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Luie Katten 
 

 

De buurt en het bewonersinitiatief 

Het gaat om de buurten Luiaard en Kattekampen, zie afbeelding 1. In totaal zijn er 374 woningen en 6 utiliteitsge-

bouwen (winkels).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Onderzocht gebied in deze quickscan warmte. 

 

De bewonersgroep Luie Katten heeft de NMU gevraagd om voor deze buurt de mogelijkheden voor duurzame 

warmte te verkennen. 

 

Aanpak quickscan warmte 

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft de quickscan warmte ontwikkeld om bewonersinitiatieven te 

helpen met het verkennen van duurzame warmtebronnen voor hun buurt. Dit rapport is een samenvatting van de 

ingevulde excelsheet ‘Quickscan Warmte Luie Katten’. Onder begeleiding van de NMU heeft de initiatiefgroep 

Luie Katten deze ingevuld met landelijk beschikbare data, bijvoorbeeld van het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek, de aquathermieviewer en de wkotool. Daarnaast heeft het bewonersinitiatief lokale kennis over de buurt en 

de woningen waarin zij wonen ingebracht. In de excelsheet zijn de bronnen en aannames voor de verkenning te-

rug te vinden. De Luie Katten en de NMU hebben op basis van de beschikbare informatie een oordeel gegeven 

over de beschikbaarheid van individuele en collectieve warmtebronnen in de buurt.  
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Gegevens woningen 
 

 

Met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen we een eerste inschatting geven van het type wonin-

gen en het energieverbruik van de buurt, zie tabel 1. De data over de energielabels van de woningen hebben we 

op eigen inschatting aangepast omdat de buurt zoals hierboven gedefinieerd niet op deze manier bij het CBS ge-

registreerd staat. 

 

Woningeigenaar 

    

Aardgas 

verbruik 

Elektrici-

teitsver-

bruik  

koop 85 % 318 1420 m3 2800 kWh  

huur 13 % 49 1140 m3 2300 kWh 

Woningtype 

        

 

vrijstaand 5 % 19 2340 m3 3630 kWh  

2-onder-1-

kap 

40 % 150 1970 m3 2930 kWh 

 

Rijwoning 

hoek 

20 % 75 1790 m3 3020 kWh 

 

Rijwoning 

tussen 

10 % 37 1310 m3 2980 kWh 

 

Meerge-

zins/apparte-

ment 

10 % 37 790 m3 1940 kWh 

 

Gemiddeld 

   

1473 m3 2450 kWh 

Bouwjaar wonin-

gen 

        

 

Voor 1930 55 % 206 

    

 

1930-1945 20 % 75 

    

 

1946-1964 10 % 37 

    

 

1965-1974 5 % 19 

    

 

1975-1991 5 % 19 

    

 

1992-2005 5 % 19 

    

 

2006-heden 0 % 0 

    

Inschatting ener-

gielabel wonin-

gen  

       

 

A+ 0 % 0 

    

 

B 0 % 0 

    

 

C 10 % 37 

    

 

D 10 % 37 

    

 

E 30 % 112 

    

 

F 30 % 112 

    

 

G 20 % 75 
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Afbeelding 2: bekende energielabels in de buurt.  
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Referentiewoning 

Op basis van deze gegevens kunnen we een ‘gemiddelde’ referentiewoning voor de buurt beschrijven, zie een 

voorbeeld van de referentiewoning in afbeelding 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: voorbeeldfoto van een referentiewoning. 

 

Referentiewoning 

verbruik 

       

 

Woningtype twee-onder-

1-kap 

    

 

Bouwjaar voor 1930 

     

 

Schillabel E 

     

 

Aardgasver-

bruik gem 

1473 m3 

    

 

Warmte gem 

  

44,5 GJ 12370 kWh 
 

Elektriciteitsver-

bruik gem 

  

8,8 GJ 2449,5 kWh 

 

Energiebe-

hoefte gem 

  

53,4 GJ 14819 kWh 

        

Referentiewoning 

opwek 

       

 

aantal zonne-

panelen refe-

rentiewoning 

9 

     

 

stroom opwek 

per jaar 

2089 kWh 

    

 

warmtebehoefte referentiewoning 1473 m3 45 GJ 12370 kWh 
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Warmtevraag 

Op basis van het aardgasverbruik, kunnen we de huidige warmtevraag bepalen van alle woningen samen. Als 

inwoners hun woning verduurzamen zal de warmtevraag omlaag gaan. Bij een strenge winter zal de warmtevraag 

hoger zijn dan onderstaande. We gebruiken deze warmtevraag om te bekijken of de bronnen in de buurt vol-

doende warmte kunnen leveren. 

