veel resultaat bereikt. 

Hun energielabels verkleurden van rood of geel richting 

donkergroen.   

Met zevenmijlslaarzen naar 
energieneutraal
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Verscholen tussen het struikgewas en groen vind je op het perceel tussen Kamille en Burgemeester 

van Haersoltestraat in Nieuwleusen twee vrijstaande woningen. Ogenschijnlijk gewone woningen, 

maar de bewoners vertellen een bijzonder verhaal. Een intensieve samenwerking tussen deze buren 

resulteert in de beste energieneutrale oplossingen voor deze voormalige notarispanden.     

Sinds een jaar of zes bewonen Geert en Gees Nap het 

voormalige notariskantoor, dat inmiddels is veranderd 

in een ruime, energiezuinige woning. De bedrijfswoning 

naast het kantoor is nu de woning van Harry en Geke van 

Dijk. Bij de aankoop troffen de buren goed geïsoleerde 

panden uit 1985 aan, grotendeels al voorzien van isolatie, 

vloerverwarming en driedubbel glas. Aan de isolatie lag het 

niet. De nieuwe bewoners hadden vooral moeite met het 

gebruik van fossiele brandstof. Gezamenlijk gingen ze vol 

passie op zoek naar duurzame energiesystemen. . 

CO2-vrij, onafhankelijk en eerlijke 
energieoplossingen
Harry van Dijk bespreekt zijn ideeën met de buren Nap en maakt 

een rekensommetje. “Als je het bedrag dat je 15 jaar lang aan 

energiekosten betaalt, investeert in energiezuinige maatregelen, 

dan schep je mogelijkheden om onafhankelijk te worden van 

leveranciers van fossiele brandstof. Bovendien ben je dan CO2-

vrij,” was de uitleg van Harry. “Dit was een prachtige 

gedachte die ons bijzonder aansprak,” vertelt Geert Nap. “We 

wilden onafhankelijk worden van Poetin. Later begon ook de 

gaswinning in Groningen ons tegen te staan. Daar wilden we 

niet meer aan meewerken. We gingen voor de in onze ogen 

intelligentste oplossing met het hoogst haalbare rendement.”   

Externe deskundigheid en een 
energieplan
“Toen we besloten onze plannen uit te voeren, gingen we 

op zoek naar leveranciers. We vroegen offertes aan voor een 

warmtepompsysteem. Een brij aan technische gegevens werd 

over ons uitgestort. Termen als COP, Delta-T, flow, mono en 

doublet, open of gesloten systemen waren abracadabra voor 

ons. Ook de prijsopgaven voor zonnepanelen konden we moeilijk 

… onafhankelijk worden van 
Poetin en Loppersum …

Degelijk energieonderzoek garantie voor de beste oplossing  

Samen sterk: als goede buren op weg 
naar energieneutraal 

met elkaar vergelijken.” Dat is de ervaring van beide buren. 

“We hadden te weinig technische kennis om de offertes goed 

te beoordelen. Dat was voor ons het moment om externe en 

onafhankelijke deskundigheid in te huren. Een ingenieursbureau 

heeft ons daarna voorzien van een gedegen energierapport met 

een objectieve warmteverliesberekening inclusief een stappenplan 

voor de uitvoering. We hebben ruim vijf procent van het budget 

besteed aan onderzoek en advies om daarmee missers te 

voorkomen. Dat geeft een gerust gevoel en is een stevige basis 

voor de uitvoering.”

Op weg naar fossielvrij 
Voor Geert en Gees Nap is de keuze gevallen op een 

combiwarmtepomp op bodemwarmte, zonnecollectoren 

(heatpipes) en een buffervat voor warmte-opslag. Daarmee 

verwarmen ze hun woning en het tapwater. “Ook de wasmachine 

en vaatwasser zijn verbonden met het buffervat en profiteren 

mee van het voorverwarmde water,” licht Geert toe. “Zodra 

we meer zicht hebben op het functioneren van ons nieuwe 

systeem, compenseren we de benodigde energie met de juiste 

hoeveelheid zonnepanelen.” Harry en Geke van Dijk hebben de 

schuifpui vervangen als bouwkundige aanpassing. Zij kozen voor 

een lage temperatuur verwarmingssysteem in combinatie met 

een luchtwarmtepomp voor de begane grond. Infraroodpanelen 

zijn geplaatst als verwarmingselementen op de bovenverdieping. 

