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Duurzamer 
wonen in 
4 stappen
   Hoe je een huis met lange halen verduurzaamt, daar 
zijn de kenners het wel over eens. Begin met isoleren, 
eerst de muren en het dak, dan de ramen, installeer dan 
zonnepanelen, en neem vervolgens een warmtepomp 
of een zonneboiler. En de doorzetters kunnen nog 
kijken naar pelletkachels en infraroodpanelen.
De volgorde kan variëren, en niet alle maatregelen zijn 
per se noodzakelijk. Of überhaupt mogelijk. Zo heeft 
niet elk huis spouwmuren en is niet elk dak geschikt 
voor zonnepanelen. Vandaar hier een overzicht van de 
mogelijkheden. En omdat het uit de lengte of de breedte 
moet komen, hebben we tot slot een lijstje gemaakt van de 
   belangrijkste subsidie- en leenmogelijkheden.
 
                  TEKST ILSE AKKERMANS EN GONNIE OUSSOREN  BEELD AKIMOTO

Eerst isoleren, dan de rest
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Dakisolatie
Warme lucht stijgt op, daarom gaat 
veel warmte verloren via het dak. 
Zowel schuine als platte daken kun-
nen geïsoleerd worden. Dat kan aan 
de binnen- of buitenkant gebeuren. 
Het isoleren van de binnenkant van 
schuine daken, is voor een doe-het-
zelver goed te doen. Er zijn kant-
en-klare pakketten te koop (neem 
een isolatiewaarde R van minimaal 
3,5 en gebruik dampremmende folie 
tegen houtrot). Zelf isoleren loont 
de moeite. Milieu Centraal schat de 
materiaalkosten (glaswol) voor 76 
vierkante meter schuin dak op 1.100 
euro en de kosten van een vakman 
op 5.200 euro (inclusief afwerking). 
Het isoleren van de buitenkant van 
schuine daken en van platte daken 
kunnen de meeste mensen beter 
uitbesteden.

Spouwmuurisolatie
Vooral bij huizen gebouwd tussen 
1920 en 1976 kan spouwmuurisolatie 
interessant zijn. De isolatie (zoals 
purschuim of vlokken glaswol) wordt 
van buiten in de spouw geblazen 
of gespoten. Het isoleren van een 
rijtjeswoning met 65 vierkante meter 
aan gevel, kost ongeveer 1.100 tot 
1.500 euro (eigenhuis.nl/prijzenin-
dicator).
Huizen van voor 1920 hebben 
meestal geen spouwmuur. De enige 
mogelijkheid is dan, aanzienlijk 
ingrijpender en duurdere, binnen- of 
buitenmuurisolatie (zie eigenhuis.nl/
energiehuis onder gevel/wanden).

Vloerisolatie
Bijna twee miljoen koopwoningen 
hebben geen vloerisolatie, terwijl 
dat jaarlijks 5 m3 gas per m2 kan 
schelen. De meeste vloeren worden 
vanuit de kruipruimte geïsoleerd met 
bijvoorbeeld glas- of steenwolplaten 
of purschuim. 

Hoogrendementsglas
Hoogrendementsglas (zoals HR++ 
en HR+++) isoleert nog beter dan 
gewoon dubbelglas, doordat de 
ruimte tussen de glasplaten met een 
edelgas is gevuld, en het glas een 
warmte-refl ecterende coating heeft. 
Hoogrendementsglas is wel duurder 
dan dubbelglas, maar dit verschil is 
in ruim twee jaar terugverdiend met 
een lagere energierekening.

Isoleren
Duurzamer wonen begint met het binnenhouden van de 
warmte. Isoleren dus: dak, gevel en vloer. Huizen die zĳ n 
gebouwd na 1992 zĳ n doorgaans prima geïsoleerd, veel 
woningen van voor die tĳ d zĳ n niet of matig geïsoleerd. 
Kĳ k voor de kosten van de meeste voorkomende isolatie-
klussen op eigenhuis.nl/prĳ zenindicator.