 

warmtebehoefte huidig woningen totaal 550902 m3 16655 GJ 4626 MWh 

 

Klaar voor duurzame warmte? 

In bijlage 1, ‘referentiewoning’, staan de maatregelen die de inwoners kunnen treffen om te verduurzamen en de 

woning klaar te maken voor duurzame warmte. De temperatuur van duurzame warmtebronnen is vaak lager dan 

die van de cv-ketel. Daarom zal de isolatie en ventilatie van de woning mogelijk verbeteringen nodig hebben en 

het afgiftesysteem aangepast. Zie ook de Factsheet ‘In de woning’ voor meer informatie over de aanpassingen 

die mogelijk nodig zijn. 
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Duurzame warmtebronnen 
 

 

 

Verkenning individuele warmtebronnen 

Welke individuele warmtebronnen beschikbaar zijn voor de referentiewoning? Er wordt gekeken naar de capaci-

teit van de bronnen, of deze voldoet aan de warmtevraag en of deze volgens wet- en regelgeving benut mag wor-

den. Ook bekijken we of er ruimte in de woning en/of tuin is voor de benodigde installaties (zie ook factsheet ‘In 

de woning’). De beschikbaarheid wordt als volgt beoordeeld: 

++ beschikbare bron 

+ geschikte bron, lastiger inpasbaar of slechts deels voldoende voor de huidige warmtevraag 

o beschikbaarheid twijfelachtig 

- bron lastig beschikbaar, zeer beperkt inzetbaar 

-- bron niet beschikbaar 

 

Individuele oplossingen 

Oordeel beschik-

baarheid 

REFERENTIE AARDGAS + 

WARMTEPOMP BODEM + 

LUCHT WARMTEPOMP + 

HYBRIDE WARMTEPOMP + 

PVT WARMTEPOMP + 

WATERSTOF INDIVIDUEEL -- 

GROENGAS INDIVIDUEEL -- 

 

Toelichting per bron:  

REFERENTIE 

AARDGAS 

Aardgas zal de komende jaren beschikbaar blijven, maar wordt steeds onzekerder. 

WARMTEPOMP 

BODEM 

Overal in de buurt mag warmte uit de bodem gehaald worden. Het is onduidelijk of de bodem 

voldoende capaciteit heeft voor alle woningen. Er is weinig ruimte in de tuin voor een boring. 

Als er in alle tuinen warmte uit de bodem wordt gehaald is er kans dat ze elkaar negatief be-

invloeden. In de woning is de binnenunit met boiler (ongeveer een grote koelkast) lastig in te 

passen. 

LUCHT WARM-

TEPOMP 

Het is mogelijk om warmte uit de lucht te halen. De buitenunit (vergelijkbaar met airco-unit) 

zal wellicht geluidsoverlast geven als alle bewoners deze in hun tuin zetten. In de woning is 

de binnenunit met boiler (ongeveer een grote koelkast) lastig in te passen. 

HYBRIDE 

WARMTEPOMP 

Via het aardgasnet kan er de komende jaren voldoende aardgas worden aangevoerd. Het is 

mogelijk om warmte uit de lucht te halen. De binnenunit (ter grootte van een cv-ketel) moet 

ingepast worden.  

PVT WARMTE-

POMP 

Door PVT panelen op het dak te plaatsen kan er warmte uit de lucht gewonnen worden. Het 

dak kan iets minder dan de helft van de benodigde warmte voor de woning oogsten. De ove-

rige warmte kan bijvoorbeeld nog van een aardgasketel komen. De binnenunit (ongeveer een 

grote koelkast) is lastig in te passen in de woning. 

