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Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs (2015) te

behalen zullen er in tal van sectoren, waaronder de gebouwde

omgeving, flinke verduurzamingsstappen moeten worden gezet.

Dit betekent dat er de afgelopen jaren veel op huiseigenaren af komt.

Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt zich daarom een aantal vragen om in

de veranderende context van de energietransitie de belangen van de

woningeigenaar optimaal te kunnen vertegenwoordigen. In 2019 heeft

VEH onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en baten van

verschillende mogelijkheden voor de verduurzaming van woningen en

specifiek de implementatie van warmtenetten.

In voorbereiding op nieuw beleid vanuit het Rijk t.a.v. de hybride

warmtepomp en isolatie is er vanuit VEH verdieping en aanvulling op

de kosten in verschillende perspectieven gewenst. In deze rapportage

worden kosten en baten van verschillende verwarmingstechnologieën

inzichtelijk gemaakt waarbij er een focus ligt op het potentieel van de

hybride warmtepomp. Deze analyse is uitgevoerd op basis van de

nieuwste bronnen en recent uitgekomen praktijk data naar de

prestaties van hybride warmtepompen.

Inleiding & leeswijzer
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Isolatie; een eerste stap in de verduurzaming van de woning

• Energie labels en labelsprongen

• Opbouw van isolatiekosten

• Geschatte investeringskosten voor isolatie

Stapsgewijze aanpak uitgelegd

• Aanpak voorbeeldwoningen

• Uitleg stappen stapsgewijze aanpak

• Keuze voor vier representatieve voorbeeldwoningen

Voorbeeldberekening kosten en besparingen stapsgewijze 

aanpak voor één van de voorbeeldwoningen

• Stap voor stap toelichting bij berekeningen

• Vergelijking investeringen per stap voor vier voorbeeldwoningen

Bijlage I: Tabel aannames en uitgangspunten

Bijlage II: Doorrekening andere drie representatieve woningen
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Isolatie; een eerste stap in de 
verduurzaming van de woning
De geschatte investeringskosten en energiebesparing voor 

verschillende woningtypen
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Door de woning te isoleren kan de warmtevraag van een woning drastisch worden 

verlaagd. Isolatie zorgt er namelijk voor dat er minder warmte onbedoeld weglekt. 

Er zijn verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om de “schil” van 

de woning beter te isoleren. 

Om een energielabelsprong te maken wordt meestal een pakket aan maatregelen 

toegepast. De samenstelling van dit maatregelenpakket is niet standaard. De 

effectiviteit van een maatregel is afhankelijk van het type woning en de leeftijd van 

de woning. Bovendien is niet elke maatregel toepasbaar in elke woning.

In het schema hiernaast is overzichtelijk gemaakt welke maatregelen in het 

algemeen tot een bepaalde labelstap leiden. 

Isolatie is een eerste, vrijwel spijtvrije stap richting een duurzame 
woning
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Energielabels

Sinds 2015 krijgen woningen een energielabel in de categorie G t/m A. Dit 

energielabel is afhankelijk van drie aspecten:

• Het warmteafgiftesysteem

• Schilisolatie van de woning

• Opwek van energie in/op de woning.

Hiermee is er een relatie te zien tussen het energielabel en de Trias Energetica 

strategie. In deze strategie ligt de focus ten eerste op het besparen van energie, 

vervolgens op het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en als laatste het 

zo efficiënt mogelijke gebruik van (fossiele) energiebronnen. De primaire focus op 

energiebesparing is logisch, want ‘energie die niet hoeft te worden verbruikt is het 

goedkoopst’. Energiebesparing bespaart niet alleen energie, maar ook geld. 

Isolatiemaatregelen

Bron: isolatieloket.nl
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• Uitvoering van de maatregelen

Worden de isolatiemaatregelen op een natuurlijk moment van vervanging 

(bijvoorbeeld bij een verbouwing) of als onderdeel van een groter project 

met meerdere woningen uitgevoerd? Dan vallen de kosten vrijwel altijd 

lager uit dan wanneer er maatregelen op zichzelf staand in een individuele 

woning worden toegepast. 

• Opgenomen in de investeringsberekening 

Een groot onderdeel van de investering in isolerende maatregelen bestaat 

uit arbeidskosten. Deze zijn afhankelijk van de arbeidsintensiteit van een 

maatregel en worden in sommige studies ook geheel achterwege gelaten, 

daarnaast kunnen er ontwikkelingen in vraag/aanbod van arbeid zijn die 

mogelijk prijsopdrijvend zijn (zoals krapte op de arbeidsmarkt). Veel 

bronnen geven geen of een beperkte duiding van de opgenomen kosten, 

dit maakt het lastig de bandbreedte van deze kostenpost te bepalen.

• Conjunctuur afhankelijke factoren

De berekening van zowel materiaal- als arbeidskosten zijn afhankelijk van 

over de tijd fluctuerende basiswaarden zoals grondstoffenprijs en de prijs 

van arbeid. Deze omgevingsvariabelen moeten worden ingeschat voor de 

toekomst, aannames hierop kunnen in berekeningen verschillen.

