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Je huis verduurzamen 
in vijf simpele stappen

Nicole Roelands

H
et startpunt is het
energieverbruik verla-
gen, vertelt Andy van
den Dobbelsteen. Hij
is hoogleraar Climate

Design & Sustainability aan de TU
Delft. Zelf halveerde hij zijn ener-
gierekening. ,,En ik woon in een
stadswoning dus zelfs in zo’n huis
is het haalbaar. Meten is weten.”

Stap 1:Wat verbruikt het meeste
energie in huis? Kijk eens goed
naar de jaarafrekening. Hangen er
halogeenlampen of zuinige led-
varianten? Hoe oud is de koelkast
en wasmachine? Na vijftien jaar is
het volgens de hoogleraar tijd voor
een nieuwe met a+++-label.

Stap 2:Ga de uitdaging aan om de
warmtevraag te verlagen. Isoleren
levert veel op. Dat kan op verschil-
lende manieren, zoals het plaatsen
van glaswol tegen het dak. Dat
kost zo’n 10 euro per vierkante
meter. 
Het isoleren van de vloer kost
gemiddeld 25 euro per vierkante
meter. En de kostprijs van spouw-
muurisolatie van - recyclebare -
EPS-parels ligt ook rond de 25 euro
per vierkante meter. 
,,Zelf heb ik een woning uit 2005
met grote ramen. Wij hebben
dikke gordijnen gekocht, dat
scheelt ook in de warmtevraag. De
meeste warmte gaat verloren via
kozijnen en ramen.”

Stap 3: Zonnepanelen leveren op
dit moment het hoogste rende-
ment op, vertelt de hoogleraar.
Binnen enkele jaren verdienen de
panelen zich terug doordat de
energierekening daalt. 
De aanschaf- en installatieprijs
van zestien zonnepanelen ligt op
zo’n 12.000 euro. Als die op een
dak van een woning liggen waar
vier mensen wonen, bespaart dat
930 euro per jaar bij een normaal
verbruik.* 
Op een plat dak kunnen zonne-
panelen in principe in iedere rich-
ting liggen. Een schuin dak op het
zuiden levert het meeste op. ,,Te-
genwoordig zijn er ook verticale
panelen voor tegen de gevel die
mooi zijn te integreren. Het is in-
teressant om te kijken naar wat er
allemaal is. En laat je adviseren.”

Stap 4:Controleer of je in aan-
merking komt voor subsidie.
Daarmee wil de overheid huis-
houdens stimuleren om minder
gas te gebruiken en meer duur-
zame warmte. 
Bij minimaal twee energiebe-
sparende isolatiemaatregelen, bij-
voorbeeld het plaatsen van dak-
en vloerisolatie - kom je al in aan-

merking voor de Subsidie energie-
besparing eigen huis van maxi-
maal 10.000 euro per woning.
Daarnaast is er ook nog de Investe-
ringssubsidie duurzame energie
voor de aanschaf van een warmte-
pomp of zonneboiler. 
Gemeenten kunnen zelf ook
subsidies hanteren voor duur-
zame maatregelen. Zo heeft ge-
meente Breda een subsidierege-
ling voor het aanleggen van een
groen dak dat onder andere het
gebouw koelt en bijdraagt aan een
betere luchtkwaliteit omdat het
fijnstof en CO2 opneemt. 
Op gemeentelijk niveau zijn
verschillende partijen actief die
helpen bij het maken van duur-
zame keuzes. Zoals de Bredase
Energie Coöperatie of Energie Co-
öperatie Bergen op Zon, dat zijn
samenwerkingen tussen burgers
in die gemeenten. 

Stap 5:Durf te investeren in ver-
duurzaming. Van den Dobbel-
steen is bang dat corona invloed
heeft op particulieren die willen
verduurzamen. 
,,Ik hoop niet dat mensen uit
angst geld vasthouden, want dat
levert niks op. Behalve als je je
baan bent kwijtgeraakt door de
crisis natuurlijk. Maar de rente
staat nog steeds laag en investeren
in duurzame energiesystemen
blijft interessant, ook in deze tijd.”

*Volgens het Nibud verbruikt een ge-
middeld huishouden 2910 kilowatt-
uur. 

