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Voorstellen
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Klimaatakkoord
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Veel nieuwe regelingen vanuit het Klimaatakkoord

• Streefwaarden en de standaard

• Warmtetransitievisies gemeenten

• Regionale Energiestrategie

• Proeftuinen aardgasvrije wijken

• Diverse subsidieregelingen

• Gebouwgebonden financiering
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4 strategieën

• Isoleren en afwachten op (bijvoorbeeld) een warmtenet

• Nieuwe schil en warmtepomp

• Na-isoleren en warmtepomp

• Hybride warmtepomp in bestaande label B woningen
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Nieuwe schil /  NOM / Energieneutraal
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• Jaren 50 en 60 woningen

• Woningen met slechte gevels

• Nieuwe uitstraling van de wijk



Nieuwe schil /  NOM / Energieneutraal
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• Nieuwe (prefab) gevels en dak

• Energiemodule voor de installaties

• Warmtepomp 

• Balansventilatie

• Dak met zonnepanelen

• Zeer geschikt voor 
energieprestatievergoeding (EPV)

• Warmtevraag < 30kWh/m2



Warmtepomp met bodemenergie
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• Geen lucht, maar water als bron (WKO)

• Stabiel en zeer hoog rendement

• Afwijkend bewonersgedrag, bijvoorbeeld lang douchen leidt 
niet tot een zeer hoge energierekening

• Mogelijkheid tot koeling

• Geen buitenunit nodig



Compacte energiemodule
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Energiemodule

• In module
• Warmtepomp
• Ventilatie-unit
• Expansievaten

• Op zolder:
• Omvormer
• Tapwatervat
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Technische invulling



Bodemenergie in bestaande bouw

• Bronboring relatief duur maar lage Total 
Cost of Ownership (TCO)

• Veel impact op de tuinen
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Ervaring diepe bron >275 meter
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Warmtepompnet
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• Zeer diepe dubbele bodemwarmtewisselaar per blok 
woningen

• Mini ZLT-warmtenet per blok woningen

• Kosten per woning dalen enorm

• Minder overlast in de tuin

• Wel warmtenet, geen lastige infrastructuur door de 
straat

• Exploitatie van bron is mogelijk conform warmtewet, of 
eenvoudig via de servicekosten



Renovatie

15

• Jaren 60, 70 en 80 woningen

• Bouwkundig zijn de gevels nog in goede staat

• Er zijn vaak al losse maatregelen getroffen



Renovatie
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• Na-isolatie in de bestaande spouw

• Na-isolatie dak en vloer

• Vervangen ramen in bestaande of nieuwe 
kozijnen

• Balansventilatie met WTW

• Warmtepomp op zolder

• Aanvoertemperatuur <50 graden

• Gecombineerde lus voor 2 woningen

• Eventueel toepassen EPV

• Warmtevraag < 50kWh/m2



Renovatie
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Renovatie
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Wijkaanpak

19

• Wijkaanpak is mogelijk met bodemenergie en biedt vele 
voordelen

• Kansen voor een zeer laag temperatuur warmtenet

• Regeneratie door bijvoorbeeld Aquathermie

• Door lage exploitatielasten is vollooprisico minimaal

• Aansluiten op later (natuurlijk) moment is daardoor 
haalbaar

• Keuzevrijheid positie en merk warmtepomp

• Lokale installateur kan de installatie realiseren



Woningen met energielabel B

• Woningen zijn bouwkundig al verbeterd afgelopen jaren

• Nieuwe ingrepen staan niet op de planning

• Veelal voorzien van ventilatiesysteem C

• Voorzien van cv-ketel
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Woningen met energielabel B

• Toevoeging hybride warmtepomp 

• Energierekening daalt door minder gasverbruik

• Beschermt huurder tegen stijgende gasprijs

• Na invoering NTA8800 heeft hybride meer impact op de CO2-uitstoot

• Makkelijke maatregel bij vervangen cv-ketel
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Tot slot
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• Afwachten op warmtenetten is niet altijd beste 
keuze

• Aanleg duurt jaren en is vaak onzeker, nu zijn 
maatregelen al mogelijk

• Elk type woning eigen maatregelenpakket 
afhankelijk van exploitatieduur, bouwjaar, etc..

• NOM-renovatie niet verplicht met nieuwe schil

• Ook hybride is kansrijke tussenroute om nu al fors 
aardgas te besparen

• Bewoner houdt controle over energierekening


