
 

 

 

 

 

 

 

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING 

 

Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Heiloo. 

 

TELEFOON     : 072 ς 743 39 56 

E-MAIL DUURZAAM BOUWLOKET   : INFO@DUURZAAMBOUWLOKET.NL  

mailto:INFO@duurzaambouwloket.nl


 
2 

 

INHOUDSOPGAVE 

1. Intro ..................................................................................................................................................................... 4 

1.1 Duurzaamheid en landelijke ontwikkelingen .................................................................................................... 4 

2. Uitgangspunten ................................................................................................................................................... 5 

3. Algemene gegevens woning................................................................................................................................ 5 

3.1. Verwachte energielasten op basis van historisch verbruik .......................................................................... 6 

4. Bouwkundige staat van de woning ..................................................................................................................... 6 

5. Infraroodopname van de woning ...................................................................................................................... 11 

6. Besparingspotentieel ........................................................................................................................................ 17 

6.1. Besparingspotentieel in de schil van de woning ........................................................................................ 17 

6.1.1. Besparingspotentieel bij de vloer ........................................................................................................ 17 

6.1.2. Besparingspotentieel bij de gevel ....................................................................................................... 18 

6.1.3. Besparingspotentieel bij het dak ......................................................................................................... 19 

6.1.4. Beglazing ............................................................................................................................................. 20 

6.2. Besparingspotentieel op installatietechnisch gebied................................................................................. 21 

6.2.1. PV-systeem .......................................................................................................................................... 21 

6.2.2. Zonneboiler ......................................................................................................................................... 23 

7. Overige maatregelen ......................................................................................................................................... 25 

7.1. Ventilatie ................................................................................................................................................ 25 

7.2. Reduceren sluipverbruik ........................................................................................................................ 25 

7.3. CV waterzijdig inregelen en verlengen levensduur door vuilafscheider ................................................ 26 

7.4. Radiatorfolie en leidingisolatie .............................................................................................................. 27 

7.5. Vloerverwarmingssysteem ..................................................................................................................... 27 

7.6 LED verlichting ......................................................................................................................................... 28 

8. Conclusie/samengevat ...................................................................................................................................... 29 

9. Subsidie ............................................................................................................................................................. 31 

9.1 ISDE ς Investeringssubsidie Duurzame Energie .......................................................................................... 31 

9.2 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ............................................................................................ 32 

 

Disclaimer 
Deze keuring is een visuele inspectie (non destructief) en een momentopname. De non destructieve wijze van deze opname 



 
3 

 

heeft zijn beperkingen. Voor gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het bezoek kan het Duurzaam 

Bouwloket niet aansprakelijk worden gesteld. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich 

mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen 

worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, opgegraven etc. om achterliggende constructies te kunnen 

beoordelen. Deze rapportage is een energiebesparingsadvies en geen energielabel of bouwkundige keuring. 
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1. INTRO 

Beste bewoner van de gemeente Heiloo, 

In opdracht van de gemeente Heiloo heeft het Duurzaam Bouwloket zes veel voorkomende woningtypen uit 

Heiloo Oud West doorgelicht op energieverbruik en besparingspotentieel. Uw woning komt grotendeels 

overeen met deze referentiewoning. Het kan zijn dat enkele maatregelen voor u minder of niet van toepassing 

zijn, omdat deze maatregelen door u al zijn uitgevoerd. Ook kan het zijn dat uw woning een uitbouw of extra 

verdieping heeft. Daardoor kunnen berekeningen iets anders uitvallen. Toch krijgt u met dit rapport een goede 

eerste indruk van de energiebesparende maatregelen die bij dit woningtype het meest effectief zijn. Mocht u 

op basis van dit rapport vragen hebben, wilt u meer informatie of weten hoe u dit rapport kunt vertalen naar 

uw eigen woning zodat u precies weet welke maatregelen voor u interessant zijn? Neem dan contact op met 

een adviseur van het Duurzaam Bouwloket. Deze gratis en onafhankelijke adviesfunctie wordt u door de 

gemeente Heiloo aangeboden. 

1.1 DUURZAAMHEID EN LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 

De komende jaren gaat er een hoop gebeuren in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Qua wetgeving, 

nieuwe technieken en nieuwe focus qua beleid. Zo zullen op nieuwbouw gebied alle woningen na 2020 

energieneutraal gebouwd worden. Wat inhoudt dat deze woningen net zoveel energie opwekken als dat er in 

de woning verbruikt wordt. Deze woningen krijgen een hoog comfort, lage (of geen) energielasten en voldoen 

aan de wensen en eisen van de markt. Het wordt dus telkens belangrijker dat onze bestaande woningen de 

komende jaren een upgrade krijgen zodat deze concurrerend kunnen blijven en/of worden met 

nieuwbouwwoningen. Door te investeren in uw woning behoudt u waarde, uitstraling en wellicht verbetert u 

het wooncomfort en verlaagt u de maandelijkse energielasten. 