1



Voor meer informatie en alle links in dit artikel zie eigenhuis.nl/duurzaam-in-4-stappen
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Zonnepanelen zĳ n natuurlĳ k al lang geen bezienswaardigheid 
meer. Integendeel; je ziet ze overal. Zonnepanelen kunnen 
op schuine en platte daken worden gemonteerd. Een omvor-
mer zet de zonne-energie om in bruikbare wisselstroom. De 
aanschafprĳ s is 25 procent lager dan vĳ f jaar geleden. Een set 
van tien panelen inclusief installatie en omvormer kost onge-
veer 4.600 euro. 
Hoeveel je met zonnepanelen kunt besparen, hangt onder 
meer af van de dakoriëntatie, schaduw en dakhelling. Gemid-
deld verdient een investering zich in zeven jaar terug. Tien 
zonnepanelen produceren jaarlĳ ks zo’n 2.300 tot 2.500 kWh 
elektriciteit. Ter vergelĳ king: een gemiddeld huishouden ver-
bruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Wie meer opwekt dan hĳ  
op dat moment nodig heeft, kan die stroom terugleveren aan 
het elektriciteitsnet. Die stroom wordt op de jaarafrekening 
afgetrokken van de geleverde stroom. Alleen over het netto-
verbruik wordt btw en energiebelasting betaald. Dat heet 
de salderingsregeling. Deze regeling geldt in elk geval nog tot 
2023.

 Kĳ k voor veelgestelde vragen over zonnepanelen en 
informatie over Collectieve Inkoop Zonnepanelen van 
Vereniging Eigen Huis op: veh.nu/zonnepanelen

 Op 25 september start een nieuwe ronde van de Collec-
tieve Inkoop Zonnepanelen in Noord-Holland en Utrecht.

Lage Temperatuur 
Verwarming (LTV)
Gewoonlijk is de aanvoer- en retourtem-
peratuur van het cv-water ingesteld op 
respectievelijk 80-60 graden. Bij Lage 
Temperatuur Verwarming (LTV) is dat 
maximaal 55-45 graden, waardoor de 
stookkosten dalen. LTV heeft alleen zin 
in uitstekend geïsoleerde huizen. Voor 
LTV zijn speciale LT-radiatoren nodig 
of vloer- of wandverwarming. In onder 
meer Zweden, Denemarken en Zwitser-
land is LTV bij nieuwbouw verplicht.

Zonnepanelen
3

Duurzaamheid 
voor 

gevorderden

Is een huis eenmaal goed geïsoleerd en 
liggen de zonnepanelen op het dak, dan 
kan het verder worden verduurzaamd. En 
wellicht zelfs een nul-op-de-meter-woning 
worden. Dat lukt niet met een paar led-
lampen en een elektrische kookplaat. 

2
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William (58) en Carina (55) Te Stroet 
wonen in een twee-onder-een-
kapwoning in Keĳ enborg. Zĳ  kochten 
zonnepanelen in 2003, 2012 en 2014.

‘Uit nieuwsgierigheid heb ik in 2003 
vier kleine panelen gekocht. Ze doen 
het nog steeds, maar liggen niet meer 
op het dak van het tuinhuisje. Daar heb 
ik in 2012 vier grote zonnepanelen ge-
plaatst. Destĳ ds was het niet mogelĳ k 
om btw terug te vragen. Dat kon wel 
in 2014, toen ik twaalf zonnepanelen 
op mĳ n garagedak heb geïnstalleerd. 
Deze panelen hebben ruim 3.800 euro 
gekost, waarvan ik 664 euro aan btw 
heb teruggevraagd. Daarnaast heb ik 
van de gemeente 500 euro subsidie 
ontvangen. Mĳ n zonnepanelen wekken 
samen zo’n 3.300 kWh per jaar op. Mĳ n 
verbruik ligt iets hoger, maar ik heb ook 

ledencertifi caten in een windcentrale. 
Als ik dat meereken, wek ik meer op 
dan ik verbruik. Ik heb nog ruimte voor 
meer panelen, maar ik twĳ fel. Onze cv 
is vĳ ftien jaar oud. Wil ik daarna een 
zonneboiler, waar ik zonnecollectoren 
voor nodig heb, of een warmtepomp, 
waarvoor ik dan meer zonnepanelen 
wil plaatsen? Eigenlĳ k kan ik die keuze 
nog niet maken. Als Nederland van het 
gas af gaat, is dan de zonneboiler of de 
warmtepomp interessanter? En als de 
salderingsregeling na 2023 stopt, wat 
betekent dat voor de terugverdienperi-
ode? Het is lastig iets te besluiten door 
de wispelturigheid van de politiek. Nu 
geldt de ene regeling en volgend jaar is 
er weer een nieuwe regeling.’

