
 
 

Checklist duurzaam (ver)bouwen 

Vraagt u een haalbaarheidstoets aan omdat u wilt bouwen of verbouwen? Deze checklist helpt u om 

duurzame keuzes te maken. Naast deze checklist is er de Leidraad duurzaam verbouwen. In de 

Leidraad vindt u meer informatie over wel/geen vergunning en wat de regels zijn. In deze checklist 

verwijzen we daar naar.  Advies nodig? Neem contact op met het Duurzaam Bouwloket via 

www.duurzaambouwloket.nl/amersfoort. Of kijk voor voorbeelden en inspiratie op  

www.amersfoortduurzaam.nl.  
 

 

Alle vragen die nu volgen gaan over het bouwproject dat u hierboven heeft ingevuld. 

Aardgasvrij 

In Nederland stoppen we met het gebruik van aardgas om onze woningen en gebouwen te 

verwarmen. We stappen in het hele land over op andere manieren om ons huis en water te 

verwarmen en om te koken. Ook Amersfoort wordt dus een aardgasvrije stad, waarbij 2050 de 

streefdatum is, maar liever eerder.  

Hoe gaat u het bouwwerk aardgasvrij verwarmen? 

 All-electric warmtepomp (zie regels Leidraad Duurzaam verbouwen)  

 Warmtekoudeopslag (WKO) 

 Collectief warmtenet 

 Zonneboiler 

 Anders, namelijk:   

 Niet van toepassing 
 

 
 

Energieneutraal 

In Amersfoort willen we energieneutraal zijn: evenveel duurzame energie opwekken als we gebruiken. 

We houden ons energiegebruik zo laag mogelijk en we wekken de energie die we gebruiken op een 

duurzame manier op. Welke maatregelen past u toe om energieneutraal in uw energievraag te 

voorzien? 

 Vloerverwarming/radiatoren die op lage temperatuur werken (lager dan 55 graden) 

 Zeer goede isolatie van dak, vloer en gevel* 
Verandert uw dak of gevel aan de voorzijde van de woning, check de Leidraad Duurzaam verbouwen  

 Ventilatiesysteem, met warmte-terugwinning 

 HR++ glas of Triple glas  
Verandert de structuur van uw kozijnen dan zijn er regels. Check de Leidraad Duurzaam verbouwen 

 Anders, namelijk:   

 Niet van toepassing 

*Onder goede isolatie wordt voor de vloer en het dak een isolatiewaarde (RC) tussen 6 en 10 verstaan en voor de gevel een RC van 

minimaal 4,5. 

 

Toelichting keuze : 

 

 

Toelichting keuze: 

Waar vraagt u de vergunning voor aan?  

Let op! Woont u in een monument of een beschermd Stadsgezicht? Dan dient u voor aanpassingen binnen en buiten een   
vergunning aan te vragen!  

https://www.amersfoort.nl/bericht/leidraad-verduurzamen-bestaande-bouw.htm
http://www.duurzaambouwloket.nl/amersfoort
http://www.amersfoortduurzaam.nl/


Energie opwekken 

Om energie  duurzaam op te wekken, kunt u gebruik maken van zonne-energie. 

Op welke wijze gaat u gebruik maken van zonne-energie? 

 PV-panelen op dak (zie regels Leidraad Duurzaam verbouwen) 

 Grote ramen op het zuiden en kleinere ramen op het noorden 

 Anders, namelijk:   

 Niet van toepassing 
 

 
 
 

Tuin of dak vergroenen 

We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer, zoals heftige regenbuien of lange periodes van 

hitte. Als gemeente nemen we maatregelen om hier mee om te gaan, maar we hebben ook u 

daarvoor nodig. 

Op welke wijze maakt u uw (ver)bouwproject klimaatbestendig? 

 Groen dak (zie Leidraad Duurzaam verbouwen)  

 Groene tuin met weinig tegels 

 Regenwater opvangen bijvoorbeeld door een regenton 

 Regenpijp losgekoppeld van riool 

 Openingen in dak-overstek voor vogels  

 Anders, namelijk:   

 Niet van toepassing 

 

 
 

Duurzame materialen 

Heeft u al gekeken of u via Marktplaats of KLUS materialen kunt hergebruiken of zelf aanbieden? Hoe 
past u duurzame materialen toe in uw bouwwerk? Denk in ieder geval aan:  

 FSC/PEFC gecertificeerd hout 

 Hergebruik van hout en stenen  

 Geen gebruik zink/koper/lood als deze in direct contact komen met regen- of 

oppervlaktewater 

 Anders, namelijk:   

 Niet van toepassing 
 

 

Toelichting keuze: 

Toelichting keuze: 

Toelichting keuze: 


	Allelectric warmtepomp zie regels Leidraad Duurzaam verbouwen: Off
	Warmtekoudeopslag WKO: Off
	Collectief warmtenet: Off
	Zonneboiler: Off
	Anders namelijk: Off
	Niet van toepassing: Off
	undefined: 
	Toelichting keuze: 
	Vloerverwarmingradiatoren die op lage temperatuur werken lager dan 55 graden: Off
	Zeer goede isolatie van dak vloer en gevel: Off
	Ventilatiesysteem met warmteterugwinning: Off
	HR glas of Triple glas: Off
	Anders namelijk_2: Off
	Niet van toepassing_2: Off
	Verandert de structuur van uw kozijnen dan zijn er regels Check de Leidraad Duurzaam verbouwen: 
	Toelichting keuze_2: 
	PVpanelen op dak zie regels Leidraad Duurzaam verbouwen: Off
	Grote ramen op het zuiden en kleinere ramen op het noorden: Off
	Anders namelijk_3: Off
	Niet van toepassing_3: Off
	undefined_2: 
	Toelichting keuze_3: 
	Groen dak zie Leidraad Duurzaam verbouwen: Off
	Groene tuin met weinig tegels: Off
	Regenwater opvangen bijvoorbeeld door een regenton: Off
	Regenpijp losgekoppeld van riool: Off
	Openingen in dakoverstek voor vogels: Off
	Anders namelijk_4: Off
	Niet van toepassing_4: Off
	undefined_3: 
	Toelichting keuze_4: 
	FSCPEFC gecertificeerd hout: Off
	Hergebruik van hout en stenen: Off
	Geen gebruik zinkkoperlood als deze in direct contact komen met regenof: Off
	Anders namelijk_5: Off
	Niet van toepassing_5: Off
	undefined_4: 
	Toelichting keuze_5: 