Vanuit het rijk is de doelstelling om alle woningen in 2050 energieneutraal te krijgen. Dat is een behoorlijke 

opgave waar nu vol op wordt ingezet. Zo worden inwoners gestimuleerd om bestaande woningen te isoleren 

en van het gas af te krijgen. Landelijke doelstelling is dan ook om het fossiel energieverbruik te verminderen en 

te kiezen voor alternatieve duurzame energie opwekkingsmogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan toepassing 

van warmtepompen, houtpelletkachels, zonneboilers en biomassaketels. De systemen voor warm tapwater en 

verwarming in huis zullen dus in de loop der jaren veranderen. Hiervoor is momenteel overigens ook vanuit het 

rijk een subsidie beschikbaar. Ook voor het isoleren van uw woning is een landelijke subsidieregeling actief. 

Deze subsidieregeling is bedoeld voor meervoudige isolatiemaatregelen (minimaal 2 isolatiemaatregelen 

tegelijk). De exacte voorwaarden van de subsidieregelingen zijn te vinden in hoofdstuk 9 van dit rapport. 

Binnen deze rapportage worden de maatregelen die u binnen uw woning kunt treffen overzichtelijk in beeld 

gebracht en stapsgewijs geadviseerd. Waar wij u van bewust willen maken is dat wanneer u in de toekomst 

maatregelen treft, u goed nadenkt over wat de gevolgen hiervan zijn om uw woning in de nog verdere 

toekomst energieneutraal te maken. Het zou namelijk zonde zijn als u in de toekomst (of de volgende bewoner 

van uw woning) energiebesparende maatregelen ongedaan moet maken om tot energieneutraal niveau te 

komen. Is uw dakbedekking aan vervanging toe? Overweeg dan direct om tegen relatief kleine meerkosten ook 

uw dak zeer goed te isoleren. Het is namelijk zonde als u na een paar jaar vervolgens spijt hebt dat u deze 

mogelijkheid niet hebt aangegrepen. 

Bent u naar aanleiding van deze rapportage benieuwd welke mogelijkheden er voor uw woning zijn om deze 

naar een energieneutraal en/of energieleverend niveau te krijgen neem dan contact op met het Duurzaam 

Bouwloket. Wij informeren en adviseren u graag bij het vergelijken van verschillende systemen en 

mogelijkheden voor uw specifieke woonsituatie. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

Aan de hand van het interview hebben wij een goed beeld gekregen van uw persoonlijke wensen en uw 

gebruikservaring van de woning. Bij het vormen van dit advies hebben wij rekening gehouden met de volgende 

zaken: 

¶ U geeft aan dat uw energierekening aanzienlijk lager is dan gemiddeld voor soortgelijke woningen. Dat 

blijkt uit de vergelijking die u van de energieleverancier heeft ontvangen. De lage energierekening is 

voor een deel te danken aan het stoken van hout. Wel verwacht u dat het energiegebruik zou kunnen 

stijgen in verband met extra verwarming van de kamer waar de baby slaapt en een hoger 

warmtapwatergebruik. 

¶ U bent in uw stookpatroon bewust van uw gedrag. U heeft u een klokthermostaat die u echter met de 

hand bedient: 

- u stookt alleen als u aanwezig bent Ŝƴ Ωǎ ƴŀŎƘǘǎ ǎǘŀŀǘ ŘŜ ǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎ ƭŀŀƎ; 

- de laatste maanden stookt u ook op de kamers op de eerste verdieping waar de baby aanwezig is; 

- de zolder houdt u alleen vorstvrij. 

¶ De voorzijde van uw woning is georiënteerd op het noordwesten en de grote zijgevel op het 

noordoosten. 

¶ U geeft aan dat het lang kan duren voordat de woonkamer opwarmt. De woonkamer aan de 

noordwestkant van de woning voelt ook kouder aan dan de eetkeuken aan de zuidoostkant. Dat komt 

zeker ook omdat de uitgebouwde eetkeuken is voorzien van vloerverwarming en de vloer in de 

woonkamer bij de opname nog ongeïsoleerd was. In de woonkamer ervaart u ook koude vanaf het 

raam. Ook de kamer in de uitbouw boven is moeilijk warm te krijgen. Bij de buitendeur in de zijgevel 

tocht het. 

¶ Op het nog aanwezige enkelglas treedt bij koud weer condens op. Er is ook condens tussen de ruiten 

van het dubbelglas in het dakvenster op zolder. Verder heeft u geen last van condens of 

schimmelvorming en ook de kruipruimte is het niet vochtig. 

