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Woord vooraf

Deze brochure betreft het instapniveau voor het energieneutraal krijgen 
van je woning. Het is bedoeld om een verkenning van je gedrag en je woning 
mogelijk te maken waarbij handvaten en richtlijnen worden gegeven hoe je je 
woning, qua energieverbruik, kunt opwaarderen naar energieneutraal.
 
Deze brochure is dus bedoeld voor de algemeen geïnteresseerde bewoner
waarmee het mogelijk wordt om de energiebesparende mogelijkheden van je 
gedrag en je huis te verkennen.
Daarbij kun je denken aan het verbeteren van de conditie van je huis, het aantal 
apparaten en het gebruik daarvan.
Gedragsinvloeden krijgen in deze brochure ook de nodige aandacht omdat je 
door je gedrag aan te passen al 10-15% van je energieverbruik kunt verminde-
ren, zonder in te leveren op comfort.
 
Voor de echte liefhebbers of mensen die een verdiepingsslag willen maken 
op het gebied van energiebesparing in de woning, wordt verwezen naar het 
verdiepingsniveau.
Dat betreft een uitgebreid stappenplan met daarin allerlei wetenwaardigheden 
en onderbouwde handreikingen die de stap naar je energieneutrale woning zul-
len ondersteunen.

In dat verdiepingsniveau wordt een onderverdeling gemaakt in:
 - Inventarisatie werkzaamheden
 - Inventarisatie haalbaarheid
 - Voorbereiding van de uitvoering
 - Uitvoering en oplevering
 - Onderhoud, beheer en monitoring
 
 
Succes met het energieneutraal maken van je woning!
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Wat betekent energie-neutraal?

Een energie-neutrale woning.
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Elk huis verbruikt energie, dat kan elektriciteit en/of gas en/of warmte uit het 
stadsverwarmingsnet zijn. Die energie kan gebruikt worden om het licht aan te 
doen, TV te kijken of je huis te verwarmen ect.

In de meeste gevallen wordt deze energie geleverd door de nutsbedrijven waar 
een leveringscontract mee afgesloten is. Die energie komt uit de kabels en 
leidingen die in de grond zijn aangelegd, dat heet infrastructuur. Vaak wordt 
daarom gezegd dat die energie ‘uit de straat’ komt.
Als we het energieverbruik over een jaar bekijken verbruikt een gemiddelde 
woning in Nederland zo’n 1.600m3 gas en zo’n 3.500 kWh. aan stroom. 

Dat is het complete energieverbruik van de woninggebonden installaties, zoals 
dat van de CV-ketel en de ventilatiebox van de mechanische ventilatie, maar 
ook die van het gebruik van de bewoners zelf dus zoals dat van de koelkast, de 
oplader van je mobiele telefoon. Mobiliteit is hierin overigens niet verrekend.
 
Om zeker te weten dat we het over hetzelfde hebben hanteren wij voor energie-
neutraal de volgende definitie van AgentschapNL:

Anders gezegd als je, bekeken over een 
periode van ’n jaar, minimaal 50% van je 
energiebehoefte zelf duurzaam produ-
ceert, met bijvoorbeeld PV-panelen en 
zonnecollectoren e.d., heb je een ener-
gieneutrale woning gebouwd of je woning 
energieneutraal aangepast.

“Als er, over een periode van 1 jaar, voor een woning niet meer 
energie aan het gas-, elektriciteits- en warmtenetwerk wordt 

onttrokken dan er vanuit duurzame bronnen wordt toegeleverd, 
is er sprake van een energieneutrale woning.”



Even wat algemene kennis vooraf:

51%

14% Warm tapwater

Woningverwarming

Schoonmaken

Koelen

Koken

Verlichting

Audio / TV

Overig

8%

6%

6%

6%

6%

3%

Meer dan 60% van je energiebe-
hoefte gaat op aan verwarming en 
warm water!

Wil je dus substantieel bezuinigen 
op je energierekening dan zou je je 
hierop kunnen focussen.

70% van het warmteverlies 
in een woning vindt plaats 
door de gevels en het dak.

Aangezien woningverwar-
ming meer dan 50% van je 
energiebehoefte bedraagt is 
het zinvol om hierop te rich-
ten.

Een gemiddelde woning 
in Nederland verbruikt ca. 
1.600 m3 gas/jaar en 
ca. 3.500 kWh elektrische 
energie per jaar.

Zo’n woning in Nederland 
heeft een woonoppervlak 
van ca. 100m2 met een totaal 
dakvlak van ca. 2 x 24m2
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Om te kunnen starten met je energie-
neutrale plannen moet je eerst weten 
hoeveel energie je verbruikt. Dat kun je 
bijvoorbeeld aflezen op de energiereke-
ning. Op dat document staat het verbruik 
van gas en elektra van het afgelopen jaar.

Vaak geven de energiemaatschappijen 
ook een historisch overzicht van de 3 
voorgaande jaren.

Wat is mijn huidige energieverbruik?

- ENERGIE NOTA -

€1900,-

Elektriciteit €700,-

Gas €1200,-

Hoe ziet mijn huis eruit?