‘Mĳ n panelen 
wekken samen 
zo’n 3.300 kWh 

per jaar op’

Warmtepomp
Lage Temperatuur Verwarming (LTV) 
is ook goed te combineren met een 
warmtepomp. Een volledig elektrische 
warmtepomp zet de energie uit lucht, 
water of bodem om naar warmte voor 
verwarming en tapwater. Daardoor 
kan die de cv-ketel vervangen. Een 
warmtepomp kost, a� ankelijk van het 
type, tussen de 8.000 en 15.000 euro 
inclusief installatie.

Hybride warmtepomp
Minder ingrijpend en minder prijzig 
(ongeveer 5.000 euro) is de hybride 
warmtepomp. Dit is een aanvul-
ling op de cv-ketel. De pomp wordt 
aangesloten op de cv-ketel en haalt 
warmte uit de lucht. Daarmee wordt 
het huis en mogelijk ook het tapwa-
ter verwarmd. De cv-ketel springt bij 
als het buiten erg koud is of wanneer 
er veel vraag is naar warm water.

Zonneboiler
Een zonneboiler verwarmt het bad-, 
douche- en kraanwater en wordt ge-
bruikt in combinatie met een cv-ketel. 
Die moet dan wel het NZ (Naver-
warming Zonneboiler)-label hebben. 
Een zonneboiler bestaat uit een of 
meerdere collectoren op het dak en 
een opslagvat in huis. Een huishouden 
met vier personen bespaart met een 
zonneboiler zo’n 190 m3 gas per jaar.

Pelletkachel
Een alternatieve manier van ver
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Lenen
Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huiseigena-
ren en Verenigingen van Eigenaren (VvE) geld lenen voor 
energiebesparende maatregelen zoals dak- en gevelisola-
tie. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten (SVn) verstrekt deze Energiebespaarlening. 
Eigenaren kunnen tegen een lage rente maximaal 25.000 
euro lenen en VvE’s maximaal 25.000 euro per apparte-
mentsrecht. In het fonds zit 300 miljoen euro, a� omstig 
van de Rijksoverheid, Rabobank en ASN Bank. 
energiebespaarlening.nl

GreenLoans verstrekt huiseigenaren leningen voor duur-
zame investeringen in en om hun huis. Bijvoorbeeld 
voor aanschaf en installatie van zonnepanelen, een warm-
tepomp, spouwmuurisolatie of isolatieglas. Het bedrijf 
is onderdeel van Alfam, een 100 procent dochter van 
ABN Amro. greenloans.nl

Pelletkachel
Een pelletkachel kan lokaal een 
ruimte verwarmen (bijvoorbeeld de 
woonkamer) of het hele huis, door de 
kachel aan te sluiten op de cv-instal-
latie. Een pelletkachel brandt e�  -
ciënt en stoot minder fi jnstof uit dan 
bijvoorbeeld een open haard. Het 
rendement is ongeveer 90 procent 
(een openhaard haalt 10 procent).
 

Infraroodpanelen
Infraroodpanelen kunnen handig 
zijn als er op een plek extra warmte 
nodig is, bijvoorbeeld in een werk-
kamer op zolder. De infraroodstralen 
verwarmen niet de hele ruimte, maar 
de plekken onder of voor het paneel. 
De meeste panelen zijn niet groter 
dan een meter bij een meter en kos-
ten tussen de 100 en 500 euro.