WATERSTOF 

INDIVIDUEEL 

Waterstof is een energiedrager, geen energiebron. Waterstof kan geproduceerd worden door 

aardgas (grijze waterstof), of uit groene elektriciteit van wind of zon (groene waterstof). Bijna 

de helft van de energie gaat verloren bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof naar 

warmte. Alle beschikbare ruimte voor windmolens en zonnepanelen kan dus beter gebruikt 
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worden voor het vergroenen van de elektriciteitsvoorziening.  Ter illustratie, om deze buurt te 

voorzien van genoeg groene waterstof is er 1 windmolen van 3MW nodig of 11 ha zonneveld. 

Waterstof kan na aanpassingen door het aardgasnet getransporteerd worden. 

GROENGAS IN-

DIVIDUEEL 

De buurt is niet landelijke gelegen. Het is onwaarschijnlijk dat er voldoende groengras gepro-

duceerd wordt om op grote schaal door het aardgasnet te vervoeren en daarmee de Luie 

Katten te voorzien.  

 

Verkenning collectieve warmtebronnen 

Als de buurt een warmtenet aanlegt, kunnen de huishoudens gebruik maken van collectieve warmtebronnen. Een 

warmtenet kan met verschillende aanvoertemperaturen worden aangelegd, zie factsheet ‘warmtenet’. Afhankelijk 

van de aanvoertemperatuur zijn er in de woning aanpassingen en/of installaties nodig, zie de factsheet ‘In de wo-

ning’.  

Op een warmtenet kunnen meerdere bronnen worden aangesloten. Bij het beoordelen van de beschikbaarheid 

wordt meegenomen wat de capaciteit van de bron is, welk aandeel van de warmtevraag deze kan voorzien en of 

de bron volgens wet- en regelgeving benut mag worden. De beschikbaarheid wordt als volgt beoordeeld: 

++ beschikbare bron 

+ geschikte bron, lastiger bereikbaar of ook geschikt voor een andere buurt 

o beschikbaarheid twijfelachtig 

- bron lastig beschikbaar, zeer beperkt inzetbaar 

-- bron niet beschikbaar 

 

Collectieve oplossingen 

Oordeel beschik-

baarheid 

BODEMWARMTE ++ 

LUCHTWARMTE + 

PVT + 

AQUATHERMIE ++ 

WATERSTOF - 

GEOTHERMIE 0 

BIOMASSA ++ 

OVERIG -- 

 

Toelichting per bron: 

BODEM-

WARMTE 

Het is mogelijk om voldoende warmte uit de bodem te halen. De gebruikte warmte uit de bo-

dembron kan 's zomers aangevuld worden door warmte uit koeling (van woningen, kantoren, 

scholen), PVT, uit de lucht en/of water. 

LUCHT-

WARMTE 

Het is mogelijk om warmte uit de lucht te halen met een buurtwarmtepomp. In de winter kan de 

lucht te koud zijn om hier warmte uit te halen. 

PVT Door PVT panelen op daken te plaatsen kan er warmte uit de lucht gewonnen worden, genoeg 

voor iets minder dan de helft van de warmtebehoefte. Inwoners kunnen deze warmte leveren 

aan het warmtenet. Eventueel is het mogelijk om zonnepanelen of PVT op het dak van het ap-

partementencomplex te plaatsen. Er zijn geen andere grote daken in de buurt die warmte kun-

nen leveren.  

AQUATHERMIE De Heiligenberger beek heeft genoeg potentie om te voorzien in alle warmtevraag en ligt dicht-

bij de bebouwing. Het is mogelijk om de warmte uit dit water in de bodem op te slaan. Zo kan 

er het hele jaar door warmte uit water geleverd worden. 

WATERSTOF Waterstof is een energiedrager, geen energiebron. Waterstof kan geproduceerd worden door 

aardgas (grijze waterstof), of uit groene elektriciteit van wind of zon (groene waterstof). Bijna 
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de helft van de energie gaat verloren bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof naar 

warmte. Alle beschikbare ruimte voor windmolens en zonnepanelen kan dus beter gebruikt 

worden voor het vergroenen van de elektriciteitsvoorziening.  Ter illustratie, om deze buurt te 

voorzien van genoeg groene waterstof is er 1 windmolen van 3MW nodig of 11 ha zonneveld. 

