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Klimaatplannen
Schothorst-Zuid 

Stad met een hart

Tien voorbeeldwoningen uit de wijk
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Inleiding
Eind 2018 startte gemeente Amersfoort een onderzoek naar de (technische en financiële) mogelijkheden om huizen in 
Schothorst-Zuid te isoleren en aardgasvrij te maken. Tien huiseigenaren deden hieraan mee. Het gaat om verschillende 
(veel voorkomende) woningtypes in de wijk en verschillende gezinssituaties. 

De tien bewoners hebben in december 2019 een persoonlijk klimaatplan gekregen. Hierin staan verschillende oplossingen 
uitgewerkt, waaronder de keuze voor een warmtepomp op 35˚C of 55˚C. Dit maakt inzichtelijk wat een individuele oplossing 
betekent: isoleren, aanpassingen in de woning en de installatie om te verwarmen. In de persoonlijke klimaatplannen staan 
de kosten en de mogelijke energiebesparing. Het onderzoek is uitgevoerd door Klimaatmissie Nederland. De kosten van deze 
all-electric oplossingen zijn gebaseerd op de tarieven van Klimaatmissie Nederland en hun samenwerkingspartners*.

In dit document staan uit deze 10 klimaatplannen de gedetailleerde maatregelen en de kosten van de tien voorbeeldwoningen.
Allereerst een aantal algemene opmerkingen en uitgangspunten.

Financiering en subsidies
Er bestaan meerdere mogelijkheden om de kosten van verduurzaming van een woning te financieren. Deze zijn echter 
afhankelijk van de persoonlijke voorkeur en mogelijkheid van de huiseigenaar. De huiseigenaren die deelnamen aan het 
onderzoek hebben een overzicht gekregen in een aantal -hypothetische- financieringsmogelijkheden. Die zijn vervolgens weer 
afgezet tegen de besparing op de energierekening. Zodoende ontstaat inzicht in de maandlasten en de evt. terugverdientijd 
van de investering. 

In deze publicatie nemen we deze berekeningen niet op omdat deze teveel worden beïnvloed door de individuele 
omstandigheden van de woning en de huiseigenaar. Dat levert geen betrouwbare informatie op voor andere huiseigenaren**. 

Subsidies verlagen de investeringskosten, waardoor er ook minder gefinancierd hoeft te worden. Hierdoor dalen ook de 
financieringslasten, waardoor woonlastenneutraliteit sneller bereikt kan worden. Thans zijn de volgende 
subsidieregelingen beschikbaar:
• Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): deze regeling is recent weer geopend voor huiseigenaren die hun woning 

willen gaan isoleren. De regeling is per afzonderlijke maatregel beprijsd. Er dienen tenminste 2 maatregelen getroffen te 
worden. Budget € 84 mln;

• Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): deze regeling heeft betrekking op installaties die duurzame warmte 
opwekken, in ons geval warmtepompen. De subsidiehoogte is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp;

• Teruggave BTW over PV-installaties: de BTW over de PV-installatie kan door particulieren worden teruggevraagd onder 
aftrek van een vermogensafhankelijk forfait.

De van toepassing zijnde bedragen zijn in de scenario’s verwerkt.

Aandachtspunten mbt de klimaatplannen
• M.u.v. scenario 2 (warmtepomp 35˚) is er geen rekening gehouden met eventuele bouwplaatskosten;
• In de scenario’s is geen rekening gehouden met eventueel af te sluiten verzekeringen door uitvoerende partijen;
• De energiebesparing door de isolerende maatregelen bij scenario 1 (warmtepomp 55˚) is geschat op basis van 

gemiddelden voor tussenwoningen berekend door Milieu Centraal en getoetst m.b.v. de Renovatiewijzer;
• De in de scenario’s berekende subsidies zijn gebaseerd op de huidige, openstaande regelingen. Hierin kunnen zich 

wijzigingen voordoen; 
• Om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende scenario’s te vergroten, heeft Klimaatmissie Nederland bij alle 

scenario’s gekozen voor triple glas. 
• Vanaf 2023 zal de salderingsregeling worden afgebouwd. Volgens het Klimaatakkoord zal deze afbouw “gelijkmatig” 

worden toegepast. 

* Aanvankelijk is door Klimaatmissie Nederland ook een scenario uitgewerkt waarbij is de woning aangesloten zou worden op een 55˚ tot 
70˚C warmtenet. De informatie en berekeningen voor deze uitwerking zijn in de tussentijd geactualiseerd door het aanbod van de 
gemeente Amersfoort en Warmtebedrijf Amersfoort aan alle huiseigenaren van Schothorst-Zuid. Dat scenario staat gepubliceerd in het 
magazine Schothorst-Zuid d.d. 7 maart 2020. In datzelfde magazine staan tevens de twee scenario’s voor individuele oplossingen 
samengevat in de vorm van infographics. 

** Iedere huiseigenaar die de woning wil gaan verduurzamen adviseren we om voor de maatregelen, de kosten, de mogelijke besparingen, 
financiering en subsidies persoonlijk advies in te winnen. De eerste stap daarin is contact opnemen met het gemeentelijk energieloket. 

Leeswijzer
Woont u in de wijk Schothorst-Zuid? Dan kunt u dit rapport gebruiken als hulp voor het verduurzamen van uw eigen 
woning. In de Inhoudsopgave op de volgende pagina vindt u een overzicht van het type woningen dat is onderzocht. De 
informatie die op uw type woning van toepassing is, kunt u bijvoorbeeld delen met partijen die u kunnen helpen bij het 
verduurzamen van uw huis, zoals het Duurzaam Bouwloket of een leverancier.

https://klimaatmissienederland.nl/
https://www.milieucentraal.nl/
https://klimaatmissienederland.nl/
https://klimaatmissienederland.nl/
https://www.amersfoort.nl/project/wijkwarmteplan-schothorst-zuid.htm
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente


3 Klimaatplan Schothorst-Zuid | Woning 1

Inhoudsopgave
Inleiding  2

Woning 1  Hoekwoning, bouwjaar 1973, met een grondoppervlak van 48 m2  4
 2 kleine dakkapellen en een dakraam met ruimte voor 12 zonnepanelen
 Gasverbruik 2.500 m3, elektriciteitsverbruik 3.156 kWh.

Woning 2 Tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2 10
 Per scenario is een keuze gemaakt voor het optimale aantal PV-panelen in relatie tot het 
 gebouw- en gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. 
 Gasverbruik 1337 m3, elektriciteitsverbruik ca. 3.790 kWh.

Woning 3  Tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2 16
 Een grote dakkapel en een kleine dakkapel met ruimte voor 6 zonnepanelen 
 Gasverbruik 1.351 m3, elektriciteitsverbruik ca. 2.532 kWh.

Woning 4  Tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2 22
 Een grote dakkapel en een kleine dakkapel met ruimte voor 9 zonnepanelen. 
 Gasverbruik 1.374 m3, elektriciteitsverbruik ca. 2.510 kWh.

Woning 5  Hoekwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2 28
 Per scenario is een keuze gemaakt voor het optimale aantal PV-panelen in relatie tot het 
 gebouw- en gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. 
 Gasverbruik 2.646 m3, elektriciteitsverbruik ca. 2.267 kWh.

Woning 6  Tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2 34
 Een grote dakkapel en een kleine dakkapel met ruimte voor 9 zonnepanelen.
 Gasverbruik 1.800 m3, elektriciteitsverbruik ca. 2.700 kWh.

Woning 7  2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1973, met een grondoppervlak van 56 m2 40
 Er is een kleine dakkapel en een dakraam met ruimte voor 12 zonnepanelen. Op het 
 platte dak van de garage kunnen eventueel nog 10 PV-panelen bijgeplaatst worden. 
 Gasverbruik 1.385 m3, elektriciteitsverbruik ca. 3.790 kWh.

Woning 8  Tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2 46
 Met een grote dakkapel en een kleine dakkapel met ruimte voor 6 zonnepanelen. 
 Gasverbruik 1.452  m3, elektriciteitsverbruik ca. ? kWh.

Woning 9  Tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2 52
 Er is een kleine dakkapel en een dakraam. Er zijn reeds PV-panelen geplaatst, deze 
 hebben wij niet in onze scenario’s betrokken. Er is nog ruimte voor 6 zonnepanelen.
 Gasverbruik 1.452  m3, elektriciteitsverbruik ca. 2.400 kWh.

Woning 10   Tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2 58
 Ten gevolge van het beschikbare dakoppervlak is dit in alle scenario’s beperkt tot 6 zonnepanelen. 
 Gasverbruik 2.700 m3, elektriciteitsverbruik ca. 4.500 kWh.

LET OP! De afgebeelde woningen zijn niet illustratief voor de beschreven woning
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Woning 1
De woning betreft een hoekwoning, bouwjaar 1973, met een grondoppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 127 m2, 
waarvan 30 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 68 m2. Op zowel de west- als de oostkant staat 
een kleine dakkapel. Daarnaast is er ook nog een dakraam. Ondanks de aanwezigheid van dakkapellen, is er op het 
resterende dakvlak nog ruimte voor 12 PV-panelen. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is 
aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 2.500 m3, waarvan ca. 1.875 m3 t.b.v. ruimteverwarming. Het elektriciteitsverbruik 
bedraagt 3.156 kWh.
 

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor een warmtenet op midden temperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012:

Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan.

Investeringskosten
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Investeringskosten 
 

 

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    66,0 4.791,60€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    97,0 1.789,89€          
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 15.116,00€        
Totaal isolatie 24.505,93€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.500,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          12         6.134,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 20.783,00€        

Totale investering 45.288,93€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ca. 49% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp ca. 639 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, zal het elektriciteitsverbruik ten 
opzichte van de huidige situatie met ca. 529 kWh stijgen.

 
 

Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per 
jaar. Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de 
plaats komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de 
warmtepomp en vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim 
€ 53 per jaar. 
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ca. 49% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. Doordat 
de warmtepomp ca. 639 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, zal het elektriciteitsverbruik ten opzichte 
van de huidige situatie met ca. 529 kWh stijgen. 
 

 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 5.681  gerekend worden. 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Endoscopie 1875,0 100,0% 59,34
Dakisolatie 25,0% 468,8 1406,3 75,0% 44,50
spouwisolatie 9,0% 126,6 1279,7 68,3% 40,50
Vloerisolatie 7,5% 96,0 1183,7 63,1% 37,46
Kierdichting 5,0% 59,2 1124,5 60,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 165,7 958,8 51,1% 30,34 voor verwarming
Totaal isolatie 916,2 15,82 voor tapwater

46,16 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 3.816-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 3.188                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 529-                   
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Subsidies 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 5.681 gerekend worden.
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 985 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.566.

Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woning gebonden energieverbruik. Het energielabel verbetert van E naar A++ 
en mogelijk zelfs naar A+++. Er wordt, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor niet geïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
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forfait, een bedrag van € 985 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.566.  