Zonnepanelen wekken er de stroom voor op. Heatpipes helpen 

bij het verwarmen van tapwater in de elektrische boiler. Voor 

beide woningen is een budget ingezet van ca. 40.000 euro. 

Met de constructieve samenwerking vol overtuiging en een 

doelgerichte aanpak komen de buren stap voor stap dichterbij hun 

energieneutrale woning. “Het is een traject van lange adem. We 

zijn onderweg en hebben 80 procent van onze reis afgelegd. Ons 

einddoel komt elke dag dichterbij,” is de conclusie van de buren.

wars terug.”

… objectief energieplan stevige 
basis voor de uitvoering …

1e stap Trias Energetica

Plaatsing waterpomp

Hoe verbeter je de ‘schil’ van je woning? 
De isolatiekwaliteit van de schil van je woning wordt uitgedrukt in Rc-waardes: de maat voor de 

warmteweerstand van gevel, dak en vloer. Dus: hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter het is. Voor 

nieuwbouwwoningen vanaf 2015 is de eis van de warmteweerstand als geheel een Rc-waarde van 

5,0 of hoger. Om je bestaande woning energieneutraal te maken is een nog hogere Rc-waarde (6 à 

8) wenselijk. Volstaan met een lagere Rc-waarde kan ook, maar dan moet je meer resultaat halen 

uit de tweede en derde stap van de Trias Energetica.

Rc-waarde voor warmteweerstand
Een Rc-waarde van 6 à 8 te realiseren in een bestaande woning is ambitieus. Reken maar even mee. Het dak van een jaren 

’70 of ’80 woning heeft een Rc-waarde van ongeveer 1,3 dankzij 3 tot 5 cm isolatiemateriaal. Een typische jaren ’90 woning 

heeft 8 tot 10 cm dakisolatie met een Rc van ca. 2,5. Soortgelijke getallen gelden voor gevel en vloer. Het opvullen van de 

spouw van een jaren ’70-gevel verhoogt de warmteweerstand tot een Rc van ongeveer 1,7. Een Rc-waarde van 5 vereist 

zo’n 10 cm isolatie. Zo’n spouwmuur biedt hiervoor niet de ruimte. Met andere woorden: energieneutraal renoveren 

betekent vrijwel steeds een extra isolatielaag toevoegen aan de binnen- of buitenkant van je dak, gevel of vloer. 

U-waarde voor warmteverlies
Ramen en deuren inclusief kozijnen zijn een bijzonder deel van de schil van je woning. De isolatiekwaliteit drukken we 

uit in U-waardes: de maat voor de hoeveelheid warmteverlies. Dus: hoe lager de U-waarde, hoe beter. Energieneutraal 

renoveren betekent hier een voorkeur voor de beste kwaliteit glas, deuren en kozijnen. Bijvoorbeeld drievoudig HR+++ 

glas (‘triple glas’) met U-waarde = 0,7. Ter vergelijking: de U-waarde van enkel glas is 5,7 en HR++ glas heeft een U-waarde 

van 1,1. 



18 |

Bij het knetterend houtvuur hoor ik gepassioneerde verhalen over het energieneutraal maken 

van drie woningen in Gramsbergen. Broer, zus en ouders Reinders maakten elkaar enthousiast om 

energiekosten uit te bannen. Met zowel innovatieve snufjes als traditionele stookmethoden werken 

ze gezamenlijk naar een onafhankelijk, fossielvrij energiegebruik.        

Gerrit en Frieda Reinders hebben hun zoon Rudi en dochter 

Truus van jongs af een milieubewuste leefstijl meegegeven. 

De CO2-uitstoot moet omlaag en ze willen laten zien dat 

iedereen daaraan bij kan dragen. Samen dachten ze na 

over meer comfort in huis met minder fossiele energie. 

