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Even voorstellen 

• Ik ben Jan Bijl, vrijwilliger energiecoach bij 015Duurzaam 

 

• Een energiecoach heeft een korte opleiding gehad in relevante onderwerpen m.b.t. 

energieverbruik van woningen. 

• Als u gebruikt maakt van 015Duurzaam, neemt de energiecoach kennis van uw 

aangeleverde gegevens en vragen over uw woning en energie gerelateerde 

onderwerpen in uw 015duuzaam.Hoomdossier (dat vult u van tevoren in) 

• De energiecoach komt eenmaal bij u thuis voor een gesprek over uw vragen en 

onderwerpen en voor een rondgang door uw huis om uw situatie heel concreet te zien 

en van een commentaar of idee te voorzien. 



Wat ik kan zelf doen zonder 
hoge kosten te hoeven maken? 

 

• Gedrag/gewoontes aanpassen 

• Belangrijkste: Bewust van alles wat energie verbruikt  

• Kleine maatregelen nemen 

• CV installatie aanpakken 

• Grote (en dure) maatregelen 

 

 



Energieverlies bij een 
niet geïsoleerd huis 

 



Een paar sturende vragen 

• Waar is warmte nodig?  

 

• Hoe warm moet het zijn? Afhankelijk van het soort verblijf 

 

• Voor hoelang? Vanaf wanneer en tot hoe laat? 

 



Meten en weten: een gecontroleerde 
omgeving (via uw smartphone) 

• Smarthome oplossingen voor warmteverbruik: daar waar nodig zolang 

en zoveel als gewenst. (programmeren via een app) 

 

• Verbruik via de slimme meter monitoren 

 

• Kwaliteit in huis meten: CO2 en RLV 

 

 

 



Installaties 

• De CV 

• Ingestelde temperatuur aanvoer 

• HR versus oude ketel (-10%) 

• Smarthome 

• Waterzijdig laten inregelen 

• Leidingen isoleren 

• Radiatoren vrij op stellen en voorzien 

van ventilatoren 

• Zonnepanelen  

• PVT panelen en zonneboiler 



Radiator ventilator 

• Ze kunnen geschakeld worden. 

• Werken op stroom (moet dus uit de directe omgeving 

komen) 



Voor of 
achterzetramen 

• Temperatuur en 

geluidisolerend 

• In vele uitvoeringen leverbaar 

• Meest simpel is een plaat 

acrylglas. 

• Aan de straatzijde alleen 

binnen te plaatsen. 



Even bij Gamma® 
wezen kijken 

• Raamfolie aan binnenzijde van de ramen 

heeft ongeveer dezelfde isolatiewaarde 

als van ouder dubbelglas 

• Makkelijk zelf aan te brengen en goed 

voor een seizoen. 



Aluminiumfolies 
achter de radiatoren 

• Voor radiatoren aan buitengevels 

• Verpakkingen inclusief tweezijdig 

plakband 

• Prima zelf te doen 



Energievreters vinden (en uitschakelen of 
vervangen) 

• Energiemeters en apps. 

 

• Oude apparaten: oudere koel- en vrieskasten. 

 

• Elektrische verwarming, bijv. een verwarmde vloer in de badkamer 

 

• Oude verlichting (vervangen door LED) 

 

• Standby-stand van apparaten 





warmte 

• Hele huis verwarmen?  

 

• Of alleen de ruimtes die in gebruik zijn? 

 

• Of de persoon die het nodig heeft? Kussentjes, matjes, dekens, IR panelen 

 

• Wat is de minimumtemperatuur in huis? 



Manieren om de kraan op de radiator te 
bedienen: 

• Simpele draaiknop 

• Kamerthermostaat regelt in de belangrijkste ruimte de temperatuur en 

doet  dan tegelijk voor het hele huis (waar de kranen openstaan) 

• Thermostaatknop  

• Op afstand bestuurbare en programmeerbare thermostaatknop, 

eventueel met losse kamerthermostaten (Tados®, Homematic® 

Honeywell®), alles overzichtelijk vanaf een app. 

 



Hou de warmte vast 

• Kieren en gaten dichten 

 

• Gordijnen gebruiken 

 

• Compartimenteren 

 

• Deuren dicht (deurdrangers?) 



Ventilatie 

• Voor binnenklimaat heel belangrijk. Gezondheid! 

• CO2 en RLV meten en monitoren 

• Oude huizen via natuurlijke ventilatie 

• Managen van het binnenklimaat, of toch de ‘vrije flow’ 

 

• Via de bibliotheek ‘OPEN’ zijn CO2 meters te leen/te huur 



De CV installatie 

• Welke temperatuur heeft de aanvoer? 

 

• Zijn de leidingen geïsoleerd? 

 

• Zijn de CV-ketel en de radiatoren waterzijdig afgesteld? 

 

• Staan de radiatoren vrij? Van aluminiumfolie voorzien? 



Informatie  

• www.milieucentraal.nl 

• Consumentenbond.nl 

• Eigenhuis.nl 

• Subsidiewijzer.nl 

• Lokale leveranciers van glastoepassingen: voorzet-, dubbel- driedubbel 

glas: Zantman, Riboglas 

• Woonwijzerwinkel op Heyplaat, Rotterdam  

http://www.milieucentraal/


Financiering 

• Vooraf: Investeringen verdienen zich terug door een lager 

energieverbruik 

• Subsidies (www.subsidiewijzer.nl) 

• Warmtefonds, laag rentende leningen 

• Hypotheek oversluiten tegen een lagere rente 

• Sommige banken hebben voor woningverbeteringen een aparte 

hypotheek 

• Het restauratiefonds voor Rijksmonumenten verstrekt leningen 

http://www.subsidiewijzer.nl/


 Warmtecamerabeelden 
Gemaakt door Henk van Bergen 



Bij een opname met een warmtecamera 

betekent hoe blauwer hoe kouder het 

oppervlak is en hoe roder hoe warmer het 

oppervlak is. 

 

Als er van binnen naar buiten wordt 

gekeken betekent blauw (koud) slecht 

isolerend. 

 

Als er van buiten naar binnen wordt 

gekeken betekent blauw (koud) goed 

isolerend. 



Voor het bovenste deel van de ramen 

hangen duette-gordijnen. Hieraan is 

duidelijk te zien dat gordijnen, mits op 

de juiste wijze opgehangen behoorlijk 

isolerend zijn. Goed opgehangen 

betekent het hele raam en een stukje 

van de muur bedekkend  



Bij de twee linker ramen, is bij het meest linker raam de cv-radiator uitgezet 

en bij de rechter staat deze aan. Onder deze ramen is geen radiatorfolie 

aangebracht. Duidelijke is te zien dat onder het rechter raam de warmte naar 

buiten straalt. 

Bij de muur rechts op de foto, die aan de binnenkant niet is geïsoleerd, is 

duidelijk te zien dat er veel warmte verloren gaat. 



Voorbeeld uit de buurt 
Isolatieglas in een schuifraam met glas-in lood 



Schuifraam  
met glas in lood 

Wensen 

● Glas in lood behouden 

○ voorzetglas 

● Tochtvrij 

● Ventilatie 

○ dus geen vast glas 

● Uitstraling behouden 

○ van buiten niet zichtbaar 

● Minimale ingreep 

○ Het kozijn is nog goed 

● Geluidsisolatie 

 



Draai-kiepraam inzet. 



Voorbeeld uit de buurt 
Dubbelglas in schuifraam  

met tochtafsluiting en gasveer 







Voorbeeld uit de buurt 
Schuif- en voorzetramen 