De benodigde investering voor isolatie is afhankelijk van meerdere 
factoren
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Opbouw kosten isolatie

Voor huiseigenaren is het van belang een inschatting te kunnen maken 

van de investering die ze moeten doen om hun huis tot een bepaald 

niveau te isoleren. De inschatting van deze kosten is complex, vanwege 

de afhankelijkheid van een groot aantal factoren. Studies naar de 

investeringskosten voor isolatie gebruiken vaak niet dezelfde aannames 

waardoor er een diffuus beeld ontstaat.

• Type woning en bouwjaar van de woning

Logischerwijs heeft een vrijstaande woning een groter geveloppervlakte 

dan een gestapeld appartement. Daarnaast geldt vaak dat er verschillen 

kunnen zitten tussen oudere/nieuwe woningen (van hetzelfde type) op 

aspecten zoals het vloeroppervlak van de woning of het aandeel ramen 

in de gevel. 

• Maatregelenpakket

De investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de maatregelen die er 

genomen worden en welk label daarmee wordt bereikt. Niet alle 

woningen zijn bijvoorbeeld geschikt voor spouwmuurisolatie waardoor 

gevelisolatie uitvalt. Daarnaast kan er ook nog voor verschillende kwaliteit 

gekozen zijn (bijvoorbeeld HR glasisolatie of HR++ glasisolatie).

Let op: in de praktijk blijft het een inschatting van de kosten, elk huis is anders
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De figuur hiernaast toont kosteninschattingen van verschillende 

bronnen om een gemiddelde een rij- en/of tussenwoning te 

isoleren naar het niveau van energielabel B/A. 

De grafiek laat zien dat de investeringskosten voor isolatie van 

oudere woningen naar label B/A hoger uitvalt dan voor 

nieuwere woningen. Over tijd zijn woningen steeds 

energiezuiniger ontworpen waardoor er bijvoorbeeld minder 

(ingrijpende) maatregelen genomen hoeven worden.

Opvallend is dat de kosten voor woningen gebouwd tussen 

1946-64 lager worden ingeschat dan voor woningen uit de 

periode 1965-74. Een belangrijke factor hierin is de grootte van 

de woning. De woningen die vlak na de tweede wereldoorlog 

gebouwd zijn waren voornamelijk kleine woningen om het 

toenmalige woningtekort op te lossen. Deze kleinere woningen 

hebben minder te isoleren oppervlak, dus minder kosten. 

Wat ook opvalt is dat met name voor woningen die gebouwd 

zijn tussen 1992-2005 een sterke spreiding van de kosten te 

zien is. Dat is te verklaren aan de hand van de rond 2000 

ingestelde bouweisen waardoor woningen uit die latere 

periode over het algemeen minder isolatiestappen nodig 

hebben.

De geschatte investering voor isolatie loopt sterk uiteen voor 
verschillende woningtype en op basis van verschillende bronnen
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Caldomus R

RVO (2010) 

Besparingspakket
DWA Rendabel

CEGOIA

Vesta 

Overmorgen 

warmte

Geschatte investering voor isolatie

In deze rapportage wordt verder uitgegaan van de data vanuit Vesta Mais 

(model en data van PBL). Deze bron heeft de volgende voordelen:

• Data is van een hoog detailniveau

• Data bevat situatie specifieke waarden die goed van pas komen bij de 

verschillende configuraties.
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Maatgeving voor isolatie: de standaard en streefwaarden

Standaard

In het Klimaatakkoord is afgesproken om een Standaard te ontwikkelen voor de 

jaarlijkse netto warmtebehoefte van woningen. Deze Standaard geeft een mate 

van isolatie die ongeacht of wordt overgestapt op een (hybride) warmtepomp of 

warmtenet voldoende comfort geeft. Met deze indicatie wordt getracht een 

antwoord te geven op de vraag: “Hoever moet ik isoleren?”

De standaard is gekoppeld aan de compactheid van een woning (zie fig 1) en 

onafhankelijk van het gekozen warmte-afgiftesysteem. De maatregelen op deze 

standaard te behalen zijn bij elke systeemkeuze no regret, dit is van belang als er 

nog geen duidelijkheid is over de toekomstige warmtevoorziening van een 

buurt.

De tabel hiernaast weergeeft de (voorgestelde) standaard voor de isolatie van 

woningen. Hierbij wordt slechts nog onderscheid gemaakt tussen twee type 

woningen (eengezins- vs. meergezinswoningen) en twee bouwperiodes (vóór en 

ná 1945). 

Op dit moment wordt er gesproken over een verplichting van de 

isolatiestandaard., maar er zijn nog geen besluiten genomen over 

de invoering van een dergelijke standaard. 

Bron: Nieman (feb 2021) Figuur 1: De compactheid van een woning wordt berekend aan de 

hand van het verliesoppervlakte (Als) en het gebruiksoppervlakte (Ag)

verliesoppervlak gebruiksoppervlak

Voorbeeld: compactheid van een woning met 

twee woonlagen

1 Streefwaarden

De Standaard geeft een minimaal isolatieniveau, maar het is 

mogelijk verder te isoleren. De streefwaarden geven een 

indicatie van de optimale kwaliteit die kan worden gehaald op 

componentniveau zoals het dak, de vloer en de gevel. Deze zijn 

geijkt op de isolatiewaarden van een nieuwbouwwoning. 

Hiermee vormen ze dus een soort maximale isolatie waarde. 