De verbouwingen stonden al gepland, toen de Proeftuin 

Energieneutraal Renoveren zich aandiende. Een extra reden 

om door te pakken naar energieneutrale woningen. 

Sociale functie van de houtkachel  
Voor Truus als alleenstaande moeder van drie pubers, waren de 

hoge energiekosten de belangrijkste reden om maatregelen te 

nemen. “Ik heb een houtkachel met buffervat in combinatie met 

vloerverwarming laten aanleggen. We stoken nu volledig op hout 

en het aardgas is afgesloten. De warmte van één kuub hout is 

gelijk aan 200 m3 gas. Dat is toch een mooie besparing! Daarvan 

kun je bij wijze van spreken elk jaar op wintersport!,” concludeert 

Truus. Naast energiebesparing en een prettige warmte heeft de 

kachel ook een sociale functie, benadrukt Truus. “We zitten 

nu veel vaker samen knus in de woonkamer. De kachel is 

wat ons bindt. Ook vallen de investeringskosten mee. Na 10 jaar 

ben ik uit de kosten en profiteer ik van gratis energie. Eigenlijk 

ben je gek als je het niet doet!” 

App voor warm douchewater
Rudi heeft zijn vrijstaande woning voorzien van zonnecollectoren, 

die zorgen voor de verwarming van de woning en het warme 

tapwater. Het dak en vloer zijn geïsoleerd en zelfs de dakkapel 

is van driedubbel glas voorzien. Net als bij zijn ouders en zus 

verwarmt hij zijn woning met een houtkachel. “Hout stoken 

moet je leren, maar het hakken, kloven, vuurtje stoken maakt 

je bewust van je energievraag,” licht Rudi toe. Op het dak 

liggen zo’n 48 PV-panelen, die genoeg stroom leveren voor het 

gebruik in ons gezin en als brandstof voor zijn beide elektrische 

auto’s. “Ik vind het investeren in duurzame energie belangrijker 

dan in bijvoorbeeld vloerbedekking,” gaat Rudi verder. “Ook 

… van de besparing kun je elk 
jaar op wintersport …

Energieneutraal renoveren is besmettelijk …

Hele familie Reinders stapt over op houtkachels

onze kinderen leren bewust omgaan met energie. Doordat 

zonnecollectoren het water opwarmen, varieert de temperatuur. 

Mijn kinderen bekijken via een app online en op afstand wat de 

beste tijd is om te douchen. Ook kunnen ze de verwarming op hun 

slaapkamer zelf instellen en zien ze hoeveel energie dit gebruikt. Zo 

merken ze dat warm water niet vanzelfsprekend is.” 

Afstemmen op energiebehoefte 
De ouders, Gerrit en Frieda, hebben ook een hout gestookte 

energievoorziening. Ook zijn ze van plan een luchtwarmtepomp en 

zonnepanelen te plaatsen. “Mijn ouders beschikken over een groot 

plat dak, dat ideaal is voor het opwekken van zonne-energie. De 

plannen voor de verbouwing zijn nog niet helemaal rond, maar het 

energieneutraal maken van hun woning is wel het doel. De gehele 

energievoorziening stemmen we nauwkeurig af op de behoefte. 

Daar gaat enig denk- en rekenwerk aan vooraf,” legt Rudi uit. 

Advies voor de toekomst
“Er zijn nu te veel drempels en voorwaarden om eenvoudig over te 

stappen naar energieneutraal. Je moet eigenlijk gewoon morgen 

kunnen beginnen,” vindt Rudi. “De Proeftuin Energieneutraal 

Renoveren was een steun in de rug. Ik vind het prettig om 

in een groep samen te werken en kennis en ervaringen over 

energieneutrale maatregelen uit te wisselen. Zo’n proeftuinproces 

onder leiding van een energieregisseur vergt wel meer tijd om tot 

een resultaat te komen, maar het is een constructieve aanpak.” 

legt Rudi uit. “De omslag maken naar energieneutraal is best 

ingewikkeld. Subsidies maken het gemakkelijker, maar het 

samenbrengen van kennis is nog waardevoller.”

