


Programma

20:00 Welkom en voorstellen werkgroep
20:05 Hoe staan we ervoor in Onderdendam
20:10 Aan de slag in huis (isoleren)
20:40 Pauze
20:50 Subsidie en financiering
21:00 Tafelgesprekken met experts (15 min./tafel)
21:45 Afronding





Onze woningen

Gem. bruto jaarinkomen: Euro 24000,-



Onze woningen

Gemiddelde WOZ waarde 2021: 
Euro 191.000,-

Grofweg:
2/3e vrijstaand en 1/3e hoek/rijtjeswoningen 



Energie labels



Project gebied



Beschermd dorpsgezicht



Elektriciteitsverbruik: 

Onderdendam (kern): 2610 kWh
Onderdendam (buitengebied): 3690 kWh
Gemeente Het Hogeland: 2620 kWh

Gasverbruik:

Onderdendam (kern): 1610 m3 gas
Onderdendam (buitengebied): 2020 m3 gas
Gemeente Het Hogeland: 1490 m3 gas

Gemiddelde dichtheid adressen:
Onderdendam 85/km2
Nederland 239/km2
(plm 9 miljoen adressen op 40.000 km2)

Warmtevraag per ha: 238 Gj/ha

De hoeveelheid energie die wij verbruiken



Indicatie:

➢ Autonome groei: 51% (2,7 km)

➢ 100% all electric warmtepomp 58% (3,1 km)

➢ 100% hybride warmtepomp 52% (2,8 km)

➢ Hoge temp. warmtenet 45% (2,4 km)

Electriciteitsnetwerk verzwaring nodig?



De hoeveelheid energie die wij verbruiken









Top 5 maatregelen:

➢ Isolatie van het huis 14,66% 

➢ Warmtepomp lucht 13,79%

➢ Zonnepanelen 12,93%

➢ Elektrisch koken 12,07%

➢ Tochtstrips plaatsen 9,48 %

Welke maatregelen hebben de voorkeur?





Top 5 vragen:

➢ (Rijks)subsidies 16,79% 

➢ Energiezuinige installaties 12,41%

➢ Welke oplossingen zijn haalbaar
voor mijn woning? 12,07%

➢ Gasloos koken en verwarmen 11,68%

➢ Hoe de verduurzaming te
Organiseren en plannen? 7,03

Brandende vragen





Top 5 aantrekkelijke ideeën:

➢ informatiebijeenkomsten 13,23% 

➢ Opzet van dorpsfonds 10,05%

➢ Collectieve inkoop 
(isolatie)materialen 9,52%

➢ Collectieve inkoop installaties 8,47%

➢ Gezamenlijk inhuren van specialist  8,47%

Brandende vragen



Energie



Wat kun je doen?

Stap 1:

Besparen met kleine maatregelen

Nodig een energiecoach uit

Stap 2:

Isoleren en/of (hybride) 
warmtepomp



kleine maatregelen

➢Verlagen sluipverbruik

➢Verminderen CO2 uitstoot

▪Radiatorfolie

▪Tochtstrips plaatsen

▪kierdichting

▪Waterbesparende douchekop

▪LED lampen

▪Standbykiller

▪Energiecoach: 

https://regionaalenergieloket.nl/het-
hogeland/indebuurt/projecten/gratis-
advies-van-een-energiecoach-het-
hogeland

https://regionaalenergieloket.nl/het-hogeland/indebuurt/projecten/gratis-advies-van-een-energiecoach-het-hogeland


Isoleren

Wat levert het meeste op? 

1. (spouw) muren
2. dakisolatie
3. beglazing vervangen voor
HR++ (voorkeur voor triple glas
indien mogelijk)
4. vloerisolatie



(hybride) Warmtepomp

• Vervangt gasverbruik door 
(relatief veel geringer) 
elektriciteitsverbruik 

• Gasverbruik halveert of vaak 
zelfs nog beter 

• Maakt gebruik van ‘gratis’ 
energie uit de omgeving (lucht, 
bodem) 

• Is financieel zeer aantrekkelijk 
geworden omdat gasprijs veel 
sterker is gestegen dan 
elektriciteitsprijs 

• Let op: er blijft bij oudere 
woningen vaak beetje 
bijverwarming van ketel nodig 



Gevel isolatie

➢ Comfort

➢ Geld besparen

➢ Minder CO2 uitstoot

▪ Spouwmuurisolatie

± € 15,00 / € 25,00  per m²

▪ Isolatie binnenzijde gevel

± € 60,00 / € 100,00  perm²

▪ Isolatie buitenzijde gevel

± € 100,00 / € 200,00  per m²

*prijspeil 2021



Dakisolatie

➢ Comfort

➢ Geld besparen

➢ Minder CO2 uitstoot

▪ Kouddak (isolatie onder dakbeschot)

± € 40 – 120,-/ m²

▪ Warmdak (isolatie tussen
dakbeschot en op dakbedekking)

± € 150 – 175,-/ m²

▪ Omgekeerd dak (alleen platte daken)

± € 95 – 125,-/ m²

*Prijspeil: 2021



➢ Comfort

➢ Geld besparen

➢ Minder CO2 uitstoot

Kozijnen met HR++ beglazing:

Hout: € 550 – 900
Kunstof: € 500 – 850
Aluminium: € 600 – 950 

*Prijspeil: 2021

Isolerende beglazing



Vloerisolatie
➢ Comfort
➢ Geld besparen
➢ Minder CO2 uitstoot

▪ Isolatie tussen bestaande balklaag

± € 20 - 40,- /m2

▪ Isolatie bovenop bestaande vloer

± € 90 – 120,- /m2  (incl. 40,-
vloerafwerking, excl. bijkomende kosten
als aanpassen deuren e.d.