Het is wel mogelijk om waterstof in te zetten als piekvoorziening. 

GEOTHERMIE Het is alleen mogelijk om de buurt met geothermie te verwarmen, indien de buurt klant wordt 

van het warmtebedrijf Amersfoort. Het warmtebedrijf gaat in 2023 testboringen doen bij Zeist. 

Het is onzeker of deze proefboringen positief zullen zijn en welk aandeel van de warmte ze 

zouden kunnen leveren. Het warmtebedrijf zegt dat zij bij positief resultaat vanaf 2025 geo-

warmte in de mix kunnen opnemen.  

BIOMASSA Het warmtebedrijf Amersfoort kan warmte leveren op basis van biomassa restmateriaal binnen 

een straal van 100km. Of deze biomassa op termijn beschikbaar blijft voor stadswarmte is on-

zeker.  

OVERIG Er is geen restwarmte of andere warmteopwek om de buurt te voorzien.   
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Conclusies en aanbevelingen 
 

 

Conclusies 

Op basis van het oordeel van de bovenstaande individuele en collectieve warmtebronnen, kunnen de volgende 

conclusies getrokken worden. 

 

Het is nog onduidelijk wat de kwaliteit van de isolatie en ventilatie is in de woningen. De schillabels zijn veelal on-

bekend. Daardoor is het lastig om een inschatting te maken van de benodigde aanpassingen voor het verwarmen 

op een lagere temperatuur. 

 

De individuele warmtebronnen zijn minder aantrekkelijk dan de collectieve warmtebronnen, met name vanwege 

de inpassing van de installaties. De buitenunit van de luchtwarmtepomp kan geluidsoverlast geven, een bodem-

boring zal niet passen in alle tuinen. Met pvt is het onwaarschijnlijk dat er genoeg warmte geoogst kan worden. 

Ook in woning is het inpassen van een boiler een opgave. Een hybride warmtepomp heeft minder ruimte nodig, 

maar verbruikt nog wel aardgas. 

 

Meerdere collectieve bronnen zijn beschikbaar voor de Luie Katten en zouden een goede combinatie kunnen vor-

men voor een aardgasvrije buurt. Met warmte uit de heiligenbergerbeek en een warmte- koude opslag (bodem-

energie) kan de buurt het grootste gedeelte van het jaar verwarmd worden. Bij piekbelasting, op de koudste da-

gen van het jaar, kan een aansluiting op het stadswarmtenet van Amersfoort (o.b.v. biomassa) warmte leveren. 

 

Aanbevelingen voor bewonersinitiatief Luie Katten 

Ga onderzoeken wat inwoners al hebben gedaan de afgelopen jaren aan hun isolatie en ventilatie. Dat kan door 

een enquête te doen in de buurt, met energieambassadeurs huisbezoeken af te leggen en/of door een zet ‘m op 

50/60/70 actie. Door de aanvoertemperatuur van de cv-ketel te verlagen in de winter kun je testen op welke tem-

peratuur de woning warm wordt – en de inwoner bespaart ook nog eens direct energie! 

 

Het is interessant om de collectieve opties uit te (laten) werken. Dit kan door een haalbaarheidsonderzoek te 

doen naar een lokaal warmtenet. Het is interessant om de verschillende temperaturen van een warmtenet te ver-

gelijken en welke aanpassingen en installaties er dan in de woning nodig zijn. Neem in elk geval de drie meest 

geschikte bronnen - water, bodem en aansluiten op het warmtebedrijf Amersfoort -  mee in het onderzoek. Beoor-

deel het warmtesysteem ook op betaalbaarheid en duurzaamheid.  

 

Als laatste adviseren we om deze verkenning te delen met de gemeente, inwoners en het stadswarmtebedrijf van 

Amersfoort. Ga in gesprek met elkaar over welke wensen en eisen er zijn voor het toekomstige warmtesysteem. 
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Bijlagen en contact 
 

 

 

Bijlagen 

• Factsheet In de woning 

• Factsheet Warmtenet 

• Referentiewoning informatieblad, beschikbaar gesteld door de Provincie Utrecht 

 

 

Contact 

Meer weten over deze quickscan warmte, of er ook een aanvragen?  

