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VN-klimaattop Parijs (COP21): 

 Opwarming 1,5 .. 2 ºC NL onderschrijft

 CO2 -55% in 2030

Europa, eerste klimaatneutrale continent in 2050

 De aarde leefbaar doorgeven aan onze kinderen

 Kwaliteit van leven

 Zorg voor het Milieu

 Van het aardgas af

 Energietransitie

Aanleiding

Waarom dan een plan voor mij?

De EU gaat honderden miljarden €’s 
investeren om van Europa het eerste 
klimaatneutrale continent te maken.

Er moeten onder meer twee miljard 
bomen worden geplant en één 
miljoen laadpalen voor elektrische 
auto's worden neergezet.



Situatie in EU 2017 energie uit hernieuwbare bronnen

Bron: 
https://nos.nl/artikel/2320040-
nederland-heeft-minste-
duurzame-energie-van-hele-eu-
dit-jaar-wel-versnelling.html

Nederland heeft minste duurzame energie van de hele EU, 
'versnelling verwacht maar zeker ook vereist'



Situatie in NL 2017 energie uit hernieuwbare bronnen

Bron: 
https://nos.nl/artikel/2320040-
nederland-heeft-minste-
duurzame-energie-van-hele-eu-
dit-jaar-wel-versnelling.html

Tussen 2015 en 2018 groeide het aandeel duurzame 
energie in Nederland slechts met 1,7%



Situatie in NL 2020

NL doet het beter 
dan verwacht, geen
 14% in 2020 maar 

19%



Even tusendoor: weet u dat gas de prijs van windenergie bepaalt?

Bron: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/waarom-gas-de-prijs-van-windenergie-bepaalt~b191dd3f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 Windenergie is op dit moment het 
goedkoopst om te produceren

 Gas het duurst

 Een dag vooruit geven alle
 producenten op wat ze verwachten 

te kunnen leveren (aanbod)

 De duurste leveranciers vallen af

 De overigen krijgen de prijs van 
dan de hoogste leverancier



Situatie in Houten 1 energie uit hernieuwbare bronnen



Situatie in Houten 2 energie uit hernieuwbare bronnen

Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energietransitie

In 2018 kwam 7,4% (2017 6,8%)
van de gebruikte energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

Dat is 6,6% lager dan de 14% waar 
Nederland dat jaar van de Europese 
Unie aan moest voldoen.

In 2019 t.o.v. 2017 => Houten +29%, 
NL + 26%

Houten loopt in 2019 achter bij landelijk 
Landelijk loopt achter in Europa



Situatie van ons 1 energie uit hernieuwbare bronnen

Aandeel in CO
2
 van onze bebouwde omgeving?     Aandeel doorgaande wegen?

Gebouwde omgeving in Houten veroorzaakt 
meeste CO

2
 uitstoot : 96.555 ton

De doorgaande wegen hebben een uitstoot 
van 29.400 ton



Situatie van ons 2 energie uit hernieuwbare bronnen

Wat is het aandeel van Woningen ten opzichte van 
de overige bebouwing?

Onze eigen opgave:

 De blauwe lijn moet in 2030 ongeveer 50 % 
worden als het naar rato naar beneden gaat

 Energieplan Houten en  warmtetransitieplan  
(2020/2021) van de gemeente zijn hier de 
opmaat voor. 

Hoe doen wij dat voor onze huizen?

Bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot



Situatie van ons 3 energie uit hernieuwbare bronnen

Wat is nu mijn stappenplan om van het aardgas af te komen?

Onze eigen opgave: Maak een stappenplan, 
maak een tijdspad en kijk naar de financiering!

1. Quick-Wins

2. Isoleren

3. Ventileren

4. Warmteafgifte in de woning

5. Warmteproductie voor de woning

6. Alternatieve energiebronnen

F



 Naden en kieren dichten

 CV-leidingen in onverwarmde ruimten isoleren

 Folie achter de radiatoren plaatsen

 Ramen op zolder sluiten

 Mijn Plan maken…

Over ‘Quick-Wins’ gesproken

Waarom dan?







Waarom draagt Obelix een menhir?

Wees niet als Obelix en 
Ga de ‘Quick-Wins’ nu 

doen!

Dan kan hij in nood 
nog harder lopen 
door de menhir te 
laten vallen….

R



Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond   en www.energievergelijk.nl

Het Energie plafond is één jaar geldig

 Aardgas: max. € 1,45/m³ tot 1.200 m³
 Elektriciteit: max. tarief € 0,40/kWh tot 2.900 kWh 
 Boven het plafond: tarief volgens het energiecontract
 Voor november en december 2022 een vaste korting op de 

energierekening van € 190,- per maand
 De gemiddelde modelcontractprijs op 27 sept. 2022: 
      €3,70/m³ en €0,83/kWh

Energie plafond – Vanaf 1 jan. 2023 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond
http://www.energievergelijk.nl/


Situatie van ons 3 energie uit hernieuwbare bronnen

Wat is nu mijn stappenplan om van het aardgas af te komen?