Duurzaam voorzien in de resterende energiebehoefte 
Een energieneutrale woning gebruikt warmte en vooral ook stroom van duurzame herkomst. De 

aangewezen bron voor duurzame elektriciteit is de zon. PV-panelen op of bij de woning of van een 

coöperatief zonnedak leveren de stroom voor de energie-installaties, zoals de cv-pomp, ventilator, 

warmtepompmotor, voor energiezuinige verlichting en overige apparatuur. 

Warmtepompen
Een warmtepomp, al of niet in combinatie met een HR-ketel, is een goede optie voor het verwarmen 

van een energieneutrale woning. De warmtepomp haalt warmte van buiten – uit lucht, bodem of grondwater – en 

waardeert deze op tot een bruikbare temperatuur. Het opwaarderen gebeurt met een elektrische motor (soort 

koelkastmotor). Met weinig stroom krijg je zo veel warmte in huis. Dat is voor een woning met zeer goede isolatie 

meestal voldoende, behalve op piekmomenten zoals een extra koude winterdag. Dan springt de HR-ketel bij (hybride 

warmtepomp) of er wordt elektrisch bij verwarmd (volledig elektrische warmtepomp). Beide systemen werken het 

beste in combinatie met vloer- of wandverwarming, of speciale lage temperatuur-radiatoren.

Zonnecollectoren en houtkachels
Ook zonneboilers en superefficiënte houtkachels, vaak in combinatie met een buffervat voor warmteopslag, 

zorgen voor duurzame warmte in de woning. De traditionele ‘vlakke plaat’-zonneboiler is vooral geschikt voor 

je warmwatervoorziening. Moderne collectoren met vacuüm-gezogen ‘heatpipes’ kun je ook toepassen voor 

verwarming. Pelletkachels verbranden ‘pellets’, dat zijn geperste houtkorrels liefst duurzaam geproduceerd, op een 

zeer efficiënte manier. Je kunt ze als zelfstandige unit gebruiken of integreren in het cv-systeem met vloerverwarming 

of zuinige radiatoren. 

… De kachel in de woonkamer is 
wat ons bindt …

2e en 3e stap Trias Energetica
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Zo ga je op weg naar een comfortabele, energiezuinige woning. 
De eerste stappen kun je als bewoner zelf zetten. Bij de laatste 
stappen wandelt een professional mee. 

Is je energieverbruik volgens verwachting gedaald? Dan is de renovatie 

geslaagd en sluit je gedrag als energiegebruiker er goed bij aan. Je 

bent gekomen waar je wilde: een comfortabeler huis met (veel) minder 

energiekosten. Geniet ervan!

Nu gaat het gebeuren! Je verleent als bewoner de opdracht. Het werk 

kan beginnen, in één keer of in fases. Mogelijk begeleidt de adviseur de 

uitvoering. De maatregelen passen bij jouw woning en jouw wensen. 

De adviseur onderzoekt de energiebalans van je woning; hij en het 

uitvoerende bedrijf kennen de mogelijkheden; jij weet wat je wilt. In de 

driehoek bewoner-adviseur-uitvoerend bedrijf groeit zo het plan, met 

een offerte die goed voelt en heldere prestatieafspraken. 

Tot hiertoe kun je het allemaal zelf. Maar nu is het moment gekomen om 

een goede adviseur te zoeken, en een bedrijf (of combi van bedrijven) 

waarmee het klikt. Het plaatselijke energieloket kan je hierbij helpen.

Vervolgens breng je jouw concrete woonwensen in beeld. Hoe wil ik wonen/

leven? Waar heb ik last van in mijn huis? Wil ik een nieuwe badkamer of 

uitbouw? De zolder gaan gebruiken? Wat is het goede moment voor uitvoering: 

morgen of over een paar jaar? En hoe kan ik het financieren?  

Dan is het zaak je eigen energieverbruik in kaart te brengen. Het plaatselijke 

energieloket en de site MilieuCentraal hebben handige tools voor zo’n quick 

scan. Is je verbruik hoog, vergeleken met de buren? Is je woning al geïsoleerd? 

Gebruik je verouderde apparatuur, bijvoorbeeld de cv of een oude koelkast? Is 

het dak geschikt voor zonnepanelen? Etc. 

