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INHOUD:
• Learning by doing (Wat hebben we gedaan)
• Hoe krijg je het in projecten
• Waar wil je heen
• Wat is het beleid/de rode draad
• Portefeuillestrategie
• Ambitie (bijstellen)



Learning by doing:
Initiatief gemeente:
• Zonneboilers in de wijken Woudhuis en Osseveld-Oost, 
• 56 woningen Beekpark WKK installatie

Initiatief derden (TNO/NUON):
• 92 HRe ketels geplaatst in Woudhuis

Groot onderhoud:
• 364 woningen PV panelen, dakisolatie, warmtepompboiler en H
ketel (van F naar B label), realisatie 2002/2003
• Groot onderhoud 300 appartementen van F naar B
• 113 e.w. groot onderhoud o.a. dakisolatie met Rc=5 en PV pan



Learning by doing:
Nieuwbouw:
• Sedumdaken Hoornbloem
• Eigen kantoorpand diverse maatregelen (o.a. WKO, PV panelen)
• 12 passiefhuis woningen (SH), opgeleverd september 2011
• 97 woningen met een epc van 0,4 opgeleverd voorjaar 2012
• 59 woningen met een epc van ca. 0,45 gestart september 2012

Diversen:
• HR++ glas bij grote schilderbeurten (gratis)
• We hebben gekeken naar een mogelijke proef met PCM (phase change 
materials)



Groot Onderhoud



Hoe? 

- Kierdichting

- Isolatie

- Passieve verwarming/koeling

WTW

- Minder energie

- Meer comfort



Passiefhuiswoninge



All electric verwarming



Vergelijken en  leren



Do’s and Dont’s:

• Zorg dat de directeur/bestuurder en MT het willen
• Vindt personen in de organisatie die dit als “professionele 

hobby” hebben

• Monitoren van effect van maatregelen, waarmaken wat je 
belooft (samenwerking met netbeheerder)

• Ga een stap verder met isoleren v.d. schil

• Grote ingrepen niet gratis uitvoeren
• Vermijdt bij voorkeur veel (duur) installatiewerk
• Keep it simple, de bewoner moet er mee kunnen omgaan



Hoe krijg je het in projecten

Verkrijg draagvlak bij bestuurder en MT
Zoek de combinatie met gepland onderhoud
Begin met de complexen met het hoogste energieverbruik
Probeer zoveel mogelijk goede ervaringen te melden
Vraag waar het kan een redelijke huurverhoging
Volg bij voorkeur de trias energetica





Wat vinden wij belangrijk

Woonlasten op termijn beperken
Comfortabel en gezond wonen
Esthetica
Geluid
CO2 uitstoot verminderen:
• Oplossingen op woningniveau
• Oplossingen op wijk-/buurtniveau (GEN)

• Duurzame energieoplossingen is geen energiebesparin



Wat is het beleid/de rode draad
Nieuwbouw:
Epc van 0,4
Trias energetica is leidraad

Bestaande bouw:
Gemiddeld naar label C
Bij groot onderhoud naar minimaal label B
Dakisolatie minimaal Rc=5
Bij schilderbeurten enkel glas vervangen door HR++



Portefeuillestrategie
Ambities en wensportefeuille:
Duurzaamheid: betrouwbare middenmoot
Vertalen naar complexen is nog niet eenvoudig
Onderhoudsmensen denken vaak in kosten en niet in opbreng

Keuzes maken:
Welke maatregelen, Waar, Wanneer
Kosten en opbrengsten
Energieatlas is hulpmiddel
Investeer daar waar het rendement energetisch het hoogst is



Theorie versus werkelijkheid
Wat levert het meeste op

Label Gas gem [m3]
Verschil 
Labels Werkelijk 2010

A 678 91 890

B 769 198 1.042

C 967 299 1.226

D 1.266 554 1.419

E 1.820 472 1.678

F 2.292 220 1.819

G 2.513 1.761



Energieatlas



WENSPORTEFEUILLE



Energieverlies



Financieel ?
• We doen nog te veel gratis
• Huurverhoging: 50 % van de energiebesparing
• Percentage van max. redelijk optrekken
• Probleem is overschrijding van € 665,- grens
• Hoe financier je de investeringen m.b.t. 

energiebesparing?
• Is verkoop van woningen wel de oplossing? (gespikkelde 

bouwblokken)



Was: Bestaande voorraad minimaal label C in 2019
Wordt: Gemiddeld label C in 2024?
Wat is gemiddeld label C?

Ambitie (bijstellen)



364 won. PV

Van F naar B



Dank voor uw aandacht

Vragen? 