Kijk goed naar je woning
Loop eens langs of om je huis en kijk dan eens naar de gevels en met name de 
manier waarop de kozijnen in de gevels zijn geplaatst en wat de conditie is van de 
blinde delen (de elementen waar je niet doorheen kan kijken).
Doe dat ook eens vanaf de binnenzijde van je woning.

Kijk dan met name naar aansluiting van de kozijnen op de dichte geveldelen en let 
er dan gelijk op hoe de draaiende delen aansluiten op de vaste delen.
Als er sprake is van kieren, dat kun je voelen of zien aan bijv. wapperende gordijnen, 
dan is dat van negatieve invloed op het energieverbruik van je woning. Je verbruikt 
hierdoor onnodig energie, en dat is zonde maar het is met gebruik van tochtstrips 
e.d. goed op te lossen. Net als bij sport is de conditie van je woning mede bepalend 
voor het energieverbruik.

Bij een goede conditie verlopen de processen soepel en met relatief weinig energie-
verbruik, bij een slechte conditie is dat minder efficiënt en kost het dus meer energie.

06



Hoe kan ik mijn verbruik verlagen?

Conditie van je huis

Om de conditie van je huis te kunnen bepalen, zijn de antwoorden op de volgende 
vragen van belang:

Wanneer is het huis gebouwd?

Er is een aantal factoren van invloed op je energierekening. Met name zijn de 
conditie van je huis en de installaties en apparaten maar zeker ook het gedrag 
van jou en je medebewoners is van invloed op je energierekening.

Hoe ouder je huis is des te groter is de kans dat het door de wijze van bou-
wen, koudebruggen en de matige isolatie van de gevels en het dak een hoog 
energieverbruik heeft.
Hieronder zie je een overzicht van de gemiddelde gasverbruiken van rijtjes-
woningen van 1940 t/m 1980.
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    Gasverbruik  Elektraverbruik  

Rijtjeshuis voor   2.200 m3/jaar 810 kWh/jaar  
1946                          (gebouwgebonden)

Rijtjeshuis tussen   2.100 m3/jaar 800 kWh/jaar
1945 en 1970      (gebouwgebonden)

Rijtjeshuis tussen   2.400 m3/jaar 870 kWh/jaar
1966 en 1980      (gebouwgebonden)

Gallerijwoning tussen  1.100 m3/jaar 600 kWh/jaar
1966 en 1980      (gebouwgebonden)

Portiekwoning voor  1.250 m3/jaar 660kWh/jaar
1966       (gebouwgebonden)

Als je jouw huis vanuit het juiste bouwjaar vergelijkt met bovenstaande jaar-
gemiddelden kun je je huis een conditiescore geven.
Als je verbruik ongeveer gelijk ligt aan de weergegeven getallen is de condi-
tie van je huis goed te verbeteren.
Des te lager jouw gasverbruik ligt ten opzichte van de gegeven getallen des 
te beter is de conditie van jouw huis te noemen.



Zo ja; hoe groot is deze spouw en is deze gevuld met 
isolatie? Heeft dat gelijk met de bouw plaatsgevonden of 
heeft dat achteraf plaatsgevonden?
 
Als je woning spouwmuren heeft en ze zijn voorzien van 
isolatie dan heeft dat een positief effect op de isolatie-

waarde van deze muren en het comfort in de woning.
Een spouwmuur van een woning zonder isolatie heeft een isolatiewaarde van 
ca. 0,6 m2.K/W, die van een na-geïsoleerde spouw kan oplopen tot een RC-
waarde van ca. 2 m2.K/W. Dat is afhankelijk van de breedte van de spouw en 
de soort vulling die je toe gaat passen.

Let op! Het is niet in alle gevallen mogelijk om spouwmuren na te isoleren. 
Spreek hierover te allen tijde met een onafhankelijk specialist op dat gebied.

Hoe hoger de isolatiewaarden des te beter is de conditie van jouw huis te noemen.
 

Heeft de woning spouwmuren?

Anders dan met spouwvulling kan er ook voorzien worden 
in de na-isolatie met behulp van voorzetwanden aan de 
binnenzijde of bijvoorbeeld met geïsoleerd gevelstuukwerk 
aan de buitenzijde van de gevel. Beide mogelijkheden, er 
zijn er overigens nog meer, waarderen de isolatiewaarde 
van de gevel op en dus de conditie van de woning.

Zijn de gevels anders geïsoleerd, bijvoorbeeld met een voorzetwand?

Zo ja; weet je wat de isolatiewaarde daarvan is? 
Dubbel-glas komt in verschillende isolatiewaarden. Vaak kun 
je in het metalen frame van het glas aflezen wat de isolatie-
waarde van het glas is, maar dat wordt niet altijd gedaan.
De dikte van de spouw, dat is de afstand van de 2 glazen pla-
ten, bepaalt samen met het soort gas wat in die spouw zit en 

eventuele folies die op het glas zijn aangebracht de isolatiewaarde van het glas. 