 Kĳ k voor meer informatie over 
energiebesparende maatregelen op 
eigenhuis.nl/energiehuis

€

4
Sparen, lenen, 

of subsidie?
Wie eenmaal besloten heeft het zuiniger aan te doen met 
energie, of energie op te wekken, moet ook nog bedenken 
hoe hĳ  die energiebesparende maatregelen gaat betalen. 
Spaargeld inzetten ligt voor de hand als de spaarrente 
minder is dan 1 procent en een investering in spouwmuur-
isolatie een rendement heeft van 11 procent. Maar voor wie 
geen of niet genoeg spaargeld heeft, zĳ n er diverse moge-
lĳ kheden.  
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Bij veel geldverstrekkers kunnen 
huiseigenaren energiebesparende 
maatregelen onder bepaalde voor-
waarden fi nancieren via een hogere 
hypotheek. Ze mogen dan tot 106 
procent (in plaats van 101 procent) 
van de woningwaarde lenen. De 
bank controleert of het extra geld 
inderdaad besteed wordt aan ener-
giebesparende maatregelen.

Regionaal is er daarnaast de Duur-
zaamheidslening, die gemeenten 
en provincies verstrekken tegen een 
zeer lage rente. Daarmee kunnen 
huiseigenaren bijvoorbeeld gevel-, 
dak- of vloerisolatie plaatsen en 
HR++ glas. Niet iedere gemeente 
of provincie heeft een Duurzaam-
heidslening.
svn.nl/particulieren/lening/
duurzaamheidslening
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Caspar en Michel van der Geest 
(38 en 32 jaar) kochten begin 
dit jaar een hoekwoning in Den 
Haag. Zĳ  hebben subsidie aange-
vraagd voor het isoleren van hun 
woning.

‘We wisten dat we fl ink moesten 
verbouwen en dat wilden we duur-
zaam doen. Mĳ n vrouw heeft er een 
studie van gemaakt om alle subsi-
diemaatregelen uit te zoeken om 
vervolgens onze investeringen erop 
af te stemmen. Om in aanmerking 
te komen voor subsidie moet een 
bepaalde isolatiewaarde gehaald 
worden. We hebben de muren, 
het dak en de vloer geïsoleerd met 
cellulose en voorzetwanden. Dat 
is duurder dan spouwmuurisolatie, 
maar noodzakelĳ k om subsidie te 
verkrĳ gen. Het verschil tussen dub-
belglas zonder subsidie of HR+++- 

glas met subsidie was 1.500 euro. 
Subsidie maakt het verschil in kosten 
kleiner, zodat je toch een stapje verder 
gaat. Als je meerdere energiebesparen-
de maatregelen combineert, krĳ g je een 
subsidiebonus. Daarom hebben we ook 
een geïsoleerde voordeur besteld. In juli 
is onze subsidieaanvraag goedgekeurd. 
Toen hebben we wel een fl es openge-
trokken. Alles was tenslotte al gedaan 
of besteld en kon niet meer worden 
teruggedraaid. We hebben 14.000 euro 
aan subsidie ontvangen. De rest heb-
ben we met onze hypotheek en eigen 
geld gefi nancierd. Op de bank krĳ g je 
er niks voor en zo doet je geld ook nog 
een beetje goed. De vorige bewoners 
verbruikten 7.000 kuub gas per jaar. We 
verbruikten in onze oude etagewoning 
1.400 kuub. Dat zullen we misschien 
niet halen, maar het moet wel fl ink die 
kant opgaan.’

‘Subsidie maakt 
het verschil in 
kosten kleiner, 

zodat je toch 
een stapje 

verder gaat’
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Subsidie
Omdat de overheid energiebespa-
ring stimuleert, zijn er ook subsidie-
mogelijkheden. Zoals de Investe-
ringssubsidie duurzame energie 
(ISDE) van het ministerie van 
Economische Zaken. Daarmee kun-
nen huiseigenaren een tegemoet-
koming krijgen voor de aanschaf 
van zonneboilers, warmtepompen, 
biomassaketels en pelletkachels. 
Voor het jaar 2017 is het budget 
van deze subsidiepot verhoogd van 

Voor meer informatie en alle links in dit artikel zie eigenhuis.nl/duurzaam-in-4-stappen
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Zekerheid  
over de staat  
van uw droomhuis? 
LAAT EEN BOUWTECHNISCHE KEURING UITVOEREN. 
Hiermee krijgt u een goed, objectief en betrouwbaar inzicht in de staat van de woning.  