In de praktijk zal het lastig zijn om alle componenten in een 

woning tot de streefwaarde isoleren omdat het soms praktisch 

niet haalbaar is of de maatregelen zich niet zal terugverdienen 

binnen een redelijke tijd. 

Isoleren boven de streefwaarde levert geen significante extra 

reductie van de warmtevraag op.

Gevelisolatie

Streefwaarde Rc: 6 m2K/W

Vloerisolatie

Streefwaarde Rc: 3,5 m2K/W

Dakisolatie

Streefwaarde Rc: 8 m2K/W

Glas

Streefwaarde Uw: 1,0 W/m2K
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2 Stapsgewijze aanpak uitgelegd 
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Welke stappen kun je nu al nemen in de verduurzaming van je woning?
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1. Isolatie

2a. Hybride warmtepomp

2b. 50 graden verwarmen

3. Lage temperatuur 

afgiftesysteem

Stapsgewijze aanpak

Type: Vrijstaande woning

Bouwjaarklasse:  <1945

Gebruiksoppervlak: 175 m2

Bewoners: 3

Aantal in NL: ca. 290.000

Doorgerekende configuraties

Type: 2-onder-1-kap woning

Bouwjaarklasse:  1975 - 1991

Gebruiksoppervlak: 150 m2

Bewoners: 3

Aantal in NL: ca. 120.000

Type: Tussenwoning

Bouwjaarklasse:  1965 - 1974

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Aantal in NL: ca. 650.000

Type: Tussenwoning

Bouwjaarklasse:  1992 - 2005

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Aantal in NL: ca. 480.000

• Investeringskosten voor per stap van stapsgewijze aanpak

• Effect van maatregelen stapsgewijze aanpak op het jaarlijkse energieverbruik (en de energiekosten)

• Investeringskosten omgerekend naar jaarlijkse kosten zodat inzicht wordt gegeven in de 

terugverdientijd van maatregelen

• Vergelijking van financiële en energetische effecten voor verschillende woningtypes

Uitgangssituatie wordt 

gegeven als referentie

Huiseigenaren staan voor de opgave hun woning te verduurzamen. 

Maar welke opties zijn er? Wat is er het meest geschikt voor jouw 

woning en waar kan je nu al mee beginnen? 

Wat kan ik nu al doen?

Onafhankelijk van de gemeentelijk warmtevisie is het isoleren van de 

woning een eenvoudige, eerste stap. Ook het aanpassen van de 

aanvoertemperatuur van de ketel, de overstap naar een hybride 

warmtepomp en/of de overstap naar een lage temperatuur 

afgiftesysteem kunnen interessante stappen zijn in de verduurzaming 

van je woning.

50 graden verwarmen

Eén van laagdrempelige aanpassingen, is de aanpassing van 

aanvoertemperatuur vanuit de Hr-ketel of de hybride warmtepomp. 

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de installaties zuiniger worden, maar 

niet alle woningen kunnen worden verwarmd met 50 graden. Dit wordt 

uitgebreider toegelicht over 2 pagina’s. 

Wat kost het mij?

Dat is afhankelijk van het type woning waar je in woont, hoe oud je 

woning is en welke maatregelen je toepast. Om te bepalen wat de 

energiebesparing van deze maatregelen is wat de financiële 

consequenties zijn, vergelijken we de energie- en investeringskosten 

met die van de uitgangssituatie, waarin er gebruikt gemaakt wordt van 

een HR-ketel. 

Inzichten

In dit document worden de kosten 

en besparingen per stap van de 

stapsgewijze aanpak doorgerekend 

voor een viertal voorbeeldwoningen
2
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Stapsgewijze aanpak verduurzaming warmtevoorziening
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Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp (HWP) kan naast een bestaande Hr-ketel worden geplaatst met behoud van het bestaande afgiftesysteem. Een HWP haalt warmte uit de 

buitenlucht middels een elektrische warmtepomp en schakelt op piekmomenten, zoals de winter of voor warm douchewater, over naar warmteproductie vanuit gas 

met de Hr-ketel. Met een hybride warmtepomp kun je flink op je gasverbruik besparen. Met isolatie beperk je de energievraag voor de ruimteverwarming, waardoor 

de Hr-ketel minder ingezet hoeft te worden. Bovendien kan de efficiëntie van een HWP worden verhoogd door het temperatuurverschil tussen de bron (buitenlucht) 

en doel (temperatuur van het afgiftesysteem) te verkleinen.

Isolatie van de woning
De warmtevraag van een woning kan worden teruggedrongen door de schil van de woning te isoleren. Door de gevel, het 

dak, de vloer en/of de ramen te isoleren zal er minder warmte wegvloeien. De isolatiemaatregelen die in een woning genomen 

kunnen worden, en het prijskaartje dat daar bij hoort, verschillen voor verschillende typen en bouwjaarklassen van woningen. 

Lage temperatuur afgiftesysteem
Voor de verwarming van een woning wordt gebruik gemaakt van een afgiftesysteem, in de huidige situatie zijn dit radiatoren die een temperatuur van 70-80°C afgeven. 