 
 
Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woning gebonden energieverbruik. Het energielabel verbetert van E naar A++ en 
mogelijk zelfs naar A+++. Er wordt, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals voegwerk 
en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor niet geïsoleerde 

tussenwoningen; 
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200; 
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 
 derhalve ongewijzigd; 
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn 
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
 
  

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        97 485,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 5.141,00€  

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 5.681,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
12 x 320 Wpiek 3.840        6.134,00€  1.064,58€  80,00€       984,58€     

100,00€     10 m2 30 3.000,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Woning 1 / scenario 2 / Warmtepomp 35˚C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige 
eisen voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van 
binnenuit te isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk 
betekent dit dat de woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan 
voegwerk en dakpannen aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het 
bovendien mogelijk nog betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan 
worden, zie hieronder: 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik komt. 
  

 

Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten.
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik komt. 
  

 
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 32.234,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 1.906,00€          
Dakkapel(len) 6.250,00€  2 12.500,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 13.116,00€        
Totaal isolatie 73.983,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 6.189,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          12         6.134,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 40.440,50€        

Totale investering 114.423,50€      
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
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gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 32.234,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 1.906,00€          
Dakkapel(len) 6.250,00€  2 12.500,00€        
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Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
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PV-installatie, Wp/stuk 320          12         6.134,00€          
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Berekening besparingen op energie en onderhoud

 

De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar ca. 38% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Doordat er 12 PV-panelen op het dak kunnen worden geplaatst, is er voldoende elektriciteitsproductie 
om het gebouwgebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt. 
 

 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. 
€ 1.250 per jaar.  
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vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 12.621. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 15.506. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1875,0 100,0% 59,34

Dakisolatie 37,5% 703,1 1171,9 62,5% 37,08
Gevelisolatie 21,0% 246,1 925,8 49,4% 29,30
Vloerisolatie 9,0% 83,3 842,5 44,9% 26,66
Dakkapel(len) 0,0 842,5 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 123,6 718,9 38,3% 22,75 voor verwarming
Totaal isolatie 1156,1 15,82 voor tapwater

38,57 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.996-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 3.264                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 368                   

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt 
daardoor € 12.621. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op 
tot € 15.506. 
 
 

 
 

Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat.
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        -€            
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       97 2.425,00€    
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 7.081,00€    

100,00€     10 m2 30 3.000,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 12.621,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
12 x 320 Wpiek 3.840        6.134,00€  1.064,58€  80,00€       984,58€       
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Woning 2 
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een 
geveloppervlak van 77 m2, waarvan 25 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Per scenario is 
een keuze gemaakt voor het optimale aantal PV-panelen in relatie tot het gebouw- en gebruikersgebonden 
elektriciteitsverbruik. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wissel-stroom is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 
1337 m3, waarvan ca. 1.039 m3 t.b.v. ruimte-verwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 3.790 kWh.
 

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor een warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012:
 

 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan.

Investeringskosten
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De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 
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1. Warmtepomp 55⁰ C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor een warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk 
tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 naar 4,0. Bij 
toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 
1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we echter voorzichtigheidshalve van een 
afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    66,0 4.791,60€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    52,0 959,53€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.242,00€        
Totaal isolatie 20.801,57€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.500,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 23.104,00€        

Totale investering 43.905,57€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud

 
Door deze maatregelen kan er ca. 49% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 24,69 GJ. Hiervoor zal de warmtepomp ca. 2.041 kWh verbruiken. 
Het elektriciteitsverbruik zal verder met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op 
gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. De PV-panelen wekken ca. 4.730 kWh per jaar op, 
zodat het elektriciteitsverbruik per saldo ca. 2.789 kWh zal afnemen, hetgeen vrijwel overeenkomt met het huidige verbruik. 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per 
jaar. Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de 
plaats komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de 
warmtepomp en vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim 
€ 53 per jaar. 
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

 
 
Door deze maatregelen kan er ca. 49% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 24,69 GJ. Hiervoor zal de warmtepomp ca. 2.041 kWh verbruiken. Het 
elektriciteitsverbruik zal verder met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op 
gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. De PV-panelen wekken ca. 4.730 kWh per jaar op, 
zodat het elektriciteits-verbruik per saldo ca. 2.789 kWh zal afnemen, hetgeen vrijwel overeenkomt met het huidige verbruik/  
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 4.956 gerekend worden. 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 1.348 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.204. 
 
 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Endoscopie 1002,8 100,0% 31,73
Dakisolatie 25,0% 250,7 752,1 75,0% 23,80
spouwisolatie 9,0% 67,7 684,4 68,3% 21,66
Vloerisolatie 7,5% 51,3 633,0 63,1% 20,03
Kierdichting 5,0% 31,7 601,4 60,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 88,6 512,8 51,1% 16,23 voor verwarming
Totaal isolatie 490,0 8,46 voor tapwater

24,69 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.041-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 4.730                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 2.789                

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 2 / scenario 1
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Subsidies
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 4.956 gerekend worden. 

Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 1.348 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.204.
 

Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt 
er net niet voldoende stroom opgewekt om het gebouwgebonden verbruik af te dekken. Het energielabel verbetert van E in 
ieder geval naar A+++. De besparing op energie en onderhoud biedt ruimte om financieringslasten te dragen.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds  

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 2 / scenario 1
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Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt er net 
niet voldoende stroom opgewekt om het gebouwgebonden verbruik af te dekken. Het energielabel verbetert van E in ieder geval 
naar A+++. De besparingen op energie en onderhoud zijn ruim voldoende om de financieringslasten te dragen. Er is dus sprake van 
woonlastenneutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200; 
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft  

derhalve ongewijzigd; 
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn 
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds  

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
 

  

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        52 260,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 4.416,00€  

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 4.956,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
18 x 320 Wpiek 5.760        8.455,00€  1.467,40€  120,00€     1.347,40€  

100,00€     10 m2 25 2.500,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag



13

Woning 2 / scenario 2 / Warmtepomp 35˚C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige 
eisen voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van 
binnenuit te isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk 
betekent dit dat de woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan 
voegwerk en dakpannen aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het 
bovendien mogelijk nog betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan 
worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend.

 

 
  
  
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
 

  
 

 
  
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 16.400,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 13.588,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.137,00€          
Dakkapel(len) 0
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.376,00€        
Totaal isolatie 42.501,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 44.019,50€        

Totale investering 86.520,50€        
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
 

  
 

 
  
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 16.400,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 13.588,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.137,00€          
Dakkapel(len) 0
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.376,00€        
Totaal isolatie 42.501,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 44.019,50€        

Totale investering 86.520,50€        

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 2 / scenario 2
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
 
 
 

De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Er is op het dak plaats om 18 PV-panelen te plaatsen. Dat is voldoende om zowel het gebouwgebonden 
als het gebruikersgebonden energieverbruik te dekken. De woning is derhalve energieneutraal.
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca.
€ 1.250 per jaar.  
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De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er is op het dak plaats om 18 PV-panelen te plaatsen. Dat is voldoende om zowel het gebouwgebonden als het 
gebruikersgebonden energieverbruik te dekken. De woning is derhalve energieneutraal. 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.996. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 14.244. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1002,8 100,0% 31,73

Dakisolatie 37,5% 376,0 626,7 62,5% 19,83
Gevelisolatie 21,0% 131,6 495,1 49,4% 15,67
Vloerisolatie 9,0% 44,6 450,5 44,9% 14,26
Dakkapel(len) 0,0 450,5 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 66,1 384,4 38,3% 12,17 voor verwarming
Totaal isolatie 618,3 8,46 voor tapwater

20,63 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.602-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 4.730                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 3.227                

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er is op het dak plaats om 18 PV-panelen te plaatsen. Dat is voldoende om zowel het gebouwgebonden als het 
gebruikersgebonden energieverbruik te dekken. De woning is derhalve energieneutraal. 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.996. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 14.244. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1002,8 100,0% 31,73

Dakisolatie 37,5% 376,0 626,7 62,5% 19,83
Gevelisolatie 21,0% 131,6 495,1 49,4% 15,67
Vloerisolatie 9,0% 44,6 450,5 44,9% 14,26
Dakkapel(len) 0,0 450,5 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 66,1 384,4 38,3% 12,17 voor verwarming
Totaal isolatie 618,3 8,46 voor tapwater

20,63 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.602-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 4.730                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 3.227                

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt 
daardoor € 10.996. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op 
tot € 14.244. 
 
 

 

 

Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat.
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 
tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Ook als wij de termijnen zoveel mogelijk aanpassen aan de 
besparingen, bedraagt het meerbedrag altijd nog zo’n € 53 per maand. Hiertegenover staat een verhoging van het wooncomfort 
en mogelijk een waardestijging van de woning. 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        -€            
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       52 1.300,00€    
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 5.456,00€    

100,00€     10 m2 25 2.500,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 10.996,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
18 x 320 Wpiek 5.760        8.455,00€  1.467,40€  120,00€     1.347,40€    

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 2 / scenario 2
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Woning 3 
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 70 m2, 
waarvan 34 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 68 m2. Op de westkant van het dak staat een 
grote dakkapel en op de oostkant een kleine. Ten gevolge van de aanwezigheid van dakkapellen en een dakraam, is er op 
het resterende dakvlak slechts ruimte voor 6 PV-panelen. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is 
aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 1.351 m3, waarvan ca. 1.013 m3 t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 2.532 kWh.
 

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan. 

Investeringskosten 
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Woning 3  
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 70 m², 
waarvan 34 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 68 m2. Op de westkant van het dak staat een grote 
dakkapel en op de oostkant een kleine. Ten gevolge van de aanwezigheid van dakkapellen en een dakraam, is er op het 
resterende dakvlak slechts ruimte voor 6 PV-panelen. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het 
gasverbruik bedraagt 1.351 m³, waarvan ca. 1.013 m³ t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 
2.532 kWh. 
  
Scenario’s: 
 

1. Warmtepomp 55⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 
 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    68,0 4.936,80€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    36,0 664,29€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 19.160,53€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast, 3 fasen -€                  
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 18.517,00€        

Totale investering 37.677,53€        
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Woning 3  
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 70 m², 
waarvan 34 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 68 m2. Op de westkant van het dak staat een grote 
dakkapel en op de oostkant een kleine. Ten gevolge van de aanwezigheid van dakkapellen en een dakraam, is er op het 
resterende dakvlak slechts ruimte voor 6 PV-panelen. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het 
gasverbruik bedraagt 1.351 m³, waarvan ca. 1.013 m³ t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 
2.532 kWh. 
  
Scenario’s: 
 

1. Warmtepomp 55⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 
 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    68,0 4.936,80€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    36,0 664,29€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 19.160,53€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast, 3 fasen -€                  
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 18.517,00€        

Totale investering 37.677,53€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per 
jaar. Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de 
plaats komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de 
warmtepomp en vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim 
€ 53 per jaar. 
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies  
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 5.816  gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.335. 
 