De tocht begint met inlezen: wat betekent energieneutraal precies? Is het iets 

voor mij? En waarom dan? Wil ik geen koude voeten meer? Wil ik besparen? 

Of vind ik innovatieve technieken interessant? Het zijn allemaal redenen om 

energiemaatregelen te nemen. 
Oriënteren
 Stap 1

Energieverbruik 
in beeld 

 Stap 2

Wensenlijstje 

 Stap 3

 Stap 4
En dan: 

de markt op 

 Stap 5
Naar een plan 

 Stap 6
Uitvoering 

 Stap 7
Monitoring 

Meten is weten

In 7 stappen naar 
energieneutraal7In 
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Wat kost energieneutraal? En wat levert 
het me op?
Je woning een stuk energiezuiniger maken gaat niet vanzelf. Om te beginnen kost het geld, je moet zaken voorbereiden en regelen, 

en het geeft overlast tijdens de uitvoering. 

De voordelen van zo’n investering pluk je in de jaren erna: extra wooncomfort, een hogere waarde van je woning, een lagere 

energierekening en minder last van wisselende energieprijzen, het goede gevoel minder CO2-uitstoot te veroorzaken.

Voordat je aan zo’n avontuur begint, vraag je je af: “Zijn voor mij de voordelen groter dan de nadelen?” Oftewel: “Vind ik deze 

maatregelen de moeite waard?” Sommige voor- en nadelen zijn vrij gemakkelijk in cijfers te vangen, al zijn die cijfers niet zo 

spijkerhard als u wellicht zou wensen. Voor andere elementen is dit lastiger, maar toch kunnen die voor u net zo goed van belang zijn. 

U maakt dus altijd uw eigen afweging! 

Grip op financiën
Een simpel model helpt u grip te krijgen op het financiële aspect van uw afweging. We geven een voorbeeld ter verduidelijking. 

Voorbeeld
Stel, u wilt uw energiegebruik fors verlagen, van 3000 kWh 

elektriciteit en 1600 m3 gas naar 500 kWh elektriciteit en 

400 m3 gas per jaar. U neemt aan dat energieprijzen ruwweg 

constant blijven. Uw vraag is: “Hoeveel kan ik investeren 

in woningisolatie en zonnepanelen om dit doel te bereiken 

zónder dat het mij iets kost?”   

U past deze getallen toe in het model. In 15 jaar bespaart 

u 17.550 euro, in 20 jaar 23.400 euro. Als u de investering 

uit eigen zak betaalt en geen rentederving meetelt, is dit 

uw investeringsruimte (incl. btw, maar na aftrek eventuele 

subsidie). Als u financiert met een energiebespaarlening is uw 

financieringsruimte iets kleiner, want de te betalen rente gaat 

ervan af.

Na 15 jaar of 20 jaar – uw keuze – speelt u quitte. Uw 

kosten hebt u terugverdiend. In de jaren erna loopt uw 

besparingsvoordeel door. 

Bereken uw energiebesparing
De vetgedrukte getallen, die komen uit het voorbeeld hierboven kunt u aanpassen aan uw situatie en verwachtingen.

ENERGIEBESPARING EN PRIJS BESPARING PER JAAR BESPARING IN 15 JAAR BESPARING IN 20 JAAR

investeren met: rentevoet gemiddelde rentelast/jaar investeringsruimte investeringsruimte

2500 kWh

1200 m3 gas €  0,60

€  0,18 € 450,-

€ 720,-

€ 6.750,-

€ 10.800,-

€ 9.000,-

€ 14.400,-

totaal € 1.170,- € 17.550,- (a) € 23.400,- (b)

eigen geld

energiebespaarlening

0%

2%

€ 0

1% van investering

€ 17.550,- (= a)

€ 14.920,- (= 0,85*a)

€  23.400,- (= b)