Hoe wek ik waarmee warmte op en waarvoor?

1. Quick-Wins

2. Isoleren

3. Ventileren

4. Warmteafgifte in de woning

5. Warmteproductie voor de woning

6. Alternatieve energiebronnen



Toestellen in huis

 (HR/VR) CV ketel

 Hete luchtverwarming

 Douchen

 Koken

 Etcetera

Aardgas gebaseerd Hoge Temperatuur Verwarming

Hoe hierop voorbereiden?

Alternatieven (voorbeelden niet compleet)

 Stadsverwarming                              (Houten-Zuid)

 Blokverwarming   (beperkt aantal huizen lossen het samen op)

 Heatpipes                                  (speciaal voor heet water)

 Eigen warmtepomp                                 (eigen woning)

 Lucht/water   (7 C => 35 C)

 Lucht/lucht   (7 C => 35 C)

 Water/water   (12 C => 35 C)



Warmtepomp rendement (COP)

Theoretisch maximaal haalbaar:
Thoog = Temperatuur warme kant warmtepomp, 
Tlaag = koude kant Rendement:
    Thoog

Thoog-Tlaag

Praktijk

Voorbeeld 1: 
Thoog is 303 K (30 C) en Tlaag is 273 K
Rendement is 10 in theorie, praktijk is 5 
(1 kWh stroom geeft 5 kWh warmte)

Voorbeeld 2: 
Thoog is 341 K (68 C) en Tlaag is 273 K
Rendement is 5 in theorie, praktijk is 2,5 
(1 kWh stroom geeft 2,5 kWh warmte)

Rendement warmtepomp laag bij hoge 
warmteafgiftetemperatuur daarom lage temperatuurverwarming, 

lage temperatuurlift geeft hogere COP



Hoge temperatuur

 Radiator

 Douche

 Electrisch

Lage Temperatuur Verwarming

Meeste 
systemen 
zijn HTV !

Lage temperatuur

 Vloerverwarming

 Convectors (putten en aangepaste radiatoren)

 Hete luchtverwarming

 Warmte terugwinning

Vrijwel alle 
alternatieven 

zijn LTV !

Kan niet 
zomaar      we 

beginnen 
anders !Heeft u al aan CV-

optimalisatie gedacht?
Warmtepompen ook!



 Situatie van ons 3 energie uit hernieuwbare bronnen

Wat is nu mijn stappenplan om van het aardgas af te komen?

Hoe bewust isoleer en ventileer ik ?

1. Quick-Wins

2. Isoleren

3. Ventileren

4. Warmteafgifte in de woning

5. Warmteproductie voor de woning

6. Alternatieve energiebronnen

F



 Het gemiddelde huishouden verbruikt naar verwachting in 2022

◦ Electriciteit: 2.750 kWh (kost ca. 350 á 550 m³ aardgas in de centrale)

◦ Aardgas: 1.200 m³
 Dit is bijna 11.000 kWh thermische energie! (1 m³ aardgas = ~ 9 kWh)

 Circa 20% voor warmwater
 Circa 80% voor verwarming van het huis

◦ Het meeste aardgas gaat na gebruik verloren…

 Het energieverbruik 

Waar begin ik met isoleren?
Bron: Het gemiddelde verbruik in 2022 volgens prognose van het PBL voor woningen met 
aardgasaansluiting



Het energieverbruik 

Waar begin ik met isoleren?



 De overheid helpt u bij het inschatten van de effectiviteit van 
isolatiemaatregelen

 Milieucentraal, een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie, beheert de 
www.verbeterjehuis.nl site
◦ Biedt verbeteropties op basis van de karakteristieken van jouw huis
◦ Grove investeringsinschattingen en resultaten worden berekend
◦ Er zijn meer van dit soort sites, bv jouwhuisslimmer.nl

Hulpmiddel

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-
besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/Een voorbeeld?

http://www.verbeterjehuis.nl/


Ga naar verbeterjehuis.nl

Click op













































Click op





Click op



Etc. etc. ..

Click op



Click op



 Per voorgestelde maatregel
◦ Investering afzetten tegen de besparing

 Voornamelijk menskrachtkosten
 “Doe het zelf” is een optie

◦ Comfortwinst wegen
 Warmer toilet…, warmere badkamer…, warmere 1e verdieping….
 Minder condensatierisico
 Minder koudeval en koudestraling bij hoogrendementsglas
 Meer nuttige woonruimte bij hoogrendementsglas (woonruimte kost ca € 4.500/m²!)

◦ CO2  reductie afwegen

 Hoe ouder je huis hoe gunstiger de besparing!
 Hoe hoger de energieprijzen zijn des te sneller terugverdiend!