Neem contact op met Sofie ten Have, s.ten.have@nmu.nl , 06 41 525 449  

mailto:s.ten.have@nmu.nl
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Factsheet In de woning 
 

 

Wanneer woningen overgaan van aardgas naar duurzame verwarmingen zijn er een aantal aanpassingen in de 

woning nodig om deze geschikt te maken.  

 

Koken 

Huishoudens kunnen overstappen op een inductiekookplaat, of ander elektrisch kooktoestel.  

 

Isolatie en ventilatie 

Hoe lager de verwarmingstemperatuur is, des te efficiënter is de warmteoverdracht. Daarom is lage temperatuur 

(35 tot maximaal 70 graden) duurzamer dan verwarmen op hoge temperatuur (80 graden of hoger). Een belang-

rijke voorwaarde om op lage temperatuur te kunnen verwarmen is om het huis goed te isoleren, anders lekt er 

teveel warmte weg en wordt de woning niet warm. Als een woning een goede schil heeft, dat wil zeggen goede 

isolatie en ventilatie, vormt dit geen probleem. Met name bij oudere woningen is het wel nodig om de schil te ver-

beteren. Dit betekent dat kieren en naden gedicht worden om tocht tegen te houden, en er een ventilatiesysteem 

komt waarbij er precies genoeg frisse lucht binnen komt. Daarnaast kan het nodig zijn om de gevel/spouwmuur, 

de vloer of het dak te isoleren of (enkel) glas te vervangen. Deze maatregelen zorgen direct voor een lagere ener-

gierekening en meer comfort in huis. Je leest vaak dat een warmtepomp (verwarmt met 35-40 graden) pas goed 

werkt vanaf energielabel A of B of isolatiewaarde (Rc-waarde) van 3,5. In de praktijk zijn er genoeg woningen die 

ook met minder isolatie comfortabel en betaalbaar warm worden.  

 

Zet ‘m op 50! 

Het is gemakkelijk te checken op welke temperatuur een woning nog warm wordt door de aan-

voertemperatuur van de CV-ketel omlaag te zetten, naar 50, 60 of 70 graden. Met een verwar-

mingstest of ‘zet ‘m op 50/60/70’ actie met inwoners is het mogelijk om zicht te krijgen op een rea-

listische benodigde verwarmingstemperatuur en/of de benodigde schilverbeteringen.  

 

Warmteafgifte 

Ook het warmteafgifte systeem heeft soms aanpassingen nodig wanneer een woning op een lagere temperatuur 

verwarmd gaat worden, met name bij temperaturen onder de 40 graden. Het vermogen van de bestaande radia-

toren kan te laag zijn om genoeg warmte af te geven. Vloerverwarming, wandverwarming en convectoren zijn 

juist heel geschikt voor lagetemperatuurverwarming. Het is ook mogelijk om met ventilatortjes, ook wel aanjagers 

genoemd, de oude radiatoren meer afgiftevermogen te geven. Hier lees je meer.  

 

Installatie 

De CV-ketel is niet meer nodig. Bij een warmtenet krijgt de woning een afleverset (kastje van bijvoorbeeld 

50x50x30) en/of een boosterwarmtepomp met boilervat (zie foto). Bij een warmtepomp is er een binnenunit (ter 

grootte van een CV-ketel), een boilervat (ongeveer een grote koelkast) en eventueel een buitenunit (zie foto’s) Er 

zijn ook aanpassingen in de meterkast nodig voor de installaties en de kookplaat. 

