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Analyse  
    en  plan 
vorming 
 

Meten 
   is 
weten 

Inventari- 
 
 satie  

 

Fasering 
 
Uitvoering  

Monitoren 
  
Bijsturing  

Wat hebben we 
Wat willen we 
Comfort 
•Thermisch 
•Visueel 
•Geluid 
•Luchtkwaliteit 
 

Invloed op 
•Gezondheid 
•Comfort 
•Prestatie 
•Duurzaam 
•Waarde woning 

Verbruikcijfers 
•Waar blijft de 
energie 
•Waar halen we 
energie 
 
Randvoor- 
waarden 
•Bouwkundig 
•Installaties 
•Huishoudelijk 

 
 

Trias energetica 
  
•Besparen 
•Efficiënt 
gebruik 
•Duurzaam 
opwekken 
 
Scenario‘s 
 
Evaluatie 
•Onderhoud 
•Risicoanalyse 
•Financiën 

Wanneer wat  
Volgorde 
investeringen  
 
•Bouwtijd.  
•Continuïteit 
Woongenot 
•Economisch 
levensduur oude 
systemen 
•Afhankelijkheid 
systemen 
onderling  

 

Monitoring 
 systeem 
Inrichten 
•Gedrags- 
 component 
•Bijsturen  
•Optimaal 
onderhoud 

Uit- 
 
voering 

Kwantitatief 
Overzicht 

 mogelijkheden 

Probleemloos 
overschakelen 
naar gasloos 

Scenario’s  
Maken en 

 kiezen  

Lijst eisen/ 
wensen Stip op 

horizon 

Stappenplan: probleemloos naar gasloos 
Niet zomaar wat van de plank kopen 

Aanbesteden 

 

Comfortabel 
Duurzaam  

Proces 
controle 



Enz.

• Een gestructureerde lijst 
• U zelf kunt zelf aanpassen 
• Kijken naar uw belangen

MCDM evaluatie (inventariseren) 



- - - o + + + 

Thermisch comfort
flink 

verminderd
iets 

verminderd
huidige iets verbeterd flink verbeterd

Binnenlucht 
kwaliteit

flink 
verminderd

iets 
verminderd

huidige 1200 ppm Beter dan BB

Overlast bewoners 
binnen

meer dagen 
en frequent

4 dagen 2 dagen 1 dag minimaal

Overlast bew. 
buiten / totaal

meer 5 weken 3 weken 2 weken 1 week

Overlast verkeer
meer dagen 
en frequent

10 dagen 5 dagen 3 dagen 1 dag

Bedienings- gemak cursus nodig
blijvend uitleg 

nodig
nagenoeg 

gelijk
overdracht 

nodig en beter
plug-and-play

Onderhouds-
gemak

cursus nodig
Frequent en
met uitleg

nagenoeg 
gelijk

Simpel 
en 5X / jaar

nooit storen

Visueel comfort
>10% minder 

daglicht

<10% minder 
daglicht huidige conform BB

>10% meer 
daglicht

Akoestisch comfort
flink 

verminderd
iets 

verminderd
huidige 35 dB(A) 

(NEN 1070)
Beter dan  
NEN 1070

Vocht en 
schimmelvorming

20% < RV < 
100%

20% < RV < 
90%

huidige
30% < RV < 

70%
35% < RV < 65%

‘Consumentenbond ’  lijstje (inventariseren)  



Jaarverbruik 
elektrisch (2015) 
Verbruik 1500 kWh 

Jaarverbruik gas 
(2015) 1400 m3 

Type woning;  
Twee onder een kap 
. 

Bouwjaar:  
1955 

Inhoud huis: 
350 m³ 

Oppervlak huis: 
140 m² 

Type vloer;  
Beton behalve naar 
zolderverdieping. 
Kruipruimte 50 cm. 
(Tonzon)  

Type muur;  
Dunne spouwmuur, 
niet geïsoleerd. 

Type dak 
Tussen gording zelf 
Rockwool geplakt.  

Verwarming:  
Nefit Topline 
HRC25CW5 ketel 
januari 2012).  

Ventilatie:  
Natuurlijke 
ventilatie) 
Duco vraaggestuurd 

Openingen;. 
Deels dubbel glas 
geplaatst; Oude 
houten kozijen 

Aantal personen in 
huis: 2, soms logés   

Koken:  
Op gas 

Water: 
Gebruiken geen bad 

Opmerkingen: Kinderen de deur; LZT   

Wat je als eerste moet weten  (Eerst meten is weten) 

WP 



Verwarming 

Verlichting 
Koken etc. 