 

 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Dakisolatie 25,0% 253,3 759,9 56,3% 24,05
spouwisolatie 9,0% 68,4 691,5 51,2% 21,88
Vloerisolatie 7,5% 51,9 639,7 47,3% 20,24
Kierdichting 5,0% 32,0 607,7 45,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 89,6 518,1 38,4% 16,40 voor verwarming
Totaal isolatie 495,1 8,55 voor tapwater

24,95 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.062-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.560                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 402-                   

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        36 180,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       68 1.360,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 5.276,00€  

100,00€     10 m2 34 3.400,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Subsidies
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 5.816 gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.335.

 
 

Samenvatting
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Het totale elektriciteitsverbruik zal echter 
met ca. 400 kWh toenemen. Het energielabel verbetert van E in ieder geval naar A++ en mogelijk zelfs naar A+++. De 
besparingen op energie en onderhoud bieden ruimte om financieringslasten te dragen.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen.
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Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Het totale elektriciteitsverbruik zal echter met 
ca. 400 kWh toenemen. Het energielabel verbetert van E in ieder geval naar A++ en mogelijk zelfs naar A+++. De besparingen op 
energie en onderhoud zijn voldoende om de financieringslasten te dragen. Er is dus sprake van woonlasten-neutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200; 
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd; 
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of zich 

in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn 
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
  

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 5.816,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
18 x 320 Wpiek 1.920        3.793,00€  658,29€     40,00€       618,29€     
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
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komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies  
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 5.816  gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.335. 
 
 

 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Dakisolatie 25,0% 253,3 759,9 56,3% 24,05
spouwisolatie 9,0% 68,4 691,5 51,2% 21,88
Vloerisolatie 7,5% 51,9 639,7 47,3% 20,24
Kierdichting 5,0% 32,0 607,7 45,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 89,6 518,1 38,4% 16,40 voor verwarming
Totaal isolatie 495,1 8,55 voor tapwater

24,95 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.062-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.560                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 402-                   

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        36 180,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       68 1.360,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 5.276,00€  

100,00€     10 m2 34 3.400,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Woning 3 / scenario 2 /  Warmtepomp 35˚C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige 
eisen voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van 
binnenuit te isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk 
betekent dit dat de woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan 
voegwerk en dakpannen aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het 
bovendien mogelijk nog betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan 
worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik kan komen. 
  

Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. 
  

 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.622,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.072,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.137,00€          
Dakkapel(len) 0 15.850,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 62.432,00€        
Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast -€                  
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 37.413,50€        

Totale investering 99.845,50€        
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. 
  

 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.622,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.072,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.137,00€          
Dakkapel(len) 0 15.850,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 62.432,00€        
Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast -€                  
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 37.413,50€        

Totale investering 99.845,50€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud

 

 

De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Er kunnen slechts 6 PV-panelen op het dak worden geplaatst, waardoor er net niet voldoende 
elektriciteitsproductie is om het gebouw-gebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  

 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud 
ca. € 1.250 per jaar.  
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De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmte-pomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er kunnen slechts 6 PV-panelen op het dak worden geplaatst, waardoor er net niet voldoende 
elektriciteitsproductie is om het gebouw-gebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.776. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 13.294. 
 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Dakisolatie 37,5% 380,0 633,3 46,9% 20,04
Gevelisolatie 21,0% 133,0 500,3 37,0% 15,83
Vloerisolatie 9,0% 45,0 455,3 33,7% 14,41
Dakkapel(len) 0,0 455,3 33,7%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 66,8 388,5 28,8% 12,29 voor verwarming
Totaal isolatie 624,8 8,55 voor tapwater

20,84 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.619-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.560                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 41                     

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmte-pomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er kunnen slechts 6 PV-panelen op het dak worden geplaatst, waardoor er net niet voldoende 
elektriciteitsproductie is om het gebouw-gebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.776. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 13.294. 
 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Dakisolatie 37,5% 380,0 633,3 46,9% 20,04
Gevelisolatie 21,0% 133,0 500,3 37,0% 15,83
Vloerisolatie 9,0% 45,0 455,3 33,7% 14,41
Dakkapel(len) 0,0 455,3 33,7%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 66,8 388,5 28,8% 12,29 voor verwarming
Totaal isolatie 624,8 8,55 voor tapwater

20,84 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.619-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.560                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 41                     

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 3 / scenario 2



21

Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt 
daardoor € 10.776. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot 
€ 13.294. 
 
  

Samenvatting
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 
tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Ook als wij de termijnen zoveel mogelijk aanpassen aan de 
besparingen, bedraagt het meerbedrag altijd nog zo’n € 153 per maand. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning. 
  

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        36 180,00€       
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€            
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 5.236,00€    

100,00€     10 m2 34 3.400,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 10.776,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
12 x 320 Wpiek 1.920        3.793,00€  658,29€     40,00€       618,29€       

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 3 / scenario 2
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Woning 4 
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 70 m2, 
waarvan 34 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 68 m2. Op de oostkant van het dak staat een grote 
dakkapel en op de westkant een kleine. Ten gevolge van de aanwezigheid van dakkapellen, is er op het resterende 
dakvlak mogelijk ruimte voor 9 PV-panelen. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het 
gasverbruik bedraagt 1.374 m3, waarvan ca. 1.031 m3 t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik 
bedraagt ca. 2.510 kWh.
  

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 9 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012:
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan. 

Investeringskosten 
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Woning 4  
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 70 m², 
waarvan 34 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 68 m2. Op de oostkant van het dak staat een grote 
dakkapel en op de westkant een kleine. Ten gevolge van de aanwezigheid van dakkapellen, is er op het resterende dakvlak 
mogelijk ruimte voor 9 PV-panelen. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik 
bedraagt 1.374 m³, waarvan ca. 1.031 m³ t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 2.510 kWh. 
  
 
Scenario’s: 
 
1. Warmtepomp 55⁰ C met 9 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    68,0 4.936,80€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    36,0 664,29€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 19.160,53€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast, 3 fasen -€                  
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          9           4.963,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 19.687,00€        

Totale investering 38.847,53€        
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De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 70 m², 
waarvan 34 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 68 m2. Op de oostkant van het dak staat een grote 
dakkapel en op de westkant een kleine. Ten gevolge van de aanwezigheid van dakkapellen, is er op het resterende dakvlak 
mogelijk ruimte voor 9 PV-panelen. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik 
bedraagt 1.374 m³, waarvan ca. 1.031 m³ t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 2.510 kWh. 
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1. Warmtepomp 55⁰ C met 9 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
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goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    68,0 4.936,80€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    36,0 664,29€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 19.160,53€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast, 3 fasen -€                  
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          9           4.963,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 400 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 

 

 

Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
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Doordat de warmtepomp slechts zo’n 400 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies 
 

 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Dakisolatie 25,0% 257,6 772,9 56,3% 24,46
spouwisolatie 9,0% 69,6 703,3 51,2% 22,26
Vloerisolatie 7,5% 52,7 650,6 47,3% 20,59
Kierdichting 5,0% 32,5 618,0 45,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 91,1 527,0 38,4% 16,68 voor verwarming
Totaal isolatie 503,5 8,70 voor tapwater

25,37 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.098-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 2.358                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 360                   

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        36 180,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       68 1.360,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 5.276,00€  

100,00€     10 m2 34 3.400,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Subsidies
 
 
 

 

Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 5.816 gerekend worden. 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 802 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.518.
 

Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Het totale elektriciteitsverbruik zal met 
ca. 360 kWh afnemen, waarmee de woning mogelijk een EPC van 0 of beter krijgt. Het energielabel verbetert van E in ieder 
geval naar A++ en mogelijk zelfs naar A+++. De besparingen op energie en onderhoud bieden ruimte om financieringslasten 
te dragen.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 

Aandachtspunten

• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 
tussenwoningen;

• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen.
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Doordat de warmtepomp slechts zo’n 400 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
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komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
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Dakisolatie 25,0% 257,6 772,9 56,3% 24,46
spouwisolatie 9,0% 69,6 703,3 51,2% 22,26
Vloerisolatie 7,5% 52,7 650,6 47,3% 20,59
Kierdichting 5,0% 32,5 618,0 45,0%
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Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       68 1.360,00€  
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Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 5.816  gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 802 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.518. 
 
Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Het totale elektriciteitsverbruik zal met ca. 360 
kWh afnemen, waarmee de woning mogelijk een EPC van 0 of beter krijgt. Het energielabel verbetert van E in ieder geval naar 
A++ en mogelijk zelfs naar A+++. De besparingen op energie en onderhoud zijn voldoende om de financieringslasten te dragen. Er 
is dus sprake van woonlasten-neutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200; 
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd; 
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn 
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 5.816,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
9 x 320 Wpiek 2.880        4.963,00€  861,35€     60,00€       801,35€     
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Woning 4 / scenario 2 /  Warmtepomp 35˚C met 9 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige 
eisen voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van 
binnenuit te isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk 
betekent dit dat de woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan 
voegwerk en dakpannen aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het 
bovendien mogelijk nog betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan 
worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik komt. 
  

 
 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 9 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik komt. 
  

 
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.622,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.072,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.137,00€          
Dakkapel(len) 15.850,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 62.432,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast -€                  
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          9           4.963,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 38.583,50€        

Totale investering 101.015,50€      
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 9 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik komt. 
  

 
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.622,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.072,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.137,00€          
Dakkapel(len) 15.850,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 62.432,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast -€                  
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          9           4.963,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 38.583,50€        

Totale investering 101.015,50€      
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
 

 
 

De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Doordat er 9 PV-panelen op het dak kunnen worden geplaatst, is er ruim voldoende 
elektriciteitsproductie om het gebouwgebonden energie-verbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op 
onderhoud ca. € 1.250 per jaar.  
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plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
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Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.776. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 13.477. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Dakisolatie 37,5% 386,4 644,1 46,9% 20,38
Gevelisolatie 21,0% 135,3 508,8 37,0% 16,10
Vloerisolatie 9,0% 45,8 463,0 33,7% 14,65
Dakkapel(len) 0,0 463,0 33,7%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 67,9 395,1 28,8% 12,50 voor verwarming
Totaal isolatie 635,4 8,70 voor tapwater

21,20 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.647-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 2.358                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 811                   

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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Subsidie
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de 
hoge isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit 
pakket bedraagt daardoor € 10.776. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de 
totale subsidie loopt op tot € 13.477. 
 
  
 

Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 
tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
  

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        36 180,00€       
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€            
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 5.236,00€    

100,00€     10 m2 34 3.400,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 10.776,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
12 x 320 Wpiek 2.880        4.963,00€  861,35€     60,00€       801,35€       
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Woning 5 
Het betreft een hoekwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 
126 m2, waarvan 26 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Per scenario is een keuze gemaakt 
voor het optimale aantal PV-panelen in relatie tot het gebouw- en gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. Ventilatie 
d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 2.646 m3, waarvan ca. 1.985 m3 
t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 2.267 kWh.

