


Programma

19.30 Opening en inleiding door Jos Pierey, bestuursvoorzitter Deventer Energie
19.40 Henk Kasper over aardgasloos wonen en voorwaarden scheppen aan de 

woning (belang van isolatie)
19.55 Ben Dull over technische mogelijkheden voor aardgasloos wonen.
20.10 Thijs Berends over financiering van de genoemde maatregelen.
20.25 Kennisquiz
20.35 Pauze
20.55 Binnengekomen vragen worden voorgelegd, ruimte voor vragen
21.25 Afsluiting 

de energieadviseurs en wooncoaches staan klaar voor 1-op-1 vragen en 
mogelijkheid afspraak te maken.

21.40 Sluiting



Gasloos wonen: menukaart

• isoleren: motivatie, voordelen, wat kan er, ………..
• woningschil:  gevel, dak, glas, vloer
• vocht en zomerhitte

Henk Kasper energie adviseur



Gasloos wonen: Isoleren, isoleren, isoleren, isoleren, ……..

• vertragen van het warmteverlies
• verhogen van de oppervlaktetemperatuur
• verminderen van tocht en koude trek

En daardoor:
• minder energiegebruik
• beter comfort



Gasloos wonen:     Temperatuurverloop gevel

Gevel   historisch pand, geen spouw ongeisoleerd

Zelfde gevel, geïsoleerd

-5  ̊C
20  ̊C

-5  ̊C 20  C̊



Gasloos wonen: voordeel van isoleren

• 30 jaar 2500 m3 gas = 1500 euro/jr x 30  = 45.000 euro
• isoleren eenmalige kosten 20.000 euro
• besparing 67%  = 1000 euro/jr
• nieuwe energiekosten    500 euro/jr x 30 = 15.000 euro
• totale kosten nieuw: 20.000 + 15.000       = 35.000 euro
• voordeel: 10.000 euro



Gasloos wonen



Gasloos wonen: wat kan er?

• gasloos wonen in nieuwbouw al gebruikelijk
• elke woning, ongeacht hoe oud, kan gasloos
• technisch geen belemmeringen, wel uitdagingen
• kosten en budget tekort vaak het breekpunt
• subsidies en goedkope leningen helpen



Gasloos wonen: vloeren



Gasloos wonen: vloer isoleren

• EPS onder vloer bij vloerrenovatie
• isolatiewol tussen de balken houtvloer
• lucht- en reflectiekussens (Tonzon, ….
• PUR gespoten tegen betonvloer
• bodemisolatie  (Drowa chips,……
• kosten vanaf €  30 /m2



Gasloos wonen: gevels



Gasloos wonen: gevel isoleren

• spouw al geïsoleerd bij bouw vanaf ca. 1973
• woningen van 1920 – 1973: spouw na-isoleren
• EPS of glaswol in de spouw spuiten
• woningen voor 1920 (steens muur): binnenzijde
• diverse materialen binnenzijde isoleren
• eventueel buitenzijde muurrenovatie
• kosten spouwisolatie    ca. € 30 / m2



Gasloos wonen: daken

•



Gasloos wonen: dak isoleren

• dak al geïsoleerd bij bouw vanaf ca. 1972
• nieuw dak nodig: dakdozen of buitenkant 
• bestaand dak: binnenzijde isoleren
• let op: damprem, dampopen, asbest, ………
• dik, dikker, dikst, ……..
• kosten € 60 /m2



Gasloos wonen: glas

•



Gasloos wonen: glas isoleren

• je hebt dubbel glas en………..dubbel glas 
• sponningdiepte (frezen of opdeklatten)
• spouwdiepte HR++ glas (13 – 16 mm), triple?
• Wiener Sprossen voor kleine raampjes,  want 0,5 m2.
• ventilatieroosters
• kosten HR++ glas incl. zetten   ca. € 150/ m2



Gasloos wonen: let op vocht

• vocht in isolatie ontstaat door condensatie
• waterdamp gaat van warm naar koud door constructies
• condensatie (watervorming) aan koude kant
• damprem (folie) of helemaal dampopen 
• doorrekenen van niet standaard constructies 



Gasloos wonen: let op vocht en hitte

50 %

50 %



Gasloos wonen: zomerhitte

• hoe beter geïsoleerd, hoe minder warmte er binnen komt
• maar: eenmaal binnen wil de warmte er niet meer uit
• opwarmen gaat razendsnel als de zon binnenkomt door glas
• dus: zomerzon weren door buitenzonwering
• koelen is eigenlijk geen optie: duur en niet duurzaam





Gasloos wonen: installaties

Installaties verhelpen:
• Comfort- en gezondheidsvragen
• Tekortkomingen van het pand

Installaties zijn maatwerk!

Ben Dull



Gasloos wonen: ventilatie

Kierdichten en isoleren = 
ventileren

• CO2

• Vocht

• Schadelijke stoffen



Gasloos wonen: ventilatie

Aandacht voor koudeval !