Om de woning efficiënter te verwarmen met lagere aanvoertemperaturen kan ook het afgiftesysteem aangepast worden naar een lage temperatuur afgiftesysteem 

(LTAS). Dit betekent in de praktijk dat er gebruik wordt gemaakt van lage temperatuur-radiatoren en/of vloerverwarming. Aanpassing van dit systeem betekent dat de 

afgegeven warmte door het LTAS aan de woning zorgt voor een efficiëntere verwarming, waardoor het mogelijk is om de HWP een groter gedeelte van de warmte te 

laten leveren (hogere dekkingsgraad). 

50 graden verwarmen
Hoewel deze stap geen garantie op extra besparing is, blijkt uit praktijkervaring dat in veel gevallen de 

aanvoertemperatuur (temperatuur van de warmte die geleverd wordt door de warmtepomp of de Hr-ketel) kan worden 

aangepast naar 50°C. Met de aanpassing van de aanvoertemperatuur worden installaties zuiniger (lagere COP in het 

geval van een warmtepomp), waarbij de effecten in meer van deze aanpassing in meer detail worden besproken op de 

volgende pagina. 

Vervolgstap: All-electric

1

2a

3

2b
Slim! Moderne modellen, zoals 

de Elga Ace, zijn vaak al slim 

geprogrammeerd en verlagen 

de aanvoertemperatuur bij 

gematigde buitentemperatuur 

automatisch. 

Slim! Isolatie wordt vaak als 

een spijtvrije maatregel gezien, 

naast energiebesparing levert 

het ook extra comfort op. 
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Kan nu al worden getest

In de komende decennia gaan we over op andere vormen van verwarming van onze huizen. Een groot deel van deze technieken werkt

met een lage temperatuur aanvoertemperatuur dan 70 of 80°C, zij verwarmen het water hooguit tot 50°C. Hierbij gaat het alleen om het 

water voor ruimteverwarming, het water voor warm tapwater moet altijd tot 60°C verwarmd worden om legionella-besmetting te 

voorkomen. Het is nu al mogelijk om te testen of je huis comfortabel verwarmd kan worden met 50°C, door de aanvoertemperatuur van je 

Hr-ketel aan te passen naar 50°C. 

Verwarming van een woning met 50°C

De aanpassing naar een lagere temperatuur heeft als effect dat de Hr-ketel zuiniger wordt, waardoor het gasverbruik en daarmee de 

gaskosten verminderd kunnen worden. Wanneer een woning niet voldoende geïsoleerd is, kan het voorkomen dat de aanvoertemperatuur

van 50°C niet voldoende is om de woning te verwarmen. Dan kan de ketel worden afgesteld op een hogere aanvoertemperatuur.

Effecten in stapsgewijze aanpak: Aanpassing aanvoertemperatuur

In de stapsgewijze aanpak wordt de aanvoertemperatuur aangepast naar 50°C na de installatie van de hybride warmtepomp. Deze 

aanpassing heeft effect op het rendement van de warmtepomp, uitgedrukt in de Seasonal Coefficient of Perfomance (SCOP) factor. Met 

de aanpassing van de aanvoertemperatuur naar 50°C gaat deze SCOP omhoog. 

Effecten in stapsgewijze aanpak: Lage temperatuur afgiftesysteem (LTAS)

Met de additionele investering in een lage temperatuur afgiftesysteem gaat ook het aandeel van de ruimteverwarming dat geleverd kan 

worden door de warmtepomp, oftewel de dekkingsgraad, omhoog. Hierdoor wordt er nog minder gas verbruikt, waarbij de inzet van de

HWP nog steeds plaatsvindt met de hogere SCOP bij 50°C. 

Let op: In de stapsgewijze aanpak hebben we aangenomen dat de verlaging van de aanvoertemperatuur resulteert in een hogere SCOP en 

dat de dekkingsgraad omhoog gaat bij de investering in een LTAS. In de praktijk gaan deze effecten gezamenlijk op en is het afhankelijk 

van de configuratie van de warmtepomp wat het effect van beide aanpassingen is. 

Op 50 graden verwarmen

11
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We hebben de kosten en besparingen per stap van de stapsgewijze aanpak doorgerekend 

voor een viertal voorbeeldwoningen. 

Er is gekozen voor vier typen woningen die relatief veel voorkomen op de Nederlandse markt 

en die samen een voldoende gedifferentieerd maar representatief beeld geven. Over het 

algemeen zijn er veel rijwoningen in Nederland. Toch kijken we ook naar een minder grote 

groep woningen uit de vrijstaande en 2-o-1-kap klasse, omdat die woningeigenaren over het 

algemeen vaak investeringen willen doen in de verduurzaming van hun woning. 

Stapsgewijze aanpak doorgerekend voor vier meest representatieve 
woningtypen om de kosten en besparingen inzichtelijk te maken 
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vrijstaand

2-o-1 kap
rijwoning

appartement
0

200.000
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t/m 1945
1946-1964

1965-1974
1975-1991

1992-2005
2006 - 2014

nieuwbouw
(va. 2015)