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan. 

Investeringskosten 
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Woning 5  
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1. Warmtepomp 55⁰ C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    66,0 4.791,60€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    100,0 1.845,25€          
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 13.116,00€        
Totaal isolatie 22.561,29€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.500,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 23.104,00€        

Totale investering 45.665,29€        

 
 

 

29 

Woning 5  
Het betreft een hoekwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 126 m², 
waarvan 26 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Per scenario is een keuze gemaakt voor het 
optimale aantal PV-panelen in relatie tot het gebouw- en gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. Ventilatie d.m.v. 
mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 2.646 m³, waarvan ca. 1.985 m³ t.b.v. 
ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 2.267 kWh. 
 
Scenario’s: 
 
1. Warmtepomp 55⁰ C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    66,0 4.791,60€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    100,0 1.845,25€          
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 13.116,00€        
Totaal isolatie 22.561,29€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.500,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 23.104,00€        

Totale investering 45.665,29€        



29

Berekening besparingen op energie en onderhoud 

 

  
Door deze maatregelen kan er ca. 49% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 48,86 GJ. Hiervoor zal de warmtepomp ca. 4.039 kWh verbruiken. 
Het elektriciteitsverbruik zal verder met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op 
gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. De PV-panelen wekken ca. 5.286 kWh per jaar op, 
zodat het elektriciteitsverbruik per saldo ca. 1.347 kWh zal afnemen.  
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per 
jaar. Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de 
plaats komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de 
warmtepomp en vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim 
€ 53 per jaar. 
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Door deze maatregelen kan er ca. 49% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 48,86 GJ. Hiervoor zal de warmtepomp ca. 4.039 kWh verbruiken. Het 
elektriciteitsverbruik zal verder met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op 
gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. De PV-panelen wekken ca. 5.286 kWh per jaar op, 
zodat het elektriciteits-verbruik per saldo ca. 1.347 kWh zal afnemen.  
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 5.296 gerekend worden. 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 1.348 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.544. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Endoscopie 1984,5 100,0% 62,80
Dakisolatie 25,0% 496,1 1488,4 75,0% 47,10
spouwisolatie 9,0% 134,0 1354,4 68,3% 42,86
Vloerisolatie 7,5% 101,6 1252,8 63,1% 39,65
Kierdichting 5,0% 62,6 1190,2 60,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 175,4 1014,8 51,1% 32,11 voor verwarming
Totaal isolatie 969,7 16,75 voor tapwater

48,86 totaal GJ

Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 4.039-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 5.286                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 1.347                

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 5 / scenario 1



30

Subsidies
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 5.296 gerekend worden.
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 1.348 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.544.
 

 
Samenvatting
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt 
er net niet voldoende stroom opgewekt om behalve het gebouwgebonden verbruik ook het gebruikersgebonden verbruik af 
te dekken. Het energielabel verbetert van E in ieder geval naar A+++. De besparingen op energie en onderhoud bieden 
ruimte om financieringslasten te dragen.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen.

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
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Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt er 
net niet voldoende stroom opgewekt om behalve het gebouwgebonden verbruik ook het gebruikersgebonden verbruik af te 
dekken. Het energielabel verbetert van E in ieder geval naar A+++. De besparingen op energie en onderhoud zijn ruim voldoende 
om de financieringslasten te dragen. Er is dus sprake van woonlastenneutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet verranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200; 
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd; 
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn 
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        100 500,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 4.756,00€  

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 5.296,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
18 x 320 Wpiek 5.760        8.455,00€  1.467,40€  120,00€     1.347,40€  

100,00€     10 m2 26 2.600,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 5 / scenario 1



31

Woning 5 / scenario 2 /  Warmtepomp 35˚C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige 
eisen voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van 
binnenuit te isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk 
betekent dit dat de woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan 
voegwerk en dakpannen aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het 
bovendien mogelijk nog betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan 
worden, zie hieronder: 
 

 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
 

 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
 

 
   
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 30.561,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.038,00€          
Dakkapel(len) 6.250,00€  1 6.250,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.242,00€        
Totaal isolatie 65.318,00€        
Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 44.019,50€        

Totale investering 109.337,50€      
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
 

 
   
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 30.561,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.038,00€          
Dakkapel(len) 6.250,00€  1 6.250,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.242,00€        
Totaal isolatie 65.318,00€        
Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 44.019,50€        

Totale investering 109.337,50€      
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
 
 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Er is op het dak plaats om 18 PV-panelen te plaatsen. Dat is voldoende om zowel het gebouwgebonden 
als een groot deel van het gebruikersgebonden energieverbruik te dekken. De woning is derhalve energieneutraal. 

Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud 
ca. € 1.250 per jaar.  
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De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er is op het dak plaats om 18 PV-panelen te plaatsen. Dat is voldoende om zowel het gebouwgebonden als een 
groot deel van het het gebruikersgebonden energieverbruik te dekken. De woning is derhalve energieneutraal. 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 12.296. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 15.544. 
 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1984,5 100,0% 62,80

Dakisolatie 37,5% 744,2 1240,3 62,5% 39,25
Gevelisolatie 21,0% 260,5 979,8 49,4% 31,01
Vloerisolatie 9,0% 88,2 891,7 44,9% 28,22
Dakkapel(len) 0,0 891,7 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 130,8 760,8 38,3% 24,08 voor verwarming
Totaal isolatie 1223,7 16,75 voor tapwater

40,82 totaal GJ

Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 3.171-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 5.286                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 2.215                

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        

 
 

 

33 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er is op het dak plaats om 18 PV-panelen te plaatsen. Dat is voldoende om zowel het gebouwgebonden als een 
groot deel van het het gebruikersgebonden energieverbruik te dekken. De woning is derhalve energieneutraal. 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 12.296. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 15.544. 
 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1984,5 100,0% 62,80

Dakisolatie 37,5% 744,2 1240,3 62,5% 39,25
Gevelisolatie 21,0% 260,5 979,8 49,4% 31,01
Vloerisolatie 9,0% 88,2 891,7 44,9% 28,22
Dakkapel(len) 0,0 891,7 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 130,8 760,8 38,3% 24,08 voor verwarming
Totaal isolatie 1223,7 16,75 voor tapwater

40,82 totaal GJ

Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 3.171-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 5.286                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 2.215                

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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Subsidies
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge isolatie-
waarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 12.296. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 15.544. 
 

Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat.
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 
tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Ook als wij de termijnen zoveel mogelijk aanpassen aan de 
besparingen, bedraagt het meerbedrag nog zo’n € 39 per maand. Hiertegenover staat een verhoging van het wooncomfort en 
mogelijk een waardestijging van de woning. 
  

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        -€            
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       100 2.500,00€    
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 6.756,00€    

100,00€     10 m2 26 2.600,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 12.296,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
18 x 320 Wpiek 5.760        8.455,00€  1.467,40€  120,00€     1.347,40€    

Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 5 / scenario 2
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Woning 6 
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1972, met een grondoppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 70 m2, 
waarvan 34 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 68 m2. Op de westkant van het dak staat een 
grote dakkapel en op de oostkant een kleine. Ten gevolge van de aanwezigheid van dakkapellen, is er op het resterende 
dakvlak mogelijk ruimte voor 9 PV-panelen. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het 
gasverbruik bedraagt 1.800 m3, waarvan ca. 1.378 m3 t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik 
bedraagt ca. 2.700 kWh.

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving 

Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan. 

Investeringskosten
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1. Warmtepomp 55⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
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Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 400 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    68,0 4.936,80€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    36,0 664,29€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 19.160,53€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast, 3 fasen -€                  
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          9           4.963,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 19.687,00€        

Totale investering 38.847,53€        
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Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 19.687,00€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 400 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 

 
 

 

36 

 

 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies 
 

 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Endoscopie 1350,0 75,0% 42,72
Dakisolatie 25,0% 337,5 1012,5 56,3% 32,04
spouwisolatie 9,0% 91,1 921,4 51,2% 29,16
Vloerisolatie 7,5% 69,1 852,3 47,3% 26,97
Kierdichting 5,0% 42,6 809,7 45,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 119,3 690,3 38,4% 21,85 voor verwarming
Totaal isolatie 659,7 11,39 voor tapwater

33,24 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.748-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 2.340                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 308-                   

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        36 180,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       68 1.360,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 5.276,00€  

100,00€     10 m2 34 3.400,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Subsidies

 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 5.816 gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 802 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.518.
 

Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Het totale elektriciteitsverbruik zal met 
ca. 300 kWh toenemen. Het energielabel verbetert van E naar A++ en mogelijk zelfs naar A+++. De besparingen op energie 
en onderhoud bieden ruimte voor het dragen van financieringslasten.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
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Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies 
 

 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Endoscopie 1350,0 75,0% 42,72
Dakisolatie 25,0% 337,5 1012,5 56,3% 32,04
spouwisolatie 9,0% 91,1 921,4 51,2% 29,16
Vloerisolatie 7,5% 69,1 852,3 47,3% 26,97
Kierdichting 5,0% 42,6 809,7 45,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 119,3 690,3 38,4% 21,85 voor verwarming
Totaal isolatie 659,7 11,39 voor tapwater

33,24 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.748-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 2.340                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 308-                   

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        36 180,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       68 1.360,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 5.276,00€  

100,00€     10 m2 34 3.400,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 5.816  gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 802 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.518. 
 
Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Het totale elektriciteitsverbruik zal met ca. 300 
kWh toenemen. Het energielabel verbetert van E naar A++ en mogelijk zelfs naar A+++. De besparingen op energie en onderhoud 
zijn voldoende om de financieringslasten te dragen. Er is dus sprake van woonlasten-neutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200; 
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd; 
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn 
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
 

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 5.816,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
9 x 320 Wpiek 2.880        4.963,00€  861,35€     60,00€       801,35€     
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Woning 6 / scenario 2 / Warmtepomp 35˚C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog 
betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 

 
 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik komt. 
  
 

Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik komt. 
  

 
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.622,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.072,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.137,00€          
Dakkapel(len) 15.850,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 10.751,00€        
Totaal isolatie 62.432,00€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
 
 

 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Doordat er 9 PV-panelen op het dak kunnen worden geplaatst, is er voldoende elektriciteitsproductie 
om het gebouwgebonden energie-verbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. 
€ 1.250 per jaar.  
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmte-pomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Doordat er 9 PV-panelen op het dak kunnen worden geplaatst, is er voldoende elektriciteitsproductie om het 
gebouwgebonden energie-verbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 11.496. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 14.198. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1350,0 75,0% 42,72

Dakisolatie 37,5% 506,3 843,8 46,9% 26,70
Gevelisolatie 21,0% 177,2 666,6 37,0% 21,09
Vloerisolatie 9,0% 60,0 606,6 33,7% 19,20
Dakkapel(len) 0,0 606,6 33,7%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 89,0 517,6 28,8% 16,38 voor verwarming
Totaal isolatie 832,4 11,39 voor tapwater

27,77 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.157-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 2.340                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 283                   

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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Subsidies
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge isolatie-
waarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 11.496. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 14.198. 
 