Net Liander 
elektrisch 

Net Liander 
Gas 

€ 021 kWh 
Vaste kosten….  
Voor 25A 

€ 0.63 m3 
Vaste kosten… 

CV ketel  

Tapwater 

Inkopen via 
Energiebedrijf 

Zelf 
opwekken Energieconversie 

Eindverbruik 

Kosten Rendement 

Opslag 

Je huidige energiebalans  



1.  Infrarood meting  warmteverlies huis 
 Waarom heb ik het gebruik wat ik heb gemeten. 
1.  Endoscopisch onderzoek spouw 
2.  Koudebruggen 
3.  Kieren en naden (Infiltratie) 
4.  Kruipruimte 
5.  Dak Wat zij de opties 
6.  Glas/ kozijnen 
7.  Ventilatiesysteem Kijk hier goed naar 
8.  Zonnepanelen 
9.  Warmtepomp 

Waar kan je naar kijken  



Lijst eisen/ wensen 
Stip op horizon 

Kwantitatief  
Overzicht 

 mogelijkheden 

Scenario’s  
Maken en 

 kiezen  

Probleemloos 
overschakelen 
naar gasloos 

Proces 
controle 

 

Comfortabel 
Duurzaam  

 

. 
 
Soms is dat een iteratief proces waarbij je  
even en stapje terug moet  om toch  nog 
Iets van de vorige stap te onderzoeken of bij te stellen.  
 
 

Na inventariserende  twee fasen  
Kijk je pas naar combinaties van 

technische oplossingen 



Trias energetica  



Trias Energetica 
Uitvoering Besparen Efficiënt Opwekken 
Bouwkundig Isoleren 

HR++ glas 
Kier dichten etc. 

Huishoudelijk Gedag 
beïnvloeden 

Witgoed 
LED TV 
Besturing 
/monitor en 

Installaties Isoleren boilers 
en leidingen 

Warmtepomp 
Warmte 
terugwinning 
LED verlichting  

PV panelen 
Windenergie.  

Praktische vertaling Trias energetica naar oplossingen 



Vloer Boven 

Bijv.zolder 

Beneden 

Tonzon 

Bodem Hele vloer 

Faber 

systeemvloer 

Gevel Buitenmuur Spouw Binnenmuur Gehele muur 

Dak Nieuwe 

dakpannen 

Tussen 

pannen en 

dak 

Tusen 

dakspanten 

Hele dak 

Openingen Deuren 

Gelijk goed 

sluitingen 

Kozijnen 

Kunststof 

hout 

Glas 

Dubbel/ 

tripple 

Geheel 

Bouwkundige oplossingen  

Maar bij renovatie is  hoge waarden halen vaak lastig 
Even nadenken over passief 



Bouwkundig/ isolatie 

Installatie/ zonnecellen+ warmtepomp 

Totale kosten  

Meer Bouwkundig 
Besparen 

Meer Installatie 
Efficiënt en opwekken 

Passief huis 
renovatie 

Kosten 
besparen 

Kosten 
Efficiënt/  
opwekken  

Totale kosten voor nul op de meter 

Bouwkundig  
bij oud huis 

Passief huis 
nieuw 

Oplossing 
Nul op meter 
renovatie 

Totaal 

Bouwkundig 



• Warmtepomp 
• PV panelen 
• Opslag 
 
• Secundaire systemen 

o Zonneboiler 
o Doorstoomsystemen 
o Infrarood  
o Auto 
oVentilatie 

A: natuurlijke ventilatie  
C: afzuiging met ventilatoren  
D: balansventilatie   

Een aantal systemen  



PV panelen 

Omvormer

Warmtepomp

Boiler

Verwarming
LTV/ HTV 

Zonneboiler

Verlichting
Koken etc.

Net Liander
elektrisch

Net Liander
Gas

€ 021 kWh
Vaste kosten…. 
Voor 25A

€ 0.63 m3
Vaste kosten…

CV ketel 

Verwarming
Infrarood 

Tapwater

Hybride

Bijverwarmen

Inkopen via
Energiebedrijf

Zelf
opwekken Energieconversie

Ventilatie

Th
er

m
is

ch
 c

om
fo

rt

Eindverbruik

Kosten

Kosten

Rendement

Batterij 

Auto

Doorstroom

Lucht/ lucht

Lucht/ water

Opslag

Toekomstige energiebalans  



Evaluatie punt op de horizon  

•  Kostenanalyse 
o Terugverdientijd minder relevant 
o Intern rentevoet is beter. 
o Maar vooral ook tariefberekening intern levering  
o Kijk wat je zelf aan rente krijgt 
o Lenen kan goed zijn maar kijk naar looptijd   

•  Analyse functies t.o.v brede eisen en wensen  
(vullen ze elkaar aan)  

•  Waardeanalyse wat voegt elk systeem aan waarde toe 
Denk ook aan onderhoud (filter ventilatie)  

•  Risicoanalyse (installatie en leverancier) 
•  Lifecycle analyse (LCA) Hoe milieuvriendelijk is het 
•  Afbouw analyse Hoelang zit je in de rommel  
 
 



Fasering, uitvoering en monitoren 

1. Fasering  
a) Technisch (eerst isolatie dan verwarming)  
b) Financieel (zelf investeren lenen, huren etc.) 
 

2. Uitvoering 
a) Criteria vaststellen 
b) Aannemer zoeken/ aanvragen 
c) Prijsopgave 
d) Afspraken vastleggen 

 
3.  Monitoren 

a) Instructie 
b) Garantie 
c) Onderhoud en service (storingsdienst)   



Dank voor uw 
aandacht. 

Vragen?? 