¶ Een eerdere lekkage van het dak door een kapotte of scheve dakpan is opgelost. Een lekkage van het 

dak van de erker is ter plekke opgelost met toepassing van geotextiel en rubberseal. 

¶ In de woning zijn recent veel aanpassingen verricht: 

- De woning is aan de achterzijde uitgebouwd, zowel op de begane grond als op de eerste 

verdieping, zij het beperkter. De uitbouw is voorzien van HR++ glas, ook in het daklicht, en op de 

begane grond van vloerisolatie met een Rd-waarde van 3,0 m
2
K/W en vloerverwarming. 

- Tegen de woningscheidende wanden zijn 2 cm dikke EPS platen aangebracht, die zijn afgewerkt 

met gipsplaten. 

- Het plafond van de erker aan de voorzijde is voorzien van steenwol. 

- Voor geluidsisolatie zijn de andere plafonds voorzien van 4,5 cm glaswol. 

- Overal zijn tochtstrips aangebracht. 

- In de maand na de opname is ook de vloer van de woonkamer aan de onderkant geïsoleerd met ca. 

10 cm vlaswol. 

- De cv-ketel in de aanbouw is van 2009. Daarnaast is er een houtkachel aanwezig. 

¶ U bent nog niet zo lang geleden in de woning komen wonen en heeft plannen voor verdere 

verbetering van de woning. In ieder geval heeft u geen verhuisplannen en u wil hier nog heel lang 

blijven wonen. 

¶ Er is recent qua comfort en energiegebruik al veel verbeterd aan uw woning. U denkt dat u door 

spouwmuurisolatie, verbetering van de dakisolatie, plaatsing van HR++ glas ς ook aan de buitenzijde 

van het bestaande glas-in-lood ς en verbetering van de voordeur nog meer energie kan besparen. 

¶ U bent bereid te investeren in duurzaamheidsmaatregelenΦ .ƛƧ ŘŜ ƻǇƴŀƳŜ ƘŀŘ ǳ ŀƭ ǾƻƻǊ ϵ рлл ŀŀƴ 

Ǿƭŀǎǿƻƭ ōŜǎǘŜƭŘ Ŝƴ ǳ ŘŜƴƪǘ ǾƻƻǊ ϵ мΦслл ǘŜ ƳƻŜǘŜƴ ƛƴǾŜǎǘŜǊŜƴ ƛƴ IwҌҌ ƎƭŀǎΦ 

3. ALGEMENE GEGEVENS WONING 
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Woningtype      : Twee-onder-een-kap 

Bouwjaar      : 1935 

Gezinssamenstelling     : 2 Volwassenen en 1 kind 

Verbruik 2015-2016 

Doorgegeven energieverbruik in m
3
 gas    : 708 m

3
 per jaar 

Doorgegeven energieverbruik in kWh    : 1469 kWh enkel tarief 

Indicatie gemiddelde maandelijkse energielasten   : Ca. ϵ 65,28 per maand (incl. BTW) 

gebaseerd op doorgegeven verbruik
 1
 

3.1. VERWACHTE ENERGIELASTEN OP BASIS VAN HISTORISCH VERBRUIK 

 

 

In bovenstaande tabel is een prognose gegeven van de jaarlijkse energiekosten voor elektra, gas en hout voor 

uw woning over de komende 15 jaar. Hierbij is aangenomen dat u door hout te stoken ongeveer 300 m
3
 gas per 

jaar bespaart. Daarvoor is 1 à 1,2 m
3
 Ƙƻǳǘ ƴƻŘƛƎΦ Lƴ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ǘŀōŜƭ ƛǎ ϵ тр ǾƻƻǊ ŘŜ aanschaf van hout 

opgenomen. Ook is opgenomen dat door de recente gezinsuitbreiding 200 m
3
 extra gas gaat gebruiken. 

Tenslotte is in de tabel uitgegaan van een prijsstijging van 3% per jaar. Uitgaande van bovengenoemde 

uitgangspunten ς ǳǿ ƘǳƛŘƛƎŜ ƳŀŀƴŘōŜŘǊŀƎ ŀŀƴ ƎŀǎΣ Ƙƻǳǘ Ŝƴ ŜƭŜƪǘǊƛŎƛǘŜƛǘ Ȋƻǳ Řŀƴ ϵ унΣот ȊƛƧƴ ς dan zal u in de 

periode 2017-2031 in totaal voor circa ϵ 18.383,91 aan energiekosten betalen. 