Zodat u weet wat u koopt. Droomhuis gevonden? 

Boek een Bouwtechnische keuring via eigenhuis.nl/btk

ADVERTENTIE
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Jan en Hetty Scholten (beide 61) uit 
Steenwĳ k wonen in een huis dat zĳ  
in eigen beheer gebouwd hebben. Zĳ  
lieten onder meer een zonneboiler 
installeren.

‘In 2014 ben ik begonnen met zon-
nepanelen. Dat is zo goed bevallen dat 
ik meer wil. Ik wil niet afhankelĳ k zĳ n 
van mĳ n gas- en elektra-aansluiting. 
Ik heb deze zomer een zonneboiler 
aangeschaft met drie zonnecollecto-
ren. Het water in de zonneboiler wordt 
opgewarmd door de zon tot maximaal 
80 graden. Daarna gaat het water naar 
de warmtepomp. Afhankelĳ k van hoe 
warm het water is, kan de warmte-
pomp het water verder opwarmen. 
In de zomer is de warmte van de zon 
voldoende. In de winter moet het 
systeem zich nog bewĳ zen, maar het 

water in de zonneboiler zal altĳ d war-
mer zĳ n dan het water uit de koude 
leiding. We hebben de zonneboiler nu 
een maand en het bevalt boven ver-
wachting. De aanvoer van het warme 
water duurt iets langer, maar verder is 
er geen verschil. Het systeem van de 
zonneboiler, collectoren en leidingen 
kost circa 3.500 euro. Daar komen de 
installatiekosten nog bĳ . Ik heb subsidie 
aangevraagd van ruim 1.100 euro, maar 
ook zonder subsidie had ik het systeem 
gekocht. Het gas heb ik inmiddels laten 
afsluiten. Misschien doe ik dat ook met 
elektra na 2023. Dan plaats ik een dikke 
batterĳ  aan de muur, die al mĳ n opge-
wekte stroom opslaat.’

‘Ik wil niet 
afhankelĳ k zĳ n 

van mĳ n gas- 
en elektra-

aansluiting’
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Zekerheid  
over de staat  
van uw droomhuis? 
LAAT EEN BOUWTECHNISCHE KEURING UITVOEREN. 
Hiermee krijgt u een goed, objectief en betrouwbaar inzicht in de staat van de woning.  

Zodat u weet wat u koopt. Droomhuis gevonden? 

Boek een Bouwtechnische keuring via eigenhuis.nl/btk

ADVERTENTIE

€

70 miljoen tot 90 miljoen euro. Ook 
zakelijke partijen kunnen subsidie 
aanvragen.
rvo.nl/subsidies-regelingen

De Subsidie energiebesparing eigen 
huis stimuleert energiebesparing in 
bestaande woningen en de particu-
liere koopsector. VvE’s kunnen deze 
subsidie nog steeds aanvragen, voor 
eigenaar-bewoners is het budget 
op. De eerste ronde voor aanvragen 
loopt tot 1 januari 2018. De Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land behandelt ze. De subsidierege-
ling stopt op 31 december 2018.
Soms hebben provincies of gemeen-
ten eigen subsidies. Kijk op energie-
subsidiewijzer.nl welke regelingen 
uw gemeente heeft.  
 

 Kĳ k voor meer informatie over ener-
giesubsidies en andere fi nancierings-
mogelĳ kheden op:
eigenhuis.nl/energiesubsidie

 eigenhuis.nl/lenen-voor-energie-
besparing

 Met de energiesubsidiewĳ zer kunt 
u zien welke subsidies, leningen en 
andere regelingen er landelĳ k en re-
gionaal zĳ n voor het energiezuiniger 
maken van uw woning:
energiesubsidiewĳ zer.nl

Voor meer informatie en alle links in dit artikel zie eigenhuis.nl/duurzaam-in-4-stappen
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