▪ Bodemisolatie

± € 50 - 70,- /m2

▪ Bestaande vloer vervangen voor
schuimbeton

± € 125 – 150/m2 

(incl. vloerafwerking a 50,- /m2, 
exclusief eventuele bijkomende
kosten als vloerverwarming)



Tips bij isolatie:

• Als je gevelisolatie toepast, pak dan ook direct de beglazing aan 
(i.v.m. koude gaten in gevel)

• Koude voeten worden vaak eerder door trek langs de vloer 
veroorzaakt dan door gebrek aan vloerisolatie

• De trek langs de vloer wordt op zijn beurt weer vaak veroorzaakt 
door matige beglazing en kierende kozijnen

Tips



Tips verwarmingssysteem:
• Probeer uit: Zet CV temperatuur lager, op 50 of 60 graden, CV werkt  

efficiënter
➢ Werkt dit goed? Dan kun je de woning in huidige staat ook warm krijgen met 

warmtepomp
➢ Extra voordeel: waarschijnlijk zijn er geen lage temperatuur radiatoren nodig
➢ https://zetmop60.nl/

• Waterzijdig inregelen: 
water  wordt gelijkmatig verdeeld 
over verwarmingselementen, 
besparing ca. 5-15%

Tips

https://zetmop60.nl/


Vragen?Na de pauze, 3 tafels:
▪ Isolatie en bouwkundige zaken

➢ Tjallie Wolthuis
▪ Installaties

➢ Sam van der Meij
▪ Financiering: subsidies en leningen

➢ Reint Brondijk



Vragen?

Pauze



-

Verduurzaming



Hulp nodig - informeren en helpen bij 
invullen/aanvragen subsidies en 

leningen.

Veel mogelijkheden op financieel gebied, maar ‘ziet u 
door de bomen het bos’ nog?



Echtpaar (81/78) wil wel verduurzamen, maar is de woning nog geschikt/
levensloopbestendig? Moet ik er nog wel aan beginnen?

Er is alleen AOW, maar ook slechts een kleine hypotheek van € 50.000
WOZ waarde € 195.000

Zonnepanelen liggen er al (vanuit aardbevingdossier)

Opzetten van begroting van wat gewenst via energiecoach (die ook nadenkt
over overige leefbaarheidszaken)

- isoleren spouw, vloer €   3.500
- glas €    5.000
- Traplift/aanpassing badkamer €  20.000

Isolatiesubsidie (ISDE) via RVO
Verzilverlening via gemeente (SVn) € 35.000 - geen maandelijkse lasten!

De praktijk



Karakteristiek pand - bewoners (45/43) - regulier aan het werk (lees inkomen) 
Hypotheek € 200.000 - WOZ waarde € 295.000

Zonnepanelen liggen er al (vanuit aardbevingdossier)

Opzetten van begroting van wat gewenst via energiecoach (die ook nadenkt
over overige leefbaarheidszaken)

- isoleren spouw, vloer €   3.500
- glas €   7.500
- Warmtepomp (hybride) + extra zonnepanelen €  25.000
- Diverse (kierdichting, etc).                                €   1.500

Isolatiesubsidie (ISDE) via RVO
Stimuleringslening (1,7%) via gemeente (SVn) € 40.000 

maandelijkse annuïteit op basis 30 jr. € 141,92

De praktijk



Vragen?Tafels:
▪ Isolatie en bouwkundige zaken

➢ Tjallie Wolthuis
▪ Installaties

➢ Sam van der Meij
▪ Financiering: subsidies en leningen

➢ Reint Brondijk



Vragen?



Energie label: 
(indicatief EPA onderzoek)

Controle op 10 kenmerken 
woning

Wanneer:
Indicatie staat van woning op 
energetisch gebied bijv. bij:

• verkoop
• Verduurzamen woning

Door wie:
energieadviseur woningbouw

Energie Index 
(EPA onderzoek):

Controle op 150 kenmerken 
woning

Wanneer:
Precies weten hoe je woning 
ervoor staat bijv. bij: 

• grondige 
verduurzamingsplannen

• Subsidie aanvragen bij rijk

Door wie:
EPA adviseur

Vervolg: toetsen theorie d.m.v. EPA’s, selectie woningen 
op basis van bouwjaar en type.



Vragen?
Vervolg:

▪ Alles wat je wilt weten over warmtepompen en andere 
installaties om aardgasvrij te verwarmen:

➢ Bezoek aan Anders Verwarmen in Sappemeer
o Op: 

▪ Bezoek aan het duurzame huis in Middelstum
▪ Winter: warmtebeeldsafari
▪ EPA’s, aanbevelingen en rekenen met energie

➢ Interesse? Geef je op (lijst) 



https://huisscan.regionaalenergieloket.nl

https://www.degroenemenukaart.nl

https://www.verbeterjehuis.nl/

https://regionaalenergieloket.nl/hethogela
nd

https://zetmop60.nl/

Zelf aan de slag?

https://huisscan.regionaalenergieloket.nl/
https://www.degroenemenukaart.nl/
https://www.verbeterjehuis.nl/
https://regionaalenergieloket.nl/hethogeland
https://zetmop60.nl/