 

Samenvatting
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        -€            
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       36 900,00€       
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 5.956,00€    

100,00€     10 m2 34 3.400,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 11.496,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
12 x 320 Wpiek 2.880        4.963,00€  861,35€     60,00€       801,35€       
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Woning 7 
De woning betreft een 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1973, met een grondoppervlak van 56 m2, een geveloppervlak van 
132 m2, waarvan 24 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 74 m2. Op de zuidkant staat een kleine 
dakkapel. Daarnaast is er ook nog een dakraam. Ondanks de aanwezigheid van de dakkapel, is er op het resterende 
dakvlak nog ruimte voor 12 PV-panelen. Op het platte dak van de garage kunnen eventueel nog 10 PV-panelen 
bijgeplaatst worden. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 
1.385 m3, waarvan ca. 1.039 m3 t.b.v. ruimteverwarming. Het elektriciteitsverbruik bedraagt 3.790 kWh.
 

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 500 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan. 

Investeringskosten
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Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 500 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ca. 49% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. In totaal 
blijft er dan nog een energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 25,58 GJ. Hiervoor heeft de warmtepomp slechts 
2.114 kWh nodig. Doordat de warmtepomp ca. 3.400 kWh per jaar minder verbruikt dat de PV-panelen opwekken, zal het 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    74,0 5.372,40€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    108,0 1.992,87€          
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    56,0 1.643,18€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 17.397,00€        
Totaal isolatie 27.805,45€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.500,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast 3-fase 1.944,00€          
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 24.248,00€        

Totale investering 52.053,45€        
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overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 500 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ca. 49% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. In totaal 
blijft er dan nog een energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 25,58 GJ. Hiervoor heeft de warmtepomp slechts 
2.114 kWh nodig. Doordat de warmtepomp ca. 3.400 kWh per jaar minder verbruikt dat de PV-panelen opwekken, zal het 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    74,0 5.372,40€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    108,0 1.992,87€          
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    56,0 1.643,18€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 17.397,00€        
Totaal isolatie 27.805,45€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.500,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast 3-fase 1.944,00€          
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 24.248,00€        

Totale investering 52.053,45€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ca. 49% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. In 
totaal blijft er dan nog een energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 25,58 GJ. Hiervoor heeft de warmtepomp 
slechts 2.114 kWh nodig. Doordat de warmtepomp ca. 3.400 kWh per jaar minder verbruikt dat de PV-panelen opwekken, zal 
het elektriciteitsverbruik ten opzichte van de huidige situatie met ca. 3.486 kWh dalen. Dit komt bijna overeen met het 
huidige elektriciteitsverbruik. 
 

Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per 
jaar. Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de 
plaats komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de 
warmtepomp en vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim 
€ 53 per jaar. 
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elektriciteitsverbruik ten opzichte van de huidige situatie met ca. 3.486 kWh dalen. Dit komt bijna overeen met het huidige 
elektriciteitsverbruik. 
 

 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
Subsidies 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 5.352  gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 1.348 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.600. 
 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Endoscopie 1038,8 100,0% 32,87
Dakisolatie 25,0% 259,7 779,1 75,0% 24,65
spouwisolatie 9,0% 70,1 708,9 68,3% 22,44
Vloerisolatie 7,5% 53,2 655,8 63,1% 20,75
Kierdichting 5,0% 32,8 623,0 60,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 91,8 531,2 51,1% 16,81 voor verwarming
Totaal isolatie 507,6 8,77 voor tapwater

25,58 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.114-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 5.501                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 3.486                
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Subsidies  
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 5.352 gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 1.348 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 8.600. 
 

Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik, er wordt zelfs 3.486 kWh bespaard op het 
gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. Dit zou voldoende moeten zijn om aan de NOM-eisen overeenkomstig de 
definitie zoals vastgelegd in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Het energielabel verbetert van E naar A+++ en 
mogelijk zelfs naar A++++. De besparingen op energie en onderhoud bieden ruimte voor het dragen van financieringslasten.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
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Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik, er wordt zelfs 3.486 kWh bespaard op het 
gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. Dit zou voldoende moeten zijn om aan de NOM-eisen overeenkomstig de definitie 
zoals vastgelegd in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Het energielabel verbetert van E naar A+++ en mogelijk zelfs naar 
A++++. De besparingen op energie en onderhoud zijn ruim voldoende om de financieringslast te dragen. Er is dus sprake van 
woonlastenneutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200; 
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd; 
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn. 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        108 540,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       74 1.480,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        56 392,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 4.812,00€  

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 5.352,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
18 x 320 Wpiek 5.760        8.455,00€    1.467,40€  120,00€     1.347,40€  

100,00€     10 m2 24 2.400,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Woning 7 / scenario 2 / Warmtepomp 35˚C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog 
betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik komt. 
 
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 
toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
 

2. Warmtepomp 35⁰ C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik komt. 
 

   
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 2 28.560,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 33.942,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.005,00€          
Dakkapel(len) 6.250,00€  1 6.250,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 19.897,00€        
Totaal isolatie 90.654,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 8.763,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 7.696,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 48.431,50€        

Totale investering 139.085,50€      
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• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 
toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
 

2. Warmtepomp 35⁰ C met 12 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik komt. 
 

   
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 2 28.560,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 33.942,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.005,00€          
Dakkapel(len) 6.250,00€  1 6.250,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 19.897,00€        
Totaal isolatie 90.654,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 8.763,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 7.696,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          18         8.455,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 48.431,50€        

Totale investering 139.085,50€      
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 

De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar ca. 38% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Doordat er 18 PV-panelen op het dak kunnen worden geplaatst, is er voldoende elektriciteitsproductie 
om zowel het gebouwgebonden als het gebruikersgebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  

 
 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. 
€ 1.370 per jaar.  
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en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar ca. 38% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Doordat er 18 PV-panelen op het dak kunnen worden geplaatst, is er voldoende elektriciteitsproductie om zowel 
het gebouwgebonden als het gebruikersgebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.370 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 12.237. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 15.485. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1038,8 100,0% 32,87

Dakisolatie 37,5% 389,5 649,2 62,5% 20,54
Gevelisolatie 21,0% 136,3 512,9 49,4% 16,23
Vloerisolatie 9,0% 46,2 466,7 44,9% 14,77
Dakkapel(len) 0,0 466,7 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 68,5 398,2 38,3% 12,60 voor verwarming
Totaal isolatie 640,5 8,77 voor tapwater

21,37 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.660-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 5.501                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 3.941                

Besparing onderhoud woning
Uitgangspunten:
1. Vervangen dakpannen 74 m2: 4.440€        
2. Vervangen goten (2 x 7 m =) 14 m: 1.400€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.160€        
4. Gevel reinigen: 1.404€        
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deur): 10.200€      
6. Vervangen kozijnen, glas, 2 deuren: 19.897€      
Totaal over 30 jaar: 39.501€      
Per jaar (1e jaar) 1.316,70€    

Besparing onderhoud installaties
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€      
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     
Per jaar (1e jaar) 53,33€        
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en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar ca. 38% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Doordat er 18 PV-panelen op het dak kunnen worden geplaatst, is er voldoende elektriciteitsproductie om zowel 
het gebouwgebonden als het gebruikersgebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.370 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 12.237. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 15.485. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1038,8 100,0% 32,87

Dakisolatie 37,5% 389,5 649,2 62,5% 20,54
Gevelisolatie 21,0% 136,3 512,9 49,4% 16,23
Vloerisolatie 9,0% 46,2 466,7 44,9% 14,77
Dakkapel(len) 0,0 466,7 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 68,5 398,2 38,3% 12,60 voor verwarming
Totaal isolatie 640,5 8,77 voor tapwater

21,37 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.660-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 5.501                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 3.941                

Besparing onderhoud woning
Uitgangspunten:
1. Vervangen dakpannen 74 m2: 4.440€        
2. Vervangen goten (2 x 7 m =) 14 m: 1.400€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.160€        
4. Gevel reinigen: 1.404€        
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deur): 10.200€      
6. Vervangen kozijnen, glas, 2 deuren: 19.897€      
Totaal over 30 jaar: 39.501€      
Per jaar (1e jaar) 1.316,70€    

Besparing onderhoud installaties
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€      
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     
Per jaar (1e jaar) 53,33€        
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Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge isolatie-
waarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 12.237. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 15.485. 
 
  

Samenvatting
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 
tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Ondanks dat er zeer fors bespaard wordt op energie- en 
onderhoudskosten, komen de financieringslasten bij een paralellen structuur ca. € 128 per maand hoger uit dan de besparingen. 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        -€            
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       74 1.480,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       97 2.425,00€    
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        56 392,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 6.697,00€    

100,00€     10 m2 24 2.400,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 12.237,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
22 x 320 Wpiek 7.040        10.035,00€   1.741,61€  160,00€     1.581,61€    
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Woning 8 
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een 
geveloppervlak van 70 m2, waarvan 18 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Op de westkant 
van het dak staat een grote dakkapel, op de oostkant een kleine. Per scenario is een keuze gemaakt voor het optimale 
aantal PV-panelen in relatie tot het gebouw- en gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. Ten gevolge van het 
beschikbare dakoppervlak is dit in alle scenario’s beperkt tot 6. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom 
is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 1.452 m3, waarvan ca. 1.089 m3 t.b.v. ruimteverwarming. 

 Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan. 

Investeringskosten 
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Woning 8  
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 
70 m², waarvan 18 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Op de westkant van het dak staat een grote 
dakkapel, op de oostkant een kleine. Per scenario is een keuze gemaakt voor het optimale aantal PV-panelen in relatie tot het 
gebouw- en gebruikers-gebonden elektriciteitsverbruik. Ten gevolge van het beschikbare dakoppervlak is dit in alle scenario’s 
beperkt tot 6. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 1.452  m³, 
waarvan ca. 1.089 m³ t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. ? kWh. 
  
 
Scenario’s: 
 

1. Warmtepomp 55⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    66,0 4.791,60€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    52,0 959,53€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.242,00€        
Totaal isolatie 20.801,57€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast, 3 fasen 1.944,00€          
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 20.461,00€        

Totale investering 41.262,57€        
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Woning 8  
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 
70 m², waarvan 18 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Op de westkant van het dak staat een grote 
dakkapel, op de oostkant een kleine. Per scenario is een keuze gemaakt voor het optimale aantal PV-panelen in relatie tot het 
gebouw- en gebruikers-gebonden elektriciteitsverbruik. Ten gevolge van het beschikbare dakoppervlak is dit in alle scenario’s 
beperkt tot 6. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 1.452  m³, 
waarvan ca. 1.089 m³ t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. ? kWh. 
  