De meeste warmte
gaat verloren 
via kozijnen 
en ramen
– Andy van den Dobbelsteen

Een woning verduurzamen. Het blijft voor veel
mensen vaag. Terwijl het veel voordelen heeft:
het verlaagt de energierekening en gaat de
opwarming van de aarde tegen. Maar waar
begin je?

Verduurzaming van woningen
in Nederland gaat nog niet hard
genoeg. Dat vindt Andy van
den Dobbelsteen. Hij is
hoogleraar aan de TU Delft en
houdt zich onder andere bezig
met duurzame
energiesystemen. 

Nicole Roelands 

,,Verduurzaming van de bestaande
bouw komt moeizaam op gang. Veel
gebouwen in Nederland zijn niet een-
voudig aan te pakken. En alles wat je
renoveert kost geld. Veel mensen heb-
ben dat geld niet en er wordt te weinig
hulp geboden.” Hij vindt dat banken
meer moeten doen in de vorm van
groene leningen. Zelf heeft Van den
Dobbelsteen zo’n lening van 10.000
euro om extra investeringen te kunnen
doen. ,,Dit is hét moment, want op
spaargeld krijg je amper rente. Je kunt
het beter investeren in verduurza-
ming. Zonnepanelen of andere ener-
giemaatregelen kosten relatief weinig
geld en verdienen zich snel terug.”
Vanaf 1 januari 2021 wordt het wette-
lijk verplicht om bijna energieneutraal
(geen of zeer lage energiekosten) te
bouwen. En daar gaat het mis volgens
de hoogleraar; dat ‘bijna’ moet weg. ,,Ik
vind dat te slap, het gaat niet ver ge-
noeg.” Hij is van mening dat vanaf 2021
alle nieuwbouw energieneutraal moet
zijn. Want het lijkt erop dat we de
doelstellingen in het klimaatakkoord
niet gaan halen. Als eerste stap moeten
in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande
woningen verduurzaamd zijn. ,,Daar
hebben we nog tien jaar de tijd voor,
maar we zijn er nog lang niet. De doel-
stelling voor 2020 gaan we niet eens
halen. Of misschien nét, omdat we
door corona minder CO2 uitstoten.”
Een andere doelstelling is stoppen
met aardgas om de CO2-uitstoot te
verminderen. Duurzame energie moet

de plaats van aardgas innemen. 
Maar veel van de huizen in Neder-
land worden verwarmd door aardgas.
Stap voor stap wordt dat minder.
Nieuwbouwhuizen krijgen geen gas-
aansluiting meer en vanaf 2050 kan in
de bestaande bouw niet meer gekookt
en gestookt worden op gas.
De bal ligt nu bij de gemeenten. Die
hebben een centrale rol in dit verhaal.
Zij bepalen per wijk wat het beste ge-
bruikt kan worden voor warmte en
stroom, als vervanging voor gas. In on-
geveer de helft van de wijken komt
waarschijnlijk een warmtenet, ook
wel: stadsverwarming. Een soort cv-
installatie in het groot. Een andere op-
tie is verwarming via een warmte-
pomp. Die werkt op elektriciteit en
maakt gebruik van de al aanwezige
warmte in bijvoorbeeld de bodem,
buitenlucht of oppervlaktewater. De
derde optie is groen gas in plaats van
aardgas. Dan kan alles in huis groten-
deels hetzelfde blijven. ,,Bewoners en
bedrijven wachten op de keuze van de
gemeente. Wordt het een warmtenet,
warmtepomp of groen gas? Gemeen-
ten moeten daarom haast maken. Dat
geeft bewoners duidelijkheid, zodat ze
zelf ook aan de slag kunnen.”

'Wat we doen is te slap, het gaat
nog lang niet ver genoeg’ 

Veel mensen 
hebben dat geld 
niet en er wordt te
weinig hulp geboden

– Andy van den Dobbelsteen

ONS KLIMAAT

In een reeks verhalen laten we zien
hoe West-Brabant omgaat met het ver-
anderende klimaat. Want dat ís al aan
het veranderen: ook nu, ook in uw ach-
tertuin. Vandaag: Verduurzaming van
woningbouw

Serie Ons klimaat
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▲ Jim Korsten (links) en Yoeri Schenau kochten zeven jaar geleden een jaren 30-woning met energielabel G, het minst energiezuinig. Veel mensen denken dat een
jaren 30-woning niet energiezuinig kan zijn. Korsten en Schenau bewijzen van wel. Ze hebben de nodige maatregelen getroffen waardoor het huis energielabel A
heeft. FOTO PIX4PROFS / JAN STADS

Veel mensen denken dat een jaren 30-
woning niet energiezuinig kan zijn. Bre-
danaars Yoeri Schenau en Jim Korsten
laten zien dat het wel kan. Zeven jaar
geleden kochten ze een huis met label
G, de minst energiezuinige optie in het
rijtje.