Gasloos wonen: ventilatie

A, C, D, vraagsturing



Gasloos wonen: ventilatie

ZR



Gasloos wonen: ventilatie decentraal WTW



Gasloos wonen: verwarmen (vergelijking)

Ruimteverwarming conventioneel “hot”

energiedrager gas, hout e-WP

afgifte vloer vloer (Z)LTV

radiatoren

convector

regeling kamer zone

comfort uiteenlopend homogeen…



Gasloos wonen: warmtepomp



Gasloos wonen: warmtepomp



Gasloos wonen: warmtepomp



Gasloos wonen: warmtepomp

Voorwaarden voor toepassing: 
• (Zeer)LageTemperatuurVerwarming ‘ZLTV’
• Buffering (levensduur, regelbaar)

LTV-radiatoren/convectoren
Vloerverwarming (wand-, plafond-)
HogeTemp-warmtepomp lager rendement



Gasloos wonen: hybride c.v.-verwarming

HR-toestel samen met kleine warmtepomp
Types:

Boven vriespunt e• -wp, daaronder HR
Cv altijd e• -wp, tap via HR

Vloerverwarming, evt. radiatoren (vergroot)
50-60% minder gasverbruik



Gasloos wonen: pelletkachel

• HogeTempVerwarming
• ~ CO2-neutraal



Gasloos wonen: voorbeeldwoning

Ruimte-

verwarming

HR HR+

hybride 

wp

wp pellet

gasloos? gas 50% 100% 100%

€ energie -16% -29% -24%

meerkosten 

(€x1000)

4…5 10…25 6…7

TVT [jr] 15+ 20+ 15+

compensatie 5 PV 12 PV



Gasloos wonen: voorbeeldwoning

Conclusie

Eerst isoleren (voor zover zinnig mogelijk)
daarna een efficiënte installatie

Tezamen naar een kostenneutrale aanpak
op de langere termijn



Gasloos wonen: elektraverbruik compenseren

Zonatlas.nl
Zelf of collectief “postcoderoos”



Gasloos wonen: zelf warmte opwekken

• Bij hoog verbruik warm tapwater
! Bronaanpak: watersparende douche (en douchetijd…)



(Aard-)gasloos wonen

ben@energieinactie.nl

www.energieinactie.nl



Hoe zit het financieel?

Door: Thijs Berends
Directeur Deventer Energie Cooperatie



Waar betalen we de maatregelen van en 
hoe beperken we de kosten?

• Spaargeld
• Hypotheek
• Persoonlijke lening
• Suikeroom
• Huren
• Leasen
• Overheidsregelingen



Overheidsregelingen

• Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
• Stimulering energiebesparing eigen huis (SEEH)
• BTW verrekenen op zonnepanelen
• Verlaagd btw-tarief op diverse werkzaamheden woning
• Energiebespaarlening



Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Tegemoetkoming in de uitgaven voor:
• Zonneboilers
• Warmtepompen
• Biomassaketels
• Pelletkachels

www.rvo.nl/subsidies

http://www.rvo.nl/subsidies


Subsidiebedragen afhankelijk van

De energieprestaties•

Exacte bedragen staan in de • “apparatenlijsten”

In 2018 beschikbaar 100 miljoen euro 
Regeling loopt t/m december 2020

ISDE  



Procedure

• Aanvraag indienen tot zes maanden na installatie
• Aanvragen met DigiD
• Bewijsstukken uploaden

Zie verder het “stappenplan” op de RVO-website

ISDE       



Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
(alleen VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties) 

Tegemoetkoming in de uitgaven voor
• Spouwmuurisolatie
• Gevelisolatie
• Dakisolatie
• Vloer- of bodemisolatie
• Hoogrendementsglas (HR++ of beter)

www.rvo.nl/subsidies



Minimaal twee maatregelen dan ook subsidie 
voor extra maatregelen

Isolerende deuren•

Isolerend kozijn bij Triple glas•

Energiezuinig ventilatiesysteem•

Douchewarmteterugwinning•

Waterzijdig inregelen cv• -installatie

SEEH     



Voorwaarden/Bedragen

• Oppervlakte- en kwaliteitseisen (RC- en U-waarden)
• Uitvoering door deskundigen(KvK-registratie)
• Uitvoeren na beschikking of eerst uitvoeren voor eigen risico
• Bedrag per maatregel/per m2

In 2018 beschikbaar 6 miljoen euro (wordt verhoogd naar 12 
miljoen). Regeling loopt t/m december 2018

SEEH



Geen subsidie op zonnepanelen wel BTW 
verrekenen
• Wie elektriciteit opwekt en levert aan het net/een 

leverancier is ondernemer
• Belastingdienst: “Formulier opgaaf zonnepanelen”
• U krijgt de BTW terug (ook als deze aangeschaft zijn vóór 