 
Scenario’s: 
 

1. Warmtepomp 55⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    66,0 4.791,60€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    52,0 959,53€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.242,00€        
Totaal isolatie 20.801,57€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast, 3 fasen 1.944,00€          
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 20.461,00€        

Totale investering 41.262,57€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
Door deze maatregelen kan er ca. 49% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 26,81 GJ. Hiervoor zal de warmtepomp ca. 2.217 kWh verbruiken. 
Het elektriciteitsverbruik zal verder met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op 
gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. De PV-panelen wekken ca. 1.446 kWh per jaar op, 
zodat het elektriciteitsverbruik per saldo ca. 670 kWh toeneemt.  
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per 
jaar. Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de 
plaats komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de 
warmtepomp en vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim 
€ 53 per jaar. 
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
 
Door deze maatregelen kan er ca. 49% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 26,81 GJ. Hiervoor zal de warmtepomp ca. 2.217 kWh verbruiken. Het 
elektriciteitsverbruik zal verder met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op 
gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. De PV-panelen wekken ca. 1.446 kWh per jaar op, 
zodat het elektriciteits-verbruik per saldo ca. 670 kWh toeneemt.  
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
  

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Endoscopie 1089,0 100,0% 34,46
Dakisolatie 25,0% 272,3 816,8 75,0% 25,85
spouwisolatie 9,0% 73,5 743,2 68,3% 23,52
Vloerisolatie 7,5% 55,7 687,5 63,1% 21,76
Kierdichting 5,0% 34,4 653,1 60,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 96,2 556,9 51,1% 17,62 voor verwarming
Totaal isolatie 532,1 9,19 voor tapwater

26,81 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.217-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.446                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 670-                   
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Subsidies

 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 4.256 gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 6.775. 

Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt 
er niet voldoende stroom opgewekt om het gebouwgebonden verbruik af te dekken. Het energielabel verbetert van E in 
ieder geval naar A++. De besparingen op energie en onderhoud bieden ruimte voor het dragen van financieringslasten.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen.

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen.
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Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 4.256 gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 6.775. 
 
Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt er 
niet voldoende stroom opgewekt om het gebouwgebonden verbruik af te dekken. Het energielabel verbetert van E in ieder 
geval naar A++. De besparingen op energie en onderhoud zijn net voldoende om de financieringslasten te dragen. Er is dus sprake 
van woonlasten-neutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200; 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        52 260,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 3.716,00€  

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 4.256,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
6 x 320 Wpiek 1.920        3.793,00€  658,29€     40,00€       618,29€     

100,00€     10 m2 18 1.800,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Woning 8 / scenario 2 / Warmtepomp 35˚C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog 
betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 

 
 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
  
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
  

  
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.134,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.005,00€          
Dakkapel(len) 15.850,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 9.152,00€          
Totaal isolatie 60.368,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 39.357,50€        

Totale investering 99.725,50€        
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
  

  
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.134,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.005,00€          
Dakkapel(len) 15.850,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 9.152,00€          
Totaal isolatie 60.368,00€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 39.357,50€        

Totale investering 99.725,50€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
 

 

 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Er is op het dak slechts plaats om 6 PV-panelen te plaatsen. Dat is net niet voldoende om het 
gebouwgebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt. 
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. 
€ 1.250 per jaar.  

 
 

 

54 

Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmte-pomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er is op het dak slechts plaats om 6 PV-panelen te plaatsen. Dat is net niet voldoende om het gebouwgebonden 
energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.296. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 12.815. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1089,0 100,0% 34,46

Dakisolatie 37,5% 408,4 680,6 62,5% 21,54
Gevelisolatie 21,0% 142,9 537,7 49,4% 17,02
Vloerisolatie 9,0% 48,4 489,3 44,9% 15,48
Dakkapel(len) 0,0 489,3 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 71,8 417,5 38,3% 13,21 voor verwarming
Totaal isolatie 671,5 9,19 voor tapwater

22,40 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.740-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.446                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 194-                   

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmte-pomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er is op het dak slechts plaats om 6 PV-panelen te plaatsen. Dat is net niet voldoende om het gebouwgebonden 
energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.296. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 12.815. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1089,0 100,0% 34,46

Dakisolatie 37,5% 408,4 680,6 62,5% 21,54
Gevelisolatie 21,0% 142,9 537,7 49,4% 17,02
Vloerisolatie 9,0% 48,4 489,3 44,9% 15,48
Dakkapel(len) 0,0 489,3 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 71,8 417,5 38,3% 13,21 voor verwarming
Totaal isolatie 671,5 9,19 voor tapwater

22,40 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.740-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.446                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 194-                   

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        



51 Klimaatplan Schothorst-Zuid | woning 8 / scenario 2

Subsidies
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge isolatie-
waarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.296. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 12.815. 
 
  
 

Samenvatting
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        -€            
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       52 1.300,00€    
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 4.756,00€    

100,00€     10 m2 18 1.800,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 10.296,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
6 x 320 Wpiek 1.920        3.793,00€  658,29€     40,00€       618,29€       
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Woning 9 
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een 
geveloppervlak van 70 m2, waarvan 18 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Op de westkant 
van het dak staat een kleine dakkapel, op de oostkant een dakraam. Er zijn reeds PV-panelen geplaatst, deze hebben wij 
niet in onze scenario’s betrokken. Per scenario is een keuze gemaakt voor het optimale (resterende) aantal PV-panelen in 
relatie tot het gebouw- en gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. Ten gevolge van het thans nog beschikbare 
dakoppervlak is dit in alle scenario’s beperkt tot 6. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. 
Het gasverbruik bedraagt 1.452 m3, waarvan ca. 1.089 m3 t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik 
bedraagt ca. 2.400 kWh.
  

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek
 

Beschrijving
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 500 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan. 

Investeringskosten
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Woning 9  
De woning betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een geveloppervlak van 
70 m², waarvan 18 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Op de westkant van het dak staat een 
kleine dakkapel, op de oostkant een dakraam. Er zijn reeds PV-panelen geplaatst, deze hebben wij niet in onze scenario’s 
betrokken. Per scenario is een keuze gemaakt voor het optimale (resterende) aantal PV-panelen in relatie tot het gebouw- en 
gebruikers-gebonden elektriciteitsverbruik. Ten gevolge van het thans nog beschikbare dakoppervlak is dit in alle scenario’s 
beperkt tot 6. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 1.452  m³, 
waarvan ca. 1.089 m³ t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 2.400 kWh. 
  
 
Scenario’s: 
 

1. Warmtepomp 55⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 500 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 

 
 
Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    66,0 4.791,60€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    52,0 959,53€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.242,00€        
Totaal isolatie 20.801,57€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 18.517,00€        

Totale investering 39.318,57€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
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gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
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spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    52,0 959,53€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.242,00€        
Totaal isolatie 20.801,57€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

Door deze maatregelen kan er ca. 49% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 26,81 GJ. Hiervoor zal de warmtepomp ca. 2.217 kWh verbruiken. 
Het elektriciteitsverbruik zal verder met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op 
gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. De PV-panelen wekken ca. 1.683 kWh per jaar op, 
zodat het elektriciteitsverbruik per saldo ca. 434 kWh toeneemt.  
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per 
jaar. Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de 
plaats komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de 
warmtepomp en vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim 
€ 53 per jaar. 
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Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
 
Door deze maatregelen kan er ca. 49% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 26,81 GJ. Hiervoor zal de warmtepomp ca. 2.217 kWh verbruiken. Het 
elektriciteitsverbruik zal verder met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op 
gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. De PV-panelen wekken ca. 1.683 kWh per jaar op, 
zodat het elektriciteits-verbruik per saldo ca. 434 kWh toeneemt.  
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
  

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Endoscopie 1089,0 75,0% 34,46
Dakisolatie 25,0% 272,3 816,8 56,3% 25,85
spouwisolatie 9,0% 73,5 743,2 51,2% 23,52
Vloerisolatie 7,5% 55,7 687,5 47,3% 21,76
Kierdichting 5,0% 34,4 653,1 45,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 96,2 556,9 38,4% 17,62 voor verwarming
Totaal isolatie 532,1 9,19 voor tapwater

26,81 totaal GJ

Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.217-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.683                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 434-                   
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Subsidies 
  

 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 4.096 gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 6.615. 

Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt 
er niet voldoende stroom opgewekt om het gebouwgebonden verbruik volledig af te dekken. Het energielabel verbetert van 
E in ieder geval naar A++. De besparingen op energie en onderhoud bieden ruimte voor het dragen van financieringslasten.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
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Subsidies 
 

  
 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 4.096 gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 6.615. 
 
Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt er 
niet voldoende stroom opgewekt om het gebouwgebonden verbruik volledig af te dekken. Het energielabel verbetert van E in 
ieder geval naar A++. De besparingen op energie en onderhoud zijn voldoende om de financieringslasten te dragen. Er is dus 
sprake van woonlastenneutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        52 260,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 3.716,00€  

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       4 320,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 380,00€     

Totaal SEEH-subsidie 4.096,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
18 x 320 Wpiek 1.920        3.793,00€  658,29€     40,00€       618,29€     

100,00€     10 m2 18 1.800,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Woning 9 / scenario 2 / Warmtepomp 35˚C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog 
betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
  
 

Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
  

 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
 
 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.134,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.005,00€          
Dakkapel(len) 1 10.000,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 9.152,00€          
Totaal isolatie 54.518,00€        
Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast -€                  
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 37.413,50€        

Totale investering 91.931,50€        
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 6 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 
 

 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Het voor PV-panelen beschikbare dakoppervlak is daarvoor niet toereikend. 
  

 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 
 
 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.134,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.005,00€          
Dakkapel(len) 1 10.000,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 9.152,00€          
Totaal isolatie 54.518,00€        
Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast -€                  
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 37.413,50€        

Totale investering 91.931,50€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 

 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Er is op het dak slechts plaats om 6 PV-panelen te plaatsen. Dat is net voldoende om het 
gebouwgebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 - 50 jaar tegenaan loopt. 
 

 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. 
€ 1.058 per jaar.  
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag met bijna 62% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er is op het dak slechts plaats om 6 PV-panelen te plaatsen. Dat is net voldoende om het gebouwgebonden 
energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.058 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 10.136. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 12.655. 
 