Plannen

Een plan maken met reële gegevens





 Situatie van ons 3 energie uit hernieuwbare bronnen

Wat is nu mijn stappenplan om van het aardgas af te komen?

Waar doe ik dat ?

1. Quick-Wins

2. Isoleren

3. Ventileren

4. Warmteafgifte in de woning

5. Warmteproductie voor de woning

6. Alternatieve energiebronnen



 Situatie van ons 3 energie uit hernieuwbare bronnen

Je kunt nu al overstappen op 
LTV met huidige CV ketel !

HTV LTV

LTV

LTV



 Situatie van ons 3 energie uit hernieuwbare bronnen

Wat is nu mijn stappenplan om van het aardgas af te komen?

Hoe verwarm ik de woning?

1. Quick-Wins 

2. Isoleren

3. Ventileren

4. Warmteafgifte in de woning

5. Warmteproductie voor de woning

6. Alternatieve energiebronnen



Warmteproductie energie uit hernieuwbare bronnen

Je bent nu klaar voor 
alternatieve warmteproductie

Alternatieven (voorbeelden niet kompleet)

 Warmtenet   

 Wijk- of blokverwarming   

 Heatpipes/zonnecollectoren

 Eigen warmtepomp                              

 Lucht/water, water/water etc.

 Oppervlakte of de diepte in



Situatie van ons 3 energie uit hernieuwbare bronnen

Wat is nu mijn stappenplan om van het aardgas af te komen?

Maak je plan!
Neem je tijd maar het energieplafond is tijdelijk….

1. Quick-wins

2. Isoleren

3. Ventileren

4. Warmteafgifte in de woning

5. Warmteproductie voor de woning

6. Alternatieve energiebronnen

J



Warmtescan energie uit hernieuwbare bronnen

 “Thermopane” is 1 van de meest voorkomende merken dubbelglas

 Het werd geproduceerd tot 1993 en er is in totaal 30 miljoen m² van dit glas 

gezet wereldwijd

 Het werd dus ook veel gebruikt toen Houten Noord is gebouwd. Er waren 

toentertijd ook gezamenlijke acties om enkel glas te vervangen door 

dubbelglas

 Wet van de remmende voorsprong. We zien bij het scannen veel rode ramen 

dus waarbij de ramen meer warmte verliezen dan de gevels



Warmtescan energie uit hernieuwbare bronnen

 Wat doen we precies bij een warmtescan?

◦ We maken warmteverlies door de schil zichtbaar

 Binnen moet het goed warm zijn en buiten goed koud

 Warmte stroomt naar koud (buiten). Hoe slechter de 

isolatiewaarde hoe meer warmteverlies

 Met een infraroodcamera kunnen we het verschil in 

temperatuur waarnemen en vastleggen in een rapport





Voor

Na





Warmtescan energie uit hernieuwbare bronnen

23ºC <5ºC

 Glas in U-waardes, de rest in R-waardes 
(typisch NL). Hoe kun je dat nu met elkaar 
vergelijken?

 De R-waarde is de mate van 
warmteweerstand en de U-waarde is de 
mate van warmtegeleiding

 1/U=R ook 1/R=U (zie tabel onderlegger)



Warmtescan energie uit hernieuwbare bronnen

 U-waarde enkel glas van 5,7 betekent een R-waarde van 0,18

 U-waarde dubbel glas van 3 betekent een R-waarde van 0,33

 U-waarde HR++ van 1,1 betekent een R-waarde van 0,9

 U-waarde HR+++ van 0,6 betekent een R-waarde van 1,67

 Zelfs een matig geïsoleerde gevel met een R-waarde van 2,5 is nog altijd beter geïsoleerd dan 

triple glas.



Warmtescan energie uit hernieuwbare bronnen

Toch is het de moeite van het vervangen waard

◦ Je kan erdoor naar buiten kijken

◦ Zonlicht in de winter en in het voor- en najaar warmt het huis op en deze warmte wordt 

binnen gehouden. Minder stoken

◦ Voelt comfortabeler aan. Verwarming kan lager, huis voelt groter

◦ HR++ = 10 m3 (HR+++ = 13 m3) aardgas besparing per m2 glas per jaar, jaarlijks oplopende 

kosten voor aardgas



Warmtescan energie uit hernieuwbare bronnen

Momenteel geen inschrijving mogelijk maar….

90% van de scans in Houten laat “rode ramen” zien.





Bedankt voor uw aandacht
Veel succes met verduurzamen
Houd het warm en comfortabel !

Uw Energieambassadeurs:
Jessica Veen

Roelof Boersma

Elke 2de en 4e zaterdag van de maand van 
10:15 tot 14:00 uur op afspraak en inloop, 
iedere vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur op 

inloop.
In het nieuwe Energiehuis in de Bibliotheek.
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