2013)

www.belastingdienst.nl



Verlaagd BTW-tarief van toepassing voor

• Isoleren
• Schilderen
• Stukadoren
• Behangen

Voorwaarde: woning ouder dan twee jaar
www.belastingdienst.nl

http://www.belastingdienst.nl/


Energiebespaarlening

Leenmogelijkheid voor
• Particulieren
• VvE’s

www.energiebespaarlening.nl

http://www.energiebespaarlening.nl/


Waarvoor lenen

Zie de uitgebreide maatregelenlijst•

75• % van het leenbedrag mag aangewend worden voor 
zonnepanelen

Energiebespaarlening



Kenmerken lening

• Looptijden 7, 10 en 15 jaar
• Lage vaste rente ➔ Overijssel 1,2 tot 1,6%
• Maximaal 25.000 euro (50.000 voor “nul op de meter”)
• Boetevrij tussentijds aflossen

Energiebespaarlening



Aanvragen

Via het Nationaal Energiebespaarfonds:

www.energiebespaarlening.nl

http://www.energiebespaarlening.nl/


Nog één gesubsidieerde dienst tot besluit

Het energieloket van Deventer Energie
Informatie over maatregelen•

Informatie over subsidie en financiering•

Ervaringsverhalen•

Gratis dienstverlening door wooncoaches die, samen met •

u, veel voorbereidend werk kunnen doen (onafhankelijk, 
individueel maatwerk, totaal plaatje) 

www.deventerenergie.nl/energieloket

http://www.deventerenergie.nl/energieloket


Even een kwisje…

Hoe staat het met uw kennis?



Vraag 1

De regering heeft besloten om de 
gaswinning  in Groningen over 12 jaar 
helemaal stop te zetten.

Waar of niet waar?



Ja, dit klopt



Vraag 2

Het grootste deel van het 
aardgasverbruik in Nederland komt voor 
rekening van de industrie.



Nee
De industrie in Nederland verbruikt rond de • 32%
Elektriciteitscentrales • 15%
Het • grootste deel van het aardgas wordt 
verbruikt in de gebouwde omgeving 
(voornamelijk kleinverbruik), zo’n 51%. 



Vraag 3

Apparatuur in de Nederlandse woningen 
is geschikt voor gebruik van buitenlands 
gas.



Nee

Wij zijn met onze apparatuur ingericht op het 
gebruik van laagcalorisch gas uit Groningen. 
Buitenlands gas is hoogcalorisch. Dit gas 
wordt streng gescheiden in het netwerk.



Vraag 4

Is het percentage CO2 in de lucht ten 
opzichte van 250 jaar geleden, meer of 
minder dan 35%. Dus meer dan 35% is ja, 
minder dan 35% is nee.



Ja

Er zit nu 40 % meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Zoveel 
CO2 zat er de afgelopen 800.000 jaar nog niet eerder in de lucht. We zijn op 
grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) gaan verbranden in 
fabrieken, energiecentrales, huizen en voor vervoer. En we kappen bossen 
voor landbouwgrond. Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de 
aarde opwarmt. Door dit ‘versterkte broeikaseffect’ is het nu gemiddeld 0,9 
graden warmer dan 140 jaar geleden. Wetenschappers denken dat we de 
gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de stijging weten te 
beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot 
rond 2050 40 tot 70 procent lager is dan in 2010.

(Bron: Milieucentraal)



Vraag 5

Een Nederlands huishouden verbruikt 
gemiddeld 1.470 m3 gas en 3.000 kWh 
elektriciteit per jaar.



Ja, dat klopt



Vraag 6

Als je je tussenwoning gaat isoleren, 
levert je dak isoleren de meeste 
besparing op je gasverbruik.



Ja, namelijk zo’n 30%. 



Vraag 7

10 kWh stroom is qua calorische waarde 
gelijk aan 1m3 gas.



Ja, klopt.



Vraag 8

Een warmtepomp maakt meer lawaai 
dan een goed gesprek.



Nee, 

praten levert ca. 55 dBa, een 
warmtepomp levert ca. 40 dBa.



Vraag 9

Meer dan de helft van alle Nederlanders 
is vanwege klimaatredenen bereid hun 
gasstel te verruilen voor een 
inductiekookplaat.



Ja, 

53% van de respondenten staat vanwege 
het klimaat positief tegenover koken op 
inductie.



Vraag 10

Met name vrouwen zijn meer gehecht aan 
hun oude vlam dan mannen. Hoeveel % van 
de mannelijke respondenten wil vanwege 
klimaatredenen wel overstappen op inductie? 



83% van de mannen

Vrouwen blijken de overstap het lastigst te 
vinden, ruim een kwart van de vrouwen gaf 
aan niet over te willen stappen tegenover 
17% van de mannen.



Pauze 

Na de pauze vragen beantwoorden door 
Henk Kasper en Ben Dull