Aantal woningen naar woningtype en bouwjaarklasse 
in Nederland

Type: Vrijstaande woning

Bouwjaarklasse:  <1945

Gebruiksoppervlak: 175 m2

Bewoners: 3

Aantal in NL: ca. 290.000

Type: 2-onder-1-kap woning

Bouwjaarklasse:  1975 -1991

Gebruiksoppervlak: 150 m2

Bewoners: 3

Aantal in NL: ca. 120.000

Type: Tussenwoning

Bouwjaarklasse:  1965 - 1974

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Aantal in NL: ca. 650.000

Type: Tussenwoning

Bouwjaarklasse:  1992 - 2005

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Aantal in NL: ca. 480.000

3

Appartementen worden niet meegenomen in de berekeningen. Redenen 

hiervoor zijn: de bevoegdheid om beslissingen te nemen ligt niet bij 1 

persoon maar bij de VVE;  businesscase van  appartementen wordt sterk 

beïnvloedt door het aantal appartementen en de schil. De andere 

woningtypen zijn hierdoor makkelijker vergelijkbaar.   
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3
Voorbeeldberekeningen kosten en 
besparingen stapsgewijze aanpak
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Voorbeeldberekening: stapsgewijze aanpak – kosten “oude” 
rijwoning [1/5]
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Rijwoning (tussenwoning)
Bouwjaarklasse: 1965-’74

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Start label C

Isolatiemaatregelen: vloer, gevel

Startverbruik gas: ca. 1160 m3

In dit informatieblok vind je de aannames van de 

berekening terug. Aan de hand van deze informatie 

kun je beoordelen of deze situatie vergelijkbaar is met 

die van jouw woning. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat 

jouw woning net iets meer gebruiksoppervlakte heeft, 

of dat je gezin uit meer bewoners bestaat. Dan zal jouw 

energieverbruik iets hoger liggen.

De eerste stap: besparing met behulp van isolatie kan worden uitgevoerd 

middels de isolatie van bijvoorbeeld: de vloer, het dak, de gevel of het glas. 

Niet elke maatregel is in elke woning mogelijk of financieel interessant. Hier 

wordt aangegeven welke maatregelen zijn toegepast in de berekening.

3

Op de volgende pagina’s worden diverse grafieken 

gepresenteerd. De data achter deze grafieken is te vinden 

in bijlage III van dit rapport.
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Rijwoning (tussenwoning)
Bouwjaarklasse: 1965-’74

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Start label C

Isolatiemaatregelen: vloer, gevel

Startverbruik gas: ca. 1160 m3

Voorbeeldberekening: stapsgewijze aanpak – energieverbruik “oude” 
rijwoning [2/5]
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Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS

1

Het gasverbruik voor warmwater blijft constant. 

De besparing op het gasverbruik die wordt behaald 

door alleen het isoleren van de woning is ca. 21% 

De besparing op het gasgebruik voor  

ruimteverwarming is na alle stappen ca. 73% (bij 

installatie van de HWP neemt wel het 

elektriciteitsverbruik toe). 

1

3

2

Een verbruik van +/- 35 GJ staat gelijk aan een 

gasverbruik van circa 1.160 m3 
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De investeringen zijn de éénmalige betaling die 

een woningeigenaar doet voor de aanschaf van 

apparatuur, materiaal en installatie.

Voorbeeldberekening: stapsgewijze aanpak – investeringen 
“oude” rijwoning [3/5]

Rijwoning (tussenwoning)
Bouwjaarklasse: 1965-’74

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Start label C

Isolatiemaatregelen: vloer, gevel

Startverbruik gas: ca. 1160 m3

Huidig Isolatie HWP LTAS

3

Ook in de “oude” situatie zul je eens in de 15 jaar je ketel 

moeten vervangen. De benodigde investering van een 

Hr-ketel ligt lager dan voor een hybride warmtepomp.

1

In deze berekening gaan we er van uit dat er twee 

isolatiemaatregelen genomen worden: de isolatie van de 

vloer en de gevel. (zie infoblok).

2

In deze doorrekening wordt voor alle woningtypen 

uitgegaan van de installatie van een warmtepomp met 

een vermogen van 4kW.

Er zijn subsidies beschikbaar die de investeringskosten 

voor isolatie en de aanschaf van een HWP drukken. Deze 

subsidies krijgt u na de initiële investering terug.

4

3

1

2
3

4

50°C warmte
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Voorbeeldberekening: stapsgewijze aanpak – energiekosten 
“oude” rijwoning [4/5]

Rijwoning (tussenwoning)
Bouwjaarklasse: 1965-’74

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Start label C

Isolatiemaatregelen: vloer, gevel

Startverbruik gas: ca. 1160 m3

Huidig Isolatie HWP LTAS

3
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3
Daarna kijken we naar wat deze stapsgewijze aanpak betekent voor de energiekosten van 

de woning (voor verwarming). Deze kosten zijn opgebouwd uit drie delen: het deel dat je 

kwijt bent aan gas, aan elektriciteit en een stukje onderhoudskosten

De gaskosten bestaan 

uit vaste kosten en 

variabele kosten. De 

variabele kosten zijn 

afhankelijk van eht 

verbruik van een 

woning (zie bijlage 

voor overzicht).

1
Je kunt goed zien 

dat de installatie 

van een 

warmtepomp het 

gasverbruik flink 

kan terugdringen.

De 

onderhoudskosten 

voor een installatie 

incl. hybride 

waterpomp liggen 

ca. 25% hoger. 

3

1

3

4

De vaste 

netbeheerkosten voor 

gas zijn gelijk voor alle 

woningtypen en in de 

stapsgewijze aanpak 

blijven deze ook, 

omdat de woning op 

gas aangesloten blijft

2 4

2

50°C warmte

De 

elektriciteitskosten 

bevatten alleen de 

variabele kosten 

van elektriciteit 

voor de HWP.. 