 

Meer informatie 

Isoleren en besparen van Milieucentraal 

Stappenplan aardgasvrij wonen van Milieucentraal 

Standaard voor toekomstvaste woningisolatie artikel van Hieropgewekt 

https://www.hieropgewekt.nl/koken-op-inductie
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/verwarmingstest/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/verwarmingstest/
https://zetmop60.nl/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/lage-temperatuur-verwarming-ltv/
https://www.redenko.nl/wp-content/uploads/files/Redenko_Vand_R-300.pdf
https://www.redenko.nl/wp-content/uploads/files/Redenko_Vand_R-300.pdf
https://www.nibe.eu/nl-nl/producten/warmtepompen/water-water-warmtepompen/mt-mb
https://warmtepompvergelijker.nl/hoeveel-ruimte-heb-ik-nodig-voor-een-warmtepomp/
https://warmtepompvergelijker.nl/hoeveel-ruimte-heb-ik-nodig-voor-een-warmtepomp/
https://warmtepompvergelijker.nl/hoeveel-ruimte-heb-ik-nodig-voor-een-warmtepomp/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/stappenplan-aardgasvrij-wonen/
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/nieuwe-standaard-voor-toekomstvaste-woningisolatie
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Factsheet Warmtenet 
 

 

De basis 

Bij een collectieve warmtebron is er transport nodig van de warmte naar de woningen. Dit kan met een warmte-

net. Dit zijn leidingen met warm water (zie ook “Stadsverwarming of warmtenet, hoe werkt dat?”). In de straat ligt 

een distributienet dat de warmte van de bron verspreidt. Er is een aanvoerleiding en een afvoerleiding.  

 

Typen warmtenet 

Er zijn verschillende variaties van warmtenetten, afhankelijk van de temperatuur van het water dat getranspor-

teerd wordt, zie onderstaande tabel van TKI Urban Energy. Het kiezen van een type warmtenet hangt af van de 

beschikbare warmtebron in de wijk en de gewenste afgiftetemperatuur in de woningen.  

 

Aansluiting  

De bestaande bouw wordt op het distributienet aan-

gesloten. Dit kan op veel verschillende manieren, 

zoals te zien in de afbeelding van grondgebonden 

woningen van het Expertise Centrum Warmte. In 

het gebouw komt een afleverset waarmee de 

warmte aan de leidingen in de woning afgegeven 

kan worden.  

 

Meer informatie 

Kennisdossier warmtenet van HierOpgewekt 

 

Factsheet LT-warmtenet van CE Delft 

 

Technology factsheet LT-warmtenet door 

TNO 

 

 

 

 

Type warmtenet Aanvoer-

tempera-

tuur 

Kenmerken 

Hogetemperatuur 

warmtenet (HT-net) 

>75°C Directe levering van hogetemperatuur warmte voor zowel ruimteverwar-

ming als warm tapwater. 

Middentemperatuur 

warmtenet (MT-net) 

55-75°C Directe levering van middentemperatuur warmte voor zowel ruimteverwar-

ming als warm tapwater. 

Lagetemperatuur-

warmtenet (LT-net) 

30-55°C Directe levering van lagetemperatuur warmte voor ruimteverwarming. Re-

delijke isolatie en LT afgiftesysteem nodig; warm tapwater door middel van 

een boosterwarmtepomp. 

Zeer lagetempera-

tuur warmte (ZLT) 

of bronnet 

10-30°C Geen directe warmtelevering; zeer lagetemperatuur warmte ten behoeve 

van een combiwarmtepomp die zowel warmte voor ruimteverwarming als 

voor warm tapwater maakt. Redelijke isolatie en LT afgiftesysteem nodig. 

https://www.hieropgewekt.nl/stadsverwarming-of-een-warmtenet-hoe-werkt-dat
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/warmtenetten
https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/bestaande+bouw+aansluiten+op+warmtenetten/grondgebonden+woningen/default.aspx
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/warmtenetten
https://ce.nl/method/warmtetechnieken/
https://energy.nl/media/data/Technology-Factsheet_Low-temperature-Heat-Networks-District-Heating.pdf


HUIDIGE SITUATIE referentiewoning
Woning is deels nog oorspronkelijk. 
In verleden verbeterd:  CV-installatie aangebracht, dak nageisoleerd en enkelglas deels vervangen.
Woning is geschikt voor een aansluiting op een warmtenet van 80˚C of meer, of voor een aansluiting met (groen) gas.