Breda

Op slag werden ze verliefd op de veld-
wachterswoning uit 1933 in de wijk Prin-
cenhage. Wel moest er veel aan het huis
gebeuren toen het stel het kocht in 2013.
,,We hebben het opnieuw gestuct, geverfd
en het dak, de vloer en spouwmuur geïso-
leerd. Ook zat er nog geen dubbelglas in,
nu wel”, vertelt Schenau.
Enkel de glas-in-loodramen zijn nog in

de oorspronkelijke staat. ,,Dat wilde Jim
graag. Hij wil het karakteristieke van de
woning behouden. Ik wil het liefst zo
goed mogelijk isoleren.” Dat zorgt wel -
eens voor discussies.

Toen het stel twee jaar geleden besloot
een stuk aan te bouwen, zagen ze de kans
om het huis klaar te maken voor een lage
temperatuur warmtepomp. Er moest on-
der andere vloerverwarming worden ge-
legd. De installatie zelf wilden ze op een
later moment aanschaffen. Want dat kost
al snel minimaal 10.000 euro. ,,Maar koop
je dan tijdelijk een nieuwe gas gestookte
cv-ketel? Dat is ook zonde en niet heel
duurzaam. Daarom hebben we tóch met-
een een warmtepomp aangeschaft. Als je
eenmaal ingrijpend gaat verbouwen, kan
je het beter maar meteen goed doen.”
Het stel nam een installateur in de arm

die een volledig elektrische warmtepomp
adviseerde. In de bijkeuken staat de in-
stallatie ter grootte van een koelkast, in
een hoek in de tuin staat het buitendeel
dat de vorm van een airco heeft. Schenau
hoort weleens negatieve verhalen over ge-
luidsoverlast van het buitendeel. Zelf
heeft het stel er geen last van. ,,Je hoort
het apparaat zacht zoemen, maar dat is al-

leen als ie aanstaat in vooral de winter.
Dan zit je niet buiten.”
De belangrijkste reden voor de Breda-

naars om voor een goed geïsoleerd huis
met lage temperatuur vloerverwarming

te kiezen, is het wooncomfort. Naar eigen
zeggen zijn ze erop vooruit gegaan en is
het nu constant 20 graden in het huis. ,,Je
moet jezelf afvragen hoeveel comfort je
waard is. Zolang we de milieuschade van
aardgas niet meerekenen in de gasprijs,
blijft de terugverdientijd van een gasge-

stookte cv-ketel korter dan die van een
warmtepomp.”
Schenau en Korsten betaalden 17.500

euro voor de installatie en aanleg van de
warmtepomp. Daar ging ongeveer 2500
euro subsidie vanaf. Jaarlijks besparen ze
125 euro op hun energierekening. Dit
loopt de komende jaren op tot 250 euro
per jaar omdat de gasprijs stijgt en de prijs
voor elektriciteit daalt. ,,De warmtepomp
kan ook tot 4 graden terug koelen. Dit
scheelt weer een investering in een airco.
Daarnaast is de woning in waarde geste-
gen. Woningen met een A-label kunnen
nu al 20.000 euro meer opbrengen dan
een woning met label G.”
Hun eigen dak is niet geschikt voor zon-

nepanelen. Daarom hebben ze geïnves-
teerd in het energie-initiatief Princen-
stroom. Samen met zo’n zeventig huis-
houdens hebben ze panelen op een col-
lectief zonnedak. ,,Daarmee dekken we 40
procent van ons energieverbruik. De rest
kopen we duurzaam in.” 

Ook een jaren 30-woning kan energiezuinig zijn  

Als je eenmaal ingrijpend
gaat verbouwen, kan 
je het beter maar 
meteen goed doen

– Yoeri Schenau