NB  Als er al een keer btw terug is gevraagd voor de zonnepanelen die eerder zijn 
  aangeschaft, dient er eerst met de Belastingdienst contact opgenomen te worden 
  over hoe te handelen. 
 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
1089,0 100,0% 34,46

Dakisolatie 37,5% 408,4 680,6 62,5% 21,54
Gevelisolatie 21,0% 142,9 537,7 49,4% 17,02
Vloerisolatie 9,0% 48,4 489,3 44,9% 15,48
Dakkapel(len) 0,0 489,3 44,9%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 71,8 417,5 38,3% 13,21 voor verwarming
Totaal isolatie 671,5 9,19 voor tapwater

22,40 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 1.740-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.683                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 43                     

Besparing onderhoud woning
Uitgangspunten:
1. Vervangen dakpannen 66 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deur): 10.200€      
6. Vervangen kozijnen, glas, 2 deuren: 12.242€      
Totaal over 30 jaar: 30.142€      
Per jaar (1e jaar) 1.004,73€    

Besparing onderhoud installaties
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€      
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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Subsidies
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt 
daardoor € 10.136. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot 
€ 12.655.
 
NB  Als er al een keer BTW terug is gevraagd voor de zonnepanelen die eerder zijn aangeschaft, dient er eerst met de 
 Belastingdienst contact opgenomen te worden over hoe te handelen. 
 
  

Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een mogelijke waardestijging van 
de woning als gevolg van de renovatie. 
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 
tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Ook als wij de termijnen zoveel mogelijk aanpassen aan de 
besparingen, bedraagt het meerbedrag nog  ca. € 39 per maand. Hiertegenover staat een mogelijke waardestijging van de 
woning als gevolg van de renovatie.  
  

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        -€            
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       52 1.300,00€    
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 4.756,00€    

100,00€     10 m2 18 1.800,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       4 320,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 380,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 10.136,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
6 x 320 Wpiek 1.920        3.793,00€  658,29€     40,00€       618,29€       
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Woning 10 
De woning aan betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een 
geveloppervlak van 70 m2, waarvan 30 m2 uit ramen en deuren bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Op het dak is 
ruim voldoende plaats voor PV-panelen. Per scenario is een keuze gemaakt voor het optimale aantal PV-panelen in 
relatie tot het gebouw- en gebruikersgebonden elektriciteitsverbruik. Ten gevolge van het beschikbare dakoppervlak 
is dit in alle scenario’s beperkt tot 6. Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het 
gasverbruik bedraagt 2.700 m3, waarvan ca. 1.275 m3 t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik 
bedraagt ca. 4.500 kWh.

Scenario 1 / Warmtepomp 55˚C met 20 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet 
redelijk tot goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen 
dan al aardig overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45˚C moeten afgeven. Bij 55˚C daalt de SCOP al van 
ca. 4,65 naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45˚ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn 
we echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55˚C uitgegaan. 

Investeringskosten 
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Woning 10  
De woning aan betreft een tussenwoning, bouwjaar 1973, met een begane grond vloeroppervlak van 48 m2, een geveloppervlak 
van 70 m², waarvan 30 m² uit ramen en deuren  bestaat en een dakoppervlak van 66 m2. Op het dak is ruim voldoende plaats 
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Ventilatie d.m.v. mechanische afzuiging op wisselstroom is aanwezig. Het gasverbruik bedraagt 2.700 m³, waarvan ca. 1.275 m³ 
t.b.v. ruimteverwarming. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 4.500 kWh. 
  
Scenario’s: 
 

1. Warmtepomp 55⁰ C met 20 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving. 
Voor dit scenario gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor het warmtenet op middentemperatuur. De schil moet redelijk tot 
goed geïsoleerd zijn, waarbij het de voorkeur verdient om triple glas toe te passen. De isolatiewaarden komen dan al aardig 
overeen met de isolatievoorwaarden voor nieuwbouwwoningen volgens het Bouwbesluit 2012: 
 

 
 
Warmtepompen zijn het zuinigst als ze een temperatuur van 35 - 45⁰ C moeten afgeven. Bij 55⁰ C daalt de SCOP al van ca. 4,65 
naar 4,0. Bij toepassing van triple glas zal mogelijk een afgiftetemperatuur van 45⁰ al toereikend zijn. Deze lager 
afgiftetemperatuur scheelt ongeveer 1.000 kWh per jaar aan elektriciteitsverbruik. In de berekeningen voor dit scenario zijn we 
echter voorzichtigheidshalve van een afgiftetemperatuur van 55⁰C uitgegaan. 
 
Investeringskosten 
 

 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,50 3,50 6,00 4,00
gevel 50% 2,50 3,50 4,50 1,80
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 1,90
vloer 2,50 3,50 4,00 3,50

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten
Endoscopie 100,00€            
Dakisolatie Rc ≥ 4,0 72,60€    66,0 4.791,60€          
spouwisolatie Rc ≥ 1,8 18,45€    40,0 738,10€            
Vloerisolatie Rc ≥ 3,5 29,34€    48,0 1.408,44€          
Kierdichting 1.300,00€          
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.332,00€        
Totaal isolatie 20.670,14€        

Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 2.454,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,0 3,2 9.575,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
Waterzijdig inregelen 181,50€            
Meterkast, 3 fasen 1.944,00€          
MV-box, DC 345,00€            
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 20.461,00€        

Totale investering 41.131,14€        
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Berekening besparingen op energie en onderhoud
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
Door deze maatregelen kan er ca. 60% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 33,22 GJ. Het elektriciteitsverbruik zal met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. 
elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. 
De PV-panelen wekken ca. 1.690 kWh per jaar op, zodat het elektriciteitsverbruik per saldo ca. 957 kWh toeneemt. 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilderwerk. De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340 per 
jaar. Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de 
plaats komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de 
warmtepomp en vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim 
€ 53 per jaar. 
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 
Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, wordt er ruim 60% bespaard op de benodigde energie voor ruimteverwarming. 
Doordat de warmtepomp slechts zo’n 500 kWh per jaar meer verbruikt dat de PV-panelen opwekken, haalt deze woning net 
geen EPC van 0. 
 

 
 
Door deze maatregelen kan er ca. 60% energie t.b.v. ruimteverwarming bespaard worden. In totaal blijft er dan nog een 
energiebehoefte t.b.v. verwarming en tapwater over van 33,22 GJ. Het elektriciteitsverbruik zal met ca. 175 kWh stijgen i.v.m. 
elektrisch koken. Door toepassing van een MV-box op gelijkstroom i.p.v. wisselstroom wordt er jaarlijks ca. 275 kWh bespaard. 
De PV-panelen wekken ca. 1.690 kWh per jaar op, zodat het elektriciteitsverbruik per saldo ca. 957 kWh toeneemt. 
 
Omdat er met betrekking tot de schil uitsluitend geïnvesteerd wordt in nieuwe kunststof kozijnen en deuren, beperkt de 
besparing op onderhoudskosten zich tot het schilder-werk.  De besparing in de reservering hiervoor bedraagt ca. € 340  per  jaar. 
Voor wat betreft de installaties vervalt het onderhoud en reservering voor vervanging van de gasketel. Hiervoor in de plaats 
komt het onderhoud van de warmtepomp en de reservering voor de vervanging van de compressor van de warmtepomp en 
vervanging van de omvormer van de PV-installatie. Per saldo levert dit toch een besparing op van ruim € 53 per jaar. 
 
  

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Dakisolatie 25,0% 337,3 1011,9 56,3% 32,02
spouwisolatie 9,0% 91,1 920,9 51,2% 29,14
Vloerisolatie 7,5% 69,1 851,8 47,3% 26,96
Kierdichting 5,0% 42,6 809,2 45,0%
HR+++-glas + kozijnen 14,0% 119,3 690,0 38,4% 21,83 voor verwarming
Totaal isolatie 659,3 11,39 voor tapwater

33,22 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.746-                
MV-box, DC 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.690                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 957-                   
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Subsidies
 
 
  

 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor 
dak- en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, 
kan op een subsidie van € 5.396 gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 7.915.
 

Samenvatting 
In dit scenario wordt er flink bespaard op het woninggebonden energieverbruik. Door het beperkt aantal PV-panelen wordt 
er niet voldoende stroom opgewekt om het gebouwgebonden verbruik af te dekken. Het energielabel verbetert van E in 
ieder geval naar A++. De besparingen op energie en onderhoud bieden ruimte voor het dragen van financieringslasten.
 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud 
(zoals voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 

Aandachtspunten
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen;
• Ventilatiekanalen bij huizen voor ’75 zijn dikwijls niet aanwezig. De aanleg daarvan kost ca. € 1.200;
• Behalve het vervangen van kozijnen en deuren zal er geen onderhoud aan de schil plaatsvinden. Het straatbeeld blijft 

derhalve ongewijzigd;
• In dit scenario is geen rekening gehouden met flora- en faunamaatregelen. Met endoscopie kan vastgesteld worden of 

zich in de spouw vleermuizen of andere beschermde diersoorten aanwezig zijn;
• Eventuele combinatie met reeds getroffen maatregelen is niet wenselijk, omdat de isolerende werking van de reeds 

toegepaste materialen niet gegarandeerd kan worden en zich bovendien koude bruggen kunnen voordoen. 
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Subsidies 
 

  
 
Omdat er meerdere subsidiabele maatregelen worden getroffen, kan van de SEEH-regeling gebruik worden gemaakt. Voor dak- 
en spouwmuurisolatie, triple glas, nieuwe kozijnen en deuren en waterzijdig inregelen van de bestaande radiatoren, kan op een 
subsidie van € 5.396  gerekend worden. 
 
Voor de warmtepomp kan een ISDE-subsidie verwacht worden van € 1.900, terwijl de PV-installatie, na verrekening van het 
forfait, een bedrag van € 619 oplevert. De totale subsidie komt dan uit op € 7.915. 
 
Samenvatting 
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niet voldoende stroom opgewekt om het gebouwgebonden verbruik af te dekken. Het energielabel verbetert van E in ieder 
geval naar A++. De besparingen op energie en onderhoud zijn net voldoende om de financieringslasten te dragen. Er is dus sprake 
van woonlasten-neutraliteit. 
Net als in de voorgaande scenario’s wordt er, m.u.v. glas en kozijnen, niets gedaan aan eventueel achterstallig onderhoud (zoals 
voegwerk en dakpannen e.d. vernieuwen). De uitstraling van de woning zal dus niet veranderen. 
 
Aandachtspunten 
• De toegepaste energiebesparing is gebaseerd op de door Milieu Centraal berekende besparingen voor ongeïsoleerde 

tussenwoningen; 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        40 200,00€     
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€  
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€          
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       -€          
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€     
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€          
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€          
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€          
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€          

subtotaal 4.856,00€  

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€     

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€          
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€       
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€          

subtotaal 540,00€     

Totaal SEEH-subsidie 5.396,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€  

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€  

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
6 x 320 Wpiek 1.920        3.793,00€  658,29€     40,00€       618,29€     

100,00€     10 m2 30 3.000,00€  

oppervlakte
subsidie-
bedrag
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Woning 10 / scenario 2 / Warmtepomp 35˚C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek

Beschrijving
Om lage temperatuurverwarming toe te kunnen passen is een zeer goede isolatie van de woning een vereiste. De huidige eisen 
voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan tevens achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog 
betere isolerende maatregelen te treffen waardoor de warmtevraag nog verder teruggebracht kan worden, zie hieronder: 

 
 
 
Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de 
meeste gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de 
woning toekomstbestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 

Investeringskosten
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter 
binnen bereik kan komen. Uit de berekeningen blijkt dat 18 PV-panelen toereikend zouden moeten zijn om dit te bereiken. 
  