€  18.720,- (= 0,80*b)

www.energiesubsidiewijzer.nl 

Subsidie en financiële voordelen
Er bestaan diverse financiële regelingen die 

energiemaatregelen stimuleren met premies voor bepaalde 

maatregelen en leningen tegen lage rente. Raadpleeg 

hiervoor het plaatselijke energieloket of 

Er zijn regelingen op landelijk, provinciaal en 

gemeentelijk niveau. De belangrijkste zijn in 2017 de 

energiebespaarlening (met extra lage rente voor wie in 

Overijssel woont), de subsidieregeling energiebesparing 

eigen huis (ca. 20% subsidie op tenminste twee 

isolatiemaatregelen) en de investeringssubsidie duurzame 

energie (subsidie op apparaten zoals warmtepomp, 

zonneboiler, pelletkachel).

www.energiesubsidiewijzer.nl 
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“Tijdens een wandeling hadden we deze voormalige paardenstal al eens gezien dicht bij de IJssel 

in Kampen. Het leek ons direct fantastisch dit gebouw volledig te renoveren. Maar dat is voor ons 

niet haalbaar, dachten we heel lang. Pas toen we ons vorige huis met bed and breakfast konden 

verkopen, zijn we serieuzer gaan kijken. We wilden vooral een comfortabel huis met zo laag 

mogelijke vaste lasten. Met veel passie zijn wij deze uitdaging aangegaan.”   

Simon en Bettina Coupe begonnen in 2014 met het 

renoveren van het pand aan de Beltweg in Kampen. Hun 

ambitie was om van iets bestaands iets moois te maken, 

maar wel zo dat ze de vaste lasten zo laag mogelijk 

konden houden. “We hebben gemerkt hoe het is om grote 

energierekeningen te moeten betalen. Onze bed and 

breakfast was geweldig, maar vooral de energiekosten 

waren hoog. We waren maandelijks honderden euro’s 

aan elektriciteit en gas kwijt,” zegt Simon. ”We wisten 

dat het anders kon. Maar dan moesten we het wel groot 

aanpakken.”

Lage maandlasten was het doel  
In dit huis heeft de familie Coupe daarom niet alleen 

geïnvesteerd in besparende maatregelen. Ze wekken ook via 

zonnepanelen stroom op én ze verwarmen hun woning met 

een aardwarmtepomp. “Dat kost nogal wat en waarschijnlijk 

verdienen we de investering niet volledig terug. Maar voor ons 

is het simpel: onze maandelijkse uitgaven zijn laag en daar ging 

het ons om. Bettina zegt dat ze geen nul op de meter hebben 

bereikt. “Dat was niet ons uitgangspunt, maar we komen een 

heel eind! Dit pand heeft een monumentale status. Dat kun je 

minder flexibel aanpassen. Daarnaast moet je in het dagelijkse 

leven rekening houden met je verbruik van energie. Houd je van 

lang douchen? Welke huishoudelijke apparaten gebruik je? Heb 

je overal energiezuinige lampen of niet? Dat zijn allemaal zaken 

waar je rekening mee moet houden, zelfs in een energieneutrale 

woning.”

Comfort belangrijk
De familie Coupe investeerde daar waar dat kon in goede 

… honderden euro’s kwijt aan 
elektriciteit en gas …

Hoge energierekening definitief verleden tijd 

Paardenstal met eigentijds comfort 
en lage energielasten

beglazing in hun monumentale pand en ze kozen voor zeer goede 

isolatiematerialen. Voor de verwarming lieten ze als alternatief 

voor een gasaansluiting een warmtebron slaan. Ook maken ze 

gebruik van zonnepanelen. Ze verwarmen én koelen de kamers 

met vloerverwarming. “Die vloerverwarming is zó ontzettend 

comfortabel! Zeker omdat de temperatuur per kamer apart in te 

stellen is. Heerlijk en niet alleen voor het energieverbruik.”

Inspiratie voor anderen 
Omdat Simon en Bettina meededen met de provinciale 

Proeftuin Energieneutraal Renoveren hebben ze een deel van de 

investeringen voor energiebesparende maatregelen gesubsidieerd 

gekregen. De groep deelnemers van de Proeftuin uit Kampen 

en Zwolle kwam elkaar tegen op georganiseerde avonden. “We 

waren zelf al verder dan de meesten in de groep. We hebben dit 

pand immers met een specifieke visie gekocht. Al ons geld van de 

bed and breakfast hebben we gebruikt in dit nieuwe huis. Ik denk 

dat wij zelf niet veel aan de ‘kruisbestuiving’ hebben gehad, maar 

wellicht hebben we wel anderen geïnspireerd.” 