5

5
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Dit figuur geeft een overzicht van de totale 

jaarlijkse kosten per stap in de stapsgewijze 

aanpak. De jaarlijkse kosten van de 

vervolgstappen kunnen worden vergeleken 

met de huidige situatie om te kunnen zien of 

het isoleren van je woning of de overstap naar 

een HWP voor jouw “woonlastenneutraal” is. 

Oftewel of de het je jaarlijks meer of 

misschien wel minder kost! In de figuur is dit 

weergegeven door middel van een lijn ten 

opzichte van de huidige situatie. 

Rekenvoorbeeld:

Een hybridewarmtepomp kost in aanschaf circa 

€3.000 (€4.600, inclusief €1.600 subsidie) en 

heeft een levensduur van 15 jaar. De jaarlijkse 

kosten van deze investering (afschrijving) 

bedragen ongeveer €230 per jaar.

Voorbeeldberekening: stapsgewijze aanpak – jaarlijkse kosten 
“oude” rijwoning [5/5]

In deze grafiek is te zien dat isolatiemaatregelen een besparing op de jaarlijkse kosten (inclusief afschrijving van 

de investering en subsidies) opleveren. 

Met het installeren van een hybridewarmtepomp komen de jaarlijkse kosten circa 100 euro hoger uit. Wanneer 

de woning “slaagt” voor de 50-gradentest komt dit bedrag iets lager uit.

Indien een lage temperatuur afgifte systeem (LTAS) wordt geïnstalleerd liggen de jaarlijkse kosten een paar 

honderd euro hoger.

Huidig Isolatie HWP LTAS

3

50°C warmte
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Presentatie van data in verschillende vormen

Op de pagina’s hierna worden de resultaten van de 

stapsgewijze aanpak voor alle vier de woningtypen 

(zoals gepresenteerd op pagina 12) gepresenteerd. 

Deze figuren bevatten alle woningtypen in één figuur 

om zo de vergelijking tussen woningtypen te maken, in 

de bijlagen zijn zowel de detailfiguren als de 

onderliggende data opgenomen. 

Verbreding naar de vier woningtypen

19

Rijwoning 1965-1974 Rijwoning 1995-2005

2-o-1-kap 1965-1974 Vrijstaand <1945

De rijwoning gebouwd tussen 1995- 2005 is al voldoende 

geïsoleerd en hier worden daarom geen additionele 

maatregelen toegepast. Hierdoor is er geen investering in 

deze stap en zijn de resultaten voor de stap ‘Isolatie’ 

gelijk aan ‘Huidig’ voor dit woningtype. 
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Inschatting energieverbruik per stap voor verschillende woningtypen
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Rijwoning 1965-1974 Rijwoning 1995-2005 2-o-1-kap 1965-1974 Vrijstaand <1945

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTASHuidig Isolatie HWP 50°C warmte LTASHuidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS
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Inschatting investering per stap voor verschillende woningtypen
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Rijwoning 1965-1974 Rijwoning 1995-2005 2-o-1-kap 1965-1974 Vrijstaand <1945

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS

3 Doordat wordt verwacht dat gasprijzen gaan stijgen en 

elektriciteitsprijzen stabiel blijven is het effect van de stappen 

op de energiekosten groter voor de situatie in 2030. Voor een 

rijwoning (1965 -1974) dalen de energiekosten, met de huidige 

prijzen, tussen huidig en stap 3 (LTAS) met 300 euro/jaar en 

met toekomstige prijzen is deze daling bijna 450 euro/jaar!  

Energiekosten huidig € 1.193 € 1.043 € 943 € 916 € 892 € 988 € 988 € 898 € 874 € 852 € 1.520 € 1.331 € 1.182 € 1.142 € 1.101 € 2.082 € 1.828 € 1.601 € 1.540 € 1.469

Energiekosten 2030 € 1.418 € 1.232 € 1.046 € 1.021 € 981 € 1.165 € 1.165 € 997 € 974 € 938 € 1.823 € 1.589 € 1.314 € 1.276 € 1.206 € 2.519 € 2.205 € 1.784 € 1.726 € 1.607
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Inschatting jaarlijkse energiekosten voor verschillende woningtypen
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Rijwoning 1965-1974 Rijwoning 1995-2005 2-o-1-kap 1965-1974 Vrijstaand <1945

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS

3

Het gaat hier alleen om de elektriciteit voor 

verwarming. Elektriciteitsgebruik voor 

verlichting en dergelijke zit hier niet in.
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Inschatting jaarlijkse kosten voor vier verschillende woningtypen

Voor 2-o-1-kap en vrijstaande woningen is de hybride lonend

23

Rijwoning 1965-1974 Rijwoning 1995-2005 2-o-1-kap 1965-1974 Vrijstaand <1945

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS
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Voor meest voorkomende woningen, zoals rijtjeswoningen, loont de stap naar HWP met de huidige 

subsidieregelingen en energieprijzen niet.

Voor 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen is de toepassing van isolatiemaatregelen in combinatie met een 

hybride warmtepomp en een aanvoertemperatuur wel lonend, maar de terugverdientijd is hoog.