 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er 
vleermuizen en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening 
gehouden met het plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
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2. Warmtepomp 35⁰ C met 18 PV-panelen ad 320 Wpiek. 
Beschrijving 
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voor nieuwbouwwoningen (Bouwbesluit 2015) zijn gewenst. Dit zou bereikt kunnen worden door de woning van binnenuit te 
isoleren met bijv. voorzetwanden, maar hierdoor zou veel ruimte opgeofferd moeten worden. In de praktijk betekent dit dat de 
woning een volledig nieuwe buitenschil krijgt. Hiermee kan teven achterstallig onderhoud aan voegwerk en dakpannen 
aangepakt worden en krijgt de woning een nieuwe, moderne uitstraling. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk nog betere 
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Daarnaast dient het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) hiervoor geschikt te zijn. In de meeste 
gevallen zal dit laatste geheel vervangen moeten worden. Tevens kunnen maatregelen genomen worden die de woning 
toekomst-bestendig maken, zoals het voorbereiden op een laadpaal voor elektrische auto’s. 
 
Investeringskosten 
Het is begrijpelijk dat de investering in een nieuwe schil aanzienlijk kostbaarder is dan uitsluitend van binnenuit isoleren. 
Bovendien biedt dit de gelegenheid om de woning nog aanzienlijk beter te isoleren, zodat ook energieneutraliteit beter binnen 
bereik kan komen. Uit de berekeningen blijkt dat 18 PV-panelen toereikend zouden moeten zijn om dit te bereiken. 
  

 

 
 
Omdat de schil volledig vervangen wordt, zal er een flora en faunaonderzoek moeten plaatsvinden. Vaak worden er vleermuizen 
en nesten van huismussen of andere beschermde vogelsoorten aangetroffen. In dit scenario is rekening gehouden met het 
plaatsen van nestkasten voor de meest aangetroffen diersoorten. 
 

Rc 1992 2012 2015 renovatie
dak 2,5 3,5 6,0 7,5
gevel 50% 2,5 3,5 4,5 6,0
glas 50% 0,36 0,71 0,833 2,00
gecomb. 1,43 2,11 2,67 4,00
vloer 2,50 3,50 4,00 4,00

Isolatiemaatregel Waarde Prijs p.e. Aantal Kosten

Dakisolatie Rc ≥ 7,5 14.227,00€        
Gevelisolatie Rc ≥ 6,0 19.010,00€        
Vloerisolatie Rc ≥ 4,0 2.038,00€          
Dakkapel(len) 0 15.850,00€        
HR+++-glas + kozijnen Ug ≤ 0,5 12.332,00€        
Totaal isolatie 63.457,00€        
Overige maatregelen Waarde
Procesbegeleiding 5.389,00€          
WP SCOP ruimte / tapw 4,65 3,2 9.575,00€          
Radiatoren 7.447,00€          
CV-ketel verwijderen 181,50€            
Gasaansluiting verw. 800,00€            
3-fase meterkast 1.944,00€          
Ventilatie 3.800,00€          
Natuurbescherming 241,00€            
Centrale faciliteiten 5.000,00€          
PV-installatie, Wp/stuk 320          6           3.793,00€          
Elektrisch koken 1.187,00€          
Totaal overig 39.357,50€        

Totale investering 102.814,50€      
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Berekening besparingen op energie en onderhoud

 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat 
betekent dat de warmtepomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te 
kunnen verwarmen. Er is op het dak slechts plaats om 6 PV-panelen te plaatsen. Dat is niet voldoende om het 
gebouwgebonden energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud 
resp. vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een 
woning met een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. 
€ 1.250 per jaar.  
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Berekening besparingen op energie en onderhoud 

 
 
De hoge mate van isolatie zal de warmtevraag naar minder dan 29% terugbrengen. Dat maakt het huis geschikt voor lage 
temperatuurverwarming (LTV), welke de warmtepomp met een hoge mate van efficiency zal kunnen opwekken. Dat betekent 
dat de warmte-pomp slechts een bescheiden hoeveelheid elektriciteit nodig heeft om de woning comfortabel te kunnen 
verwarmen. Er is op het dak slechts plaats om 6 PV-panelen te plaatsen. Dat is niet voldoende om het gebouwgebonden 
energieverbruik te dekken.  
 
Door vernieuwing van dak, gevel, dakgoten en leidingwerk wordt er ook fors bespaard op de reservering voor onderhoud resp. 
vernieuwing van deze schildelen. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van zaken waar men bij een woning met 
een ouderdom van 40 – 50 jaar tegenaan loopt.  
 

 
 
Na correctie met de nieuwe onderhoudselementen t.b.v. de nieuwe installaties bedraagt de besparing op onderhoud ca. € 1.250 
per jaar.  
 
Subsidies 
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge 
isolatiewaarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 11.196. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 13.715. 

Isolatiemaatregel % Energiebesp. Besparing in m3 Restant in m3 Restant in % Restant in GJ
Dakisolatie 37,5% 478,1 796,9 46,9% 25,22
Gevelisolatie 21,0% 167,3 629,5 37,0% 19,92
Vloerisolatie 9,0% 56,7 572,9 33,7% 18,13
Dakkapel(len) 0,0 572,9 33,7%
HR+++-glas + kozijnen 14,7% 84,1 488,8 28,8% 15,47 voor verwarming
Totaal isolatie 786,2 10,76 voor tapwater

26,23 totaal GJ
Overige maatregelen Besparing kWh
WP SCOP ruimte / tapw 2.037-                
Ventilatie 275                   
PV-installatie, Wp/stuk 1.690                
Elektrisch koken 175-                   
Totaal overig 248-                   

Totale investering

Besparing onderhoud buitenkant
1. Vervangen dakpannen ca. 70 m2: 4.000€        
2. Vervangen goten (2 x 5 m =) 10 m: 1.000€        
3. Vervangen voegwerk (géén knipvoeg): 2.200€        
4. Gevel reinigen: 500€           
5. Schilderwerk (houten kozijnen + deuren): 10.200€       
6. Vervangen kozijnen, glas, 3 deuren: 18.000€       
Totaal over 30 jaar: 35.900€       
Per jaar (1e jaar) 1.196,67€    

Besparing onderhoud installaties per jaar
7. CV-installatie, all-in onderhoud + vervanging: 231,67€       
8. Vervanging omvormer (€ 800) na 15 jaar: -26,67€       
9. WP onderhoud + vervanging compressor: -151,67€     

53,33€        
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Subsidies
Veel onderdelen van dit investeringspakket komen voor subsidiëring via de SEEH in aanmerking. Vanwege de hoge isolatie-
waarden komt dit pakket in aanmerking voor een extra subsidie van € 5.000. De subsidie bij dit pakket bedraagt daardoor 
€ 11.196. Tel daarbij de ISDE-subsidie en teruggave BTW voor de PV-installatie op en de totale subsidie loopt op tot € 13.715. 
 
  

Samenvatting
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met 
zich mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp 
optimaal benut. De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. 
Door de optimale kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de 
frisse buitenlucht eerst wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het 
ventilatiesysteem zal er te allen tijde sprake zijn van een gezond binnenklimaat. 
 
De investeringskosten en daarmee de financieringskosten zijn hoog. Hiertegenover staat een verhoging van het 
wooncomfort en mogelijk een waardestijging van de woning.
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Samenvatting 
De hoge isolatiewaarden van de schil brengt een zeer forse besparing op de benodigde energie voor ruimteverwarming met zich 
mee. Doordat de woning op lage temperatuur verwarmd kan worden, wordt de efficiency van de warmtepomp optimaal benut. 
De speciale Low H2O-radiatoren zorgen ervoor dat de woning snel en comfortabel verwarmd kan worden. Door de optimale 
kierdichting (Qv10 ≤ 0,4) is de woning tochtvrij. De speciale luchtroosters in de gevel zorgen ervoor dat de frisse buitenlucht eerst 
wordt voorverwarmd, hetgeen in hoge mate aan comfort bijdraagt. Door de CO2-sturing van het ventilatiesysteem zal er te allen 

SEEH minimale minimale subsidie
Maatregel iso.waarde oppervlakte per m2

Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 15 m2 5,00€        -€            
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 20,00€       66 1.320,00€    
Zolder- of vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 m2 5,00€        -€            
Gevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 m2 25,00€       40 1.000,00€    
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 7,00€        48 336,00€       
Bodem, evt. icm vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 m2 4,00€        -€            
HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 35,00€       -€            
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5
Panelen in combinatie met HR++-glas Ug ≤ 1,2 10 m2 15,00€       -€            
Panelen in combinatie met triple-glas Ug ≤ 0,7 10 m2 75,00€       -€            

subtotaal 5.656,00€    

100,00€     10 m2 30 3.000,00€    

oppervlakte
subsidie-
bedrag

Aanvullende maatregelen
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 80,00€       6 480,00€       

CO2-gestuurde ventilatie, of (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Balansventilatie met WTW (aanschafbedrag invullen) 20% -€          -€            
Waterzijdig inregelen (alleen bij bestaand) (nee = 0, ja = 1) 60,00€       1 60,00€         
Energiedisplay of slimme thermostaat (nee = 0, ja = 1) 100,00€     0 -€            

subtotaal 540,00€       

Extra energiezuinig pakket
Dakisolatie Rd ≥ 6,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Gevelisolatie Rd ≥ 5,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Vloerisolatie Rd ≥ 4,0 (nee = 0, ja = 1) 1
Tripleglas icm Ug ≤ 0,7 (nee = 0, ja = 1) 1
isolerende kozijnen Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Isolerende deur(en) Ug ≤ 1,5 (nee = 0, ja = 1) 1
Luchtdichtheid Qv10 < 0,4 (nee = 0, ja = 1) 1

subtotaal 5.000,00€    

Totaal SEEH-subsidie 11.196,00€  

ISDE
Maatregel merk type vermogen subsidie
Warmtepomp LG 7 kW 1.900,00€    

Totaal ISDE-subsidie 1.900,00€    

BTW-teruggave PV-installatie
Beschrijving installatie vermogen prijs btw-bedrag forfait teruggave
12 x 320 Wpiek 1.920        3.793,00€  658,29€     40,00€       618,29€       
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In dit plan genoemde bedragen zijn een momentopname en kunnen in de tijd wijzigen.

Gemeente Amersfoort t 14 033
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