VERBETERPAKKETTEN exclusief aanpassing van de verwarmingsinstallatie
Pakket COMFORT: maatregelen toevoegen aan de woningschil voor comfortverbetering en energiebesparing. 
Isolatie In de woonkamer de gevel zorgvuldig isoleren vanaf de binnenzijde. Gevel: Rc=2,5-3,5 Investering € 8.400

Beglazing in woonkamer vervangen door HR++ glas. Ventilatieroosters aanbrengen. Glas: Uw=1,8-1,4 Besparing 1750 m3
Terugverdientijd 6 jaar

Kierdichting Bij openslaande ramen en deuren tochtwering aanbrengen.
Ventilatie Kanaalventilatoren (vraaggestuurd) aanbrengen in badkamer en toilet.
Met dit verbeterpakket is de woning geschikt voor een aansluiting op een warmtenet van 70˚C. Mogelijk zijn er extra radiatoren nodig.

KENMERKEN van de woning
Woningtype Twee-onder-één-kap Pakket SPIJTVRIJ: bij onderhoud en renovatie de woningschil aanpassen of aanvullen volgens een moderne standaard.
Bouwjaar 1924 Isolatie Hellend dak vanaf de binnenzijde isolatie aanbrengen. Hellend dak: Rc=2,5-3,5 Investering € 12.900
Oppervlakte 158 m2 Gevels aan de binnenzijde opknappen of herstellen, inclusief isolatie en afwerken van aansluiting bij raamkozijnen. Gevel: Rc=2,5-3,5 Besparing 1280 m3
Woningschil Enkel- en dubbelglas vervangen door HR++ beglazing, inclusief aanbrengen van ventilatieroosters. Glas: Uw=1,8-1,4 Terugverdientijd 13 jaar
Vloer Ongeïsoleerd Houten vloer behouden en aanpassen voor gebruik van vloerverwarming. Vloer: Rc=2,5-3,5
Gevel Massief, ongeisoleerd Kierdichting Naden in gebouwschil (gevel, daken en/of vloeren) dichten.
Ramen Dubbelglas (is aangepast) Ventilatie Mechanische ventilatie aanbrengen met vraagsturing (vocht en CO2)
Hellend dak Nageïsoleerd (6 cm) Met de verbeterpakketten is de woning geschikt voor aansluiting op een warmtenet van 50˚C.
Platdak Nageïsoleerd (3 cm) Ook is de woningschil voorbereid op het gebruik van een warmtepomp. Daarvoor dienen de radiatoren vervangen te worden (zie volgende pakket).
Ventilatie Natuurlijk
Installaties Pakket AFGIFTE: bij renovatie van de woning het warmteafgifte- en ventilatiesysteem geschikt maken voor gebruik van een duurzame warmtebron.
Verwarming Aardgas CV-toestel Warmteafgifte In de woonkamer de radiatoren vervangen door vloerverwarming. Tegelijk met vloerrenovatie (pakket 1). Investering € 6.600
Afgifte radiator Op de verdiepingen de radiatoren vervangen door LT-convectoren, deels met boosters voor zeer lage temperatuur (ZLT) aanvoer van 35˚C. Besparing n.v.t.
Warmwater Combitoestel Ventilatie In de woonkamer een aanvullende decentrale balansventilatie met warmteterugwinning plaatsen voor een beter comfort.
Koken Aardgasfornuis Met deze verbeteringen kan de woning gebruik gaan maken van een warmtepomp.
Zonnepanelen Geen
Huidig jaarverbruik energie VOORBEELDEN: bovenstaande verbeterpakketten gecombineerd met verwarmingsinstallatie en duurzame bronnen (minder of geen aardgas) 
Aardgas 4540 m3

Elektriciteit 3700 kWh 1
Comfort-pakket
Hybride warmtepomp met aardgas CV
6  zonnepanelen

2
Spijtvrij + Comfort-pakket
Warmtenet van 50 ˚C 
6  zonnepanelen

3
Referentienr.     158 Afgifte + Spijtvrij + Comfort-pakket

Type     Twee-onder-één-kap Warmtepomp (buitenlucht)
Periode     Periode 1(II):1850-1929 6  Zonnepanelen
Grootte     klasse 4: 150-199 m2
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Energieverbruik en -productie per jaar

Koken Gas

Warmwater Gas of Warmte

Verwarming Gas of Warmte

Zonnepanelen Elektra

Koken Elektra

Warmwater Elektra

Verwarming Elektra

Ventilatie Elektra