Over het geheel is er potentie om met relatief eenvoudige stappen (toepassing van isolatie, installatie hybride 

warmtepomp en aanpassing van de aanvoertemperatuur naar 50°C) een reductie van circa 60% gas te 

reduceren, maar de terugverdientijd van deze maatregelen is hoog

Met de geraamde hogere gasprijs voor 2030 gaat de totale energierekening van huishoudens omhoog. Met 

deze hogere gasprijs worden de verduurzamingsopties in de stapsgewijze aanpak wel gunstiger doordat de 

reductie in kosten door gasbesparing ook hoger wordt.

Bevindingen

24
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B-I
Bijlage I: Tabel aannames en 
uitgangspunten
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Uitgangspunten voor woningsituatie, energieverbruik en –besparing 
& afgiftesysteem 

26

Woningsituatie

Bewoners Aantal 3 3 3 3

Startverbruik

Ruimteverwarming m3/jaar 879 627 1282 1975

Warm tapwater m3/jaar 285 285 285 285

Effect van isolatiemaatregelen:

Vloer %-besparing 15% 0% 13% 8%

Gevel %-besparing 6% 0% 5% 8%

Investering isolatiemaatregelen

Vloer € 1410 0 1980 2790

Gevel € 973 0 2222 3144

Subsidie energiebesparing (23% op totaal) € 548 0 966 1365 

Afgiftesysteem

Investering € 8000 8000 11000 12000

Rijwoning 

1965-1974

Rijwoning 

1995-2005
2-o-1-kap 

1965-1974

Vrijstaand 

<1945
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Uitgangspunten voor warmtetechnologieën
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Hr-ketel

Investering €1500

Onderhoudskosten €100 per jaar

Investering hybride warmtepomp

Investering €4600

Subsidie €1600

Onderhoudskosten €125 per jaar

Effect hybride warmtepomp

Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), rendement van een warmtepomp

SCOP bij een MTAS, met 70°C 370%

SCOP bij een MTAS, met 50°C 420%

SCOP bij een LTAS, met 50°C 420% 

Dekkingsgraad, aandeel van ruimteverwarmingsvraag ingevuld door de warmtepomp

Dekkingsgraad bij een MTAS, met 70°C 55%

Dekkingsgraad bij een MTAS, met 50°C 55%

Dekkingsgraad bij een LTAS, met 50°C 66%

MTAS staat voor Midden Temperatuur 

Afgiftesysteem, een afgiftesysteem dat 

overeenkomt met veel van de huidige 

radiatoren in woningen

Er zitten kleine verschillen tussen de 

dekkingsgraden per woningtype, maar 

deze wijken niet veel af van het hier 

gepresenteerde gemiddelde.
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Kapitaallasten

Levensduur voor isolatie en afgiftestyeem 30 jaar

Levensduur voor Hr-ketel en HWP 15 jaar

Maatschappelijke discontovoet 1,6%

Energieprijzen

Gasprijzen Huidig 2030

Vast tarief €249 per jaar €249 per jaar

Variabel tarief €0,81 per m3 €1,00 per m 3

Elektriciteitsprijzen

Variabel tarief €0,23 per kWh €0,22 per kWh

Uitgangspunten voor financiële gegevens

28
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B-II
Bijlage II: Doorrekening andere drie 
representatieve woningen
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Rijwoning (tussenwoning)
Bouwjaarklasse: 1995-2005

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Start label B

Isolatiemaatregelen:                     geen

Startverbruik gas: ca. 900 m3
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Doorrekening geschatte kosten stapsgewijze aanpak “nieuwe” 
rijwoning (1995 – 2005) [1/2]

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS
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Gas voor ruimteverwarming Gas voor warmwater Elektriciteitsvraag HWP

Deze woning bevat al vloer- en gevelisolatie 

en er is dus geen besparing d.m.v. meer 

isolatiemaatregelen te behalen. 

De besparing op het gasgebruik voor de 

ruimtelijke verwarming betreft hier ca. 66%. 
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Rijwoning (tussenwoning)
Bouwjaarklasse: 1995-2005

Gebruiksoppervlak: 110 m2

Bewoners: 3

Start label B

Isolatiemaatregelen:                     geen

Startverbruik gas: ca. 900 m3
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Doorrekening geschatte kosten stapsgewijze aanpak “nieuwe” 
rijwoning (1995 – 2005) [2/2]

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS
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2-onder-1-kap woning
Bouwjaarklasse: 1974 - 1991

Gebruiksoppervlak: 150 m2

Bewoners: 3

Start label D

Isolatiemaatregelen:                     vloer, gevel

Startverbruik gas: ca. 1600 m3
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Doorrekening geschatte kosten stapsgewijze aanpak 2-o-1-kap 
woning (1974 - 1991) [1/2]

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS

De besparing die wordt behaald door 

alleen het isoleren van de woning is ca. 

18% 

De besparing op het gasgebruik voor de 

ruimtelijke verwarming betreft hier ca. 

73%. 
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2-onder-1-kap woning
Bouwjaarklasse: 1974 - 1991

Gebruiksoppervlak: 150 m2

Bewoners: 3

Start label D

Isolatiemaatregelen:                     vloer, gevel

Startverbruik gas: ca. 1600 m3
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Doorrekening geschatte kosten stapsgewijze aanpak 2-o-1-kap 
woning (1974 - 1991) [2/2]

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS
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Vrijstaande woning
Bouwjaarklasse: <1945

Gebruiksoppervlak: 175 m2

Bewoners: 3

Start label F

Isolatiemaatregelen:                     vloer, gevel

Startverbruik gas: ca. 2300 m3
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Doorrekening geschatte kosten stapsgewijze aanpak vrijstaande 
woning (<1945) [1/2]

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte
LTAS

De besparing die wordt behaald door 

alleen het isoleren van de woning is ca. 