Een doelstelling om 40% energie te besparen in uw woning is zeer realistisch. Dit zou betekenen dat u nu 40% 

Ǿŀƴ ϵ 18.383,91 zou kunnen investeren in energiebesparende maatregelen die binnen 15 jaar zijn 

terugverdiendΦ ¦ǿ ǘƘŜƻǊŜǘƛǎŎƘŜ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎǎōǳŘƎŜǘ ƪƻƳǘ Řŀƴ ƴŜŜǊ ƻǇ ŎƛǊŎŀ ϵ 7.350,-. Veel van de in dit rapport 

genoemde duurzaamheidsmaatregelen zijn binnen 15 jaar terugverdiend, sommige maatregelen al na één of 

enkele jaren. Iedere m
3
 gas of kWh die u daarna bespaart is dus al winst voor uw portemonnee. 

 

4. BOUWKUNDIGE STAAT VAN DE WONING 

                                                                 
1 De gemiddelde maandelijkse energielasten zijn gebaseerd op het door u doorgegeven verbruik 2015-2016 en gemiddelde energiekosten 
Ǿŀƴ ϵ лΣср ǇŜǊ Ƴ3 Ǝŀǎ Ŝƴ ϵ лΣнн ǇŜǊ kWh inclusief toeslagen en btw. 

Jaar
Elektra + 

gas

Gemiddeld 

per maand
Per jaar

Totale kosten 

over looptijd

1 2017 ϵ унΣотϵ фууΣппϵ фууΣпп

2 2018 ϵ упΣупϵ мΦлмуΣлфϵ нΦллсΣро

3 2019 ϵ утΣофϵ мΦлпуΣспϵ оΦлррΣмт

4 2020 ϵ флΣлмϵ мΦлулΣмлϵ пΦморΣнс

5 2021 ϵ фнΣтмϵ мΦммнΣрлϵ рΦнптΣтс

6 2022 ϵ фрΣпфϵ мΦмпрΣутϵ сΦофоΣсп

7 2023 ϵ фуΣорϵ мΦмулΣнрϵ тΦртоΣуу

8 2024 ϵ млмΣолϵ мΦнмрΣссϵ уΦтуфΣрп

9 2025 ϵ млпΣопϵ мΦнрнΣмоϵ млΦлпмΣст

10 2026 ϵ млтΣптϵ мΦнуфΣсфϵ ммΦоомΣос

11 2027 ϵ ммлΣтлϵ мΦонуΣоуϵ мнΦсрфΣтп

12 2028 ϵ ммпΣлнϵ мΦосуΣноϵ мпΦлнтΣфт

13 2029 ϵ ммтΣппϵ мΦплфΣнуϵ мрΦпотΣнр

14 2030 ϵ мнлΣфсϵ мΦпрмΣрсϵ мсΦуууΣум

15 2031 ϵ мнпΣрфϵ мΦпфрΣмлϵ муΦоуоΣфм
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Om een goede indruk te krijgen van de bouwtechnische en installatietechnische mogelijkheden is een visuele 

inspectie gehouden van de woning. Gedurende deze visuele inspectie is van verschillende onderdelen de 

bouwtechnische staat geïnventariseerd. 

Onderdeel Opmerking 

Algemeen 

Fundering Voor zover zichtbaar is de technische staat van de 
fundering in orde. Er zijn geen verzakkingen en/of 
scheurvorming in de fundering en het opgaande 
werk geconstateerd. 

Vloer / kruipruimte Onder de oorspronkelijke woning is een kruipruimte 
met een hoogte van 50 tot 60 cm aanwezig. De 
begane grond vloer is daar van hout. De kruipruimte 
is droog. Tijdens de opname was de vloer nog 
ongeïsoleerd. De foto hiernaast toont de isolatie 
met vlaswol die in december 2016 in uitgevoerd.  

Vloer / kruipruimte Onder de uitbouw is ook een kruipruimte met 
hoogte van ca. 50 cm aanwezig. De begane grond 
vloer is daar geïsoleerd met EPS. Naden zijn gedicht 
met PUR. 

Dakgoten/HWA/Riolering De bewoners maken geen melding van problemen 
met de dakgoten, hemelwaterafvoer en riolering. 
Wel verdient het schilderwerk van de dakgoot 
aandacht. Ook moeten bladeren regelmatig 
verwijderd worden. 

Ventilatie De woning wordt over het algemeen geventileerd 
d.m.v. natuurlijke luchttoe- en afvoer via draaiende 
delen. In de zijgevel boven de trap en in de 
aanbouw zijn roosters aanwezig. In de badkamer is 
een luchtkoker. Op zolder is een kantelraam met 
ventilatiestand. De keuken heeft afzuigkap 

Verlichting De meeste verlichting in de woning betreft LED. Op 
de eerste verdieping is er nog een enkele gloei- en 
spaarlamp. 

  




















