Toekomstklussen
Of Simon en Bettina al klaar zijn met klussen? “Nee, we willen 

ooit nog een soort appartement met eigen ingang in of aan het 

huis maken, zodat onze jongste zoon daar later zou kunnen 

wonen. Hij is gehandicapt, maar zal op een dag toch zijn eigen 

plek nodig hebben. Maar eerst gaan we verder met de berging en 

schuur. Ach, en zo zijn er altijd nog wel dingetjes…”

Nieuwe materialen en installaties
Fabrikanten van bouwmaterialen en energieapparaten brengen voortdurend verbeterde en soms geheel nieuwe 

producten op de markt voor besparing, terugwinning, het opwekken en opslag van energie. Innovatieve adviseurs, 

bouwers en installateurs voegen hun praktijkervaring hieraan toe.

Je oriënteren op de nieuwste mogelijkheden is heel zinvol voor wie zijn woning energieneutraal wil maken. Maar 

bedenk wel dat ‘nieuw’ niet altijd samenvalt met ‘bewezen kwaliteit’ en evenmin met ‘goedkoper dan oud’.  

Innovatief isoleren
Bij innovatie die gericht is op beter isoleren van de schil van je woning, draait het vooral om twee zaken:

(a) met minder materiaal (massa, dikte) een hogere Rc-waarde en een lagere U-waarde realiseren;

(b) naast energiebesparing ook nevendoelen bereiken, zoals een gezonder binnenklimaat of gebruik van duurzamere 

materialen. Goede voorbeelden zijn:

 •  kwalitatief verbeterd dubbel glas met vrijwel dezelfde U-waarde als triple glas;

 •  meerwandige folies voor dak- en muurisolatie;

 •  dunne, op nanotechnologie gebaseerde isolatiedekens en -panelen;

 •  natuurlijke, ademende materialen die isoleren en gelijktijdig vochtgehaltes reguleren. 

Innovatieve apparatuur
Ook zijn er vele innovatieve oplossingen voor energieterugwinning, het opwekken, efficiënt gebruik en opslag van 

energie. We kennen lage temperatuur radiatoren, zonnecollectoren op basis van heatpipes en infrarood-panelen 

voor lokale verwarming. Andere opties zijn bijvoorbeeld de ventilatiewarmtepomp (combi van warmtepomp en 

balansventilatie), de climarad (een combi van radiator met lokale balansventilatie en warmteterugwinning) en fresh-r 

panelen (balansventilator met superefficiënte warmteterugwinning).    

 

… weinig kruisbestuiving, wel een 
voorbeeld voor anderen ...
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Woningen energiezuinig maken doe je door betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen, 
en door warmtepompen, zonneboilers, ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen. 
Huiseigenaren die zulke maatregelen toepassen, verhogen hun wooncomfort, verlagen hun 
energierekening, en verbeteren het milieu. Samen worden we zo minder afhankelijk van 
fossiele brandstoffen, besparen we geld, en creëren we banen.

De Rijksoverheid en de provincie Overijssel stimuleren energiebesparing en het opwekken 
van duurzame energie door voorlichting, subsidies voor bepaalde maatregelen en goedkope 
financiering. De Rijksoverheid voert hiervoor in 2017/2018 een campagne uit: ‘Energie 
besparen doe je nu’. Provincie Overijssel heeft het programma ‘Nieuwe Energie Overijssel’.     
Plaatselijk zijn er de energieloketten, waar u terecht kunt met uw vragen over maatregelen 
om uw huis energiezuinig te maken en over subsidie- en financieringsmogelijkheden. Vaak 
weet men bij deze loketten ook de weg, als u een goede adviseur zoekt, of een geschikt 
bedrijf voor de uitvoering. 

In alle 25 gemeenten in Overijssel is een energieloket actief. 
Hun adressen en activiteiten vindt u op:

www.energiebesparendoejenu.nl/energieloket 
www.overijssel.nl/energieloketten

Het energieloket helpt u op weg
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