16% 

De besparing op het gasgebruik voor de 

ruimtelijke verwarming betreft hier ca. 

71%. 
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Vrijstaande woning
Bouwjaarklasse: <1945

Gebruiksoppervlak: 175 m2

Bewoners: 3

Start label F

Isolatiemaatregelen:                     vloer, gevel

Startverbruik gas: ca. 2300 m3
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Doorrekening geschatte kosten stapsgewijze aanpak vrijstaande 
woning (<1945) [2/2]

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte
LTAS
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B-III Bijlage III: Data onder de figuren
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Energieverbruik voor verwarming per woningtype, per stap
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Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS

Gasverbruik ruimteverwarming GJ/jaar 28 22 10 10 7

Gasverbruik warmwater GJ/jaar 9 9 9 9 9

Elektriciteitsverbruik HWP GJ/jaar 0 0 3 3 3

Gasverbruik ruimteverwarming GJ/jaar 20 20 9 9 7

Gasverbruik warmwater GJ/jaar 9 9 9 9 9

Elektriciteitsverbruik HWP GJ/jaar 0 0 3 3 3

Gasverbruik ruimteverwarming GJ/jaar 41 33 15 15 11

Gasverbruik warmwater GJ/jaar 9 9 9 9 9

Elektriciteitsverbruik HWP GJ/jaar 0 0 5 4 5

Gasverbruik ruimteverwarming GJ/jaar 63 53 25 25 18

Gasverbruik warmwater GJ/jaar 9 9 9 9 9

Elektriciteitsverbruik HWP GJ/jaar 0 0 8 7 8

Rijwoning 1965-1974

Rijwoning 1995-2005

2-o-1-kap 1965-1974

Vrijstaand <1945
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Investeringen in maatregelen per woningtype, per stap
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Rijwoning 1965-1974

Rijwoning 1995-2005

2-o-1-kap 1965-1974

Vrijstaand <1945

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS

Isolatie € 0 1832 1832 1832 1832

Technologie € 1500 1500 4500 4500 4500

Afgiftesysteem € 0 0 0 0 8000

Subsidie isolatie € 0 551 551 551 551

Subsidie HWP € 0 0 1600 1600 1600

Isolatie € 0 0 0 0 0

Technologie € 1500 1500 4500 4500 4500

Afgiftesysteem € 0 0 0 0 8000

Subsidie isolatie € 0 0 0 0 0

Subsidie HWP € 0 0 1600 1600 1600

Isolatie € 0 3231 3231 3231 3231

Technologie € 1500 1500 4500 4500 4500

Afgiftesysteem € 0 0 0 0 11000

Subsidie isolatie € 0 971 971 971 971

Subsidie HWP € 0 0 1600 1600 1600

Isolatie € 0 4563 4563 4563 4563

Technologie € 1500 1500 4500 4500 4500

Afgiftesysteem € 0 0 0 0 12000

Subsidie isolatie € 0 1371 1371 1371 1371

Subsidie HWP € 0 0 1600 1600 1600
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Energiekosten voor verwarming per woningtype, per stap
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Rijwoning 1965-1974

Rijwoning 1995-2005

2-o-1-kap 1965-1974

Vrijstaand <1945

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS

Gas €/jaar 1193 1043 730 730 671

Elektriciteit €/jaar 0 0 212 185 221

Onderhoud €/jaar 100 100 125 125 125

Gas €/jaar 988 988 706 706 652

Elektriciteit €/jaar 0 0 192 167 199

Onderhoud €/jaar 100 100 125 125 125

Gas €/jaar 1520 1331 867 867 765

Elektriciteit €/jaar 0 0 315 275 336

Onderhoud €/jaar 100 100 125 125 125

Gas €/jaar 2082 1828 1120 1120 944

Elektriciteit €/jaar 0 0 481 420 525

Onderhoud €/jaar 100 100 125 125 125
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Totale jaarlijkse kosten voor verwarming per woningtypen, per stap
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Rijwoning 1965-1974

Rijwoning 1995-2005

2-o-1-kap 1965-1974

Vrijstaand <1945

Huidig Isolatie HWP 50°C warmte LTAS

Energiekosten €/jaar 1193 1043 943 916 892

Afschrijving investering €/jaar 113 191 417 417 755

Onderhoudskosten €/jaar 100 100 125 125 125

Energiekosten €/jaar 988 988 898 874 852

Afschrijving investering €/jaar 113 113 340 340 678

Onderhoudskosten €/jaar 100 100 125 125 125

Energiekosten €/jaar 1520 1331 1182 1142 1101

Afschrijving investering €/jaar 113 250 476 476 941

Onderhoudskosten €/jaar 100 100 125 125 125

Energiekosten €/jaar 2082 1828 1601 1540 1469

Afschrijving investering €/jaar 113 306 533 533 1039

Onderhoudskosten €/jaar 100 100 125 125 125