Door een aansteker voor het glas te kijken en dan het aantal vlammetjes wat 
je ziet op te tellen weet je of er folies zijn aangebracht.
Zie je 2x2 vlammetjes dan is er geen sprake van folies.
Zie je meer vlammetjes in de ruiten dan is er sprake van een of meerdere folies.
In het geval van folies is de isolatiewaarde naar verwachting hoger en is de 
conditie van het glas goed te noemen.
 

Heeft jouw woning dubbel-glas?
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Is het dak geïsoleerd?

Zo ja; weet je wat de isolatiewaarde daarvan is?
 
Als je op koude dagen op zolder komt en het is koud daar 
dan is de kans groot dat de kap niet of zwak geïsoleerd is.
Dat geldt andersom ook in de zomer, als het dan zeer warm 
is is de kans groot dat de kap niet goed geïsoleerd is.

Kijk vooral eens naar aansluitingen van de kap op de zijmuren/kopgevels. Die 
hebben zeker een aandeel in de isolerende werking van de dakconstructie.
Vaak kun je in een dakraam of bij een dakdoorvoer van bijvoorbeeld de rook-
gasafvoer van de CV-ketel zien hoe het dak is opgebouwd.
 
De dikte en het soort isolatiemateriaal bepalen de isolatiewaarde van de 
isolatielaag.
 
Des te dikker de laag des te hoger is de isolatiewaarde en dus ook de conditie 
van het dak in energetische zin.
 

Tocht het in huis?

Voel je koudere luchtstromen in huis?
 
Vaak kun je aan de gordijnen of het stof op de 
vensterbank zien of er sprake is van kieren. Ook 
een veilig opgestelde kaars kan hier inzage  in 
geven.

Bij wapperende gordijnen, veel zwarte stof op de vensterbank of een flakke-
rende kaars is er vaak sprake van slechte kierdichting.

Als er geen tocht is dan heeft dat een positief effect op de conditie van je 
huis. Wanneer je huis tocht is er veel warmteverlies en mis je comfort van de 
woning. 

Zijn de ramen en deuren voorzien van tochtprofielen?

Zo ja; wat voor soort en wanneer zijn die aangebracht?
 
Door de ramen open te doen en te kijken naar de aansluiting van het draai-
ende deel op het vaste deel kun je zien of deze aansluiting geen, 1 of 2 kier-
dichtingen heeft.
 
Des te meer kierdichtingen in het kozijn des te beter is, in de meeste om-
standigheden, de conditie van het raam.
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Deze komen vaak voor in combi-uitvoering in verschillende 
rendements-uitvoeringen. Dat loopt van Conventioneel 
Rendement (CR) naar Hoog Rendement met een rendement 
van 107% (HR107). De combiketel wordt dan gebruikt voor 
verwarmings- en warm tapwater.

CV-ketels

Dat is een gaskachel die vaak in de woonkamer staat en 
verbonden is met de warmwaterleidingen en de radiatoren 
van het verwarmingssysteem.
Het rendement van deze verwarmingsbronnen is vaak laag 
te noemen, dat is in de buurt van CR.

Moederhaard

Installaties en apparaten

De installaties in je woning en de conditie daarvan bepalen een deel van je 
energiebehoefte.

Het verwarmingssysteem omvat de verwarmingsbron (CV-ketel/boiler/warm-
tepomp) en de verwarmingselementen (radiatoren/convectoren/vloerverwar-
ming). Er zijn verschillende verwarmingsbronnen op de markt gekomen die 
allen een ander soort rendement en dus een ander energieverbruik hebben.

Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende verwarmingsbronnen te onderscheiden:

Vaak tref je elektrische boilers aan in de keuken ten behoeve 
van de warmwatervoorziening. Deze kunnen als hoofd- of 
ondersteunende voorziening zijn getroffen. Vaak kun je dat 
aan de grootte/omvang van het apparaat zien. Het rende-
ment van deze voorziening is goed te noemen, maar het 
verbruik van elektriciteit is hoog.

Boilers op elektriciteit

10



Geisers

Deze toestellen zijn alleen bedoeld om snel warm tapwater te 
maken.
Het zijn vaak open toestellen die dus zuurstof uit de omgeving 
nodig hebben en met een laag rendement draaien.
 

Warmtepompen

Die komen in verschillende typen voor, o.a. buitenlucht of bo-
dempompen, en hebben een positief effect op je gasverbruik, 
maar het elektrisch verbruik hiervan is zwaar te noemen.

Het ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem heeft als het een mechanisch gedeelte 
heeft een elektrisch energieverbruik.
Die ventilator staat vaak 24u per dag 7 dagen in de week aan.

Als je in de zomer vaak de ramen openzet voor de ventilatie in je 
woning zet dan de mechanische ventilatie eens uit. Je zult daar-

mee veel kilowatt-uren aan elektrisch verbruik besparen.
Stel dat je 4 maanden deze ventilator uitzet dan bespaar je uitgaande van een 
energiezuinige ventilator met een vermogen van 10Watt. Dat scheelt:

  4 maanden x 30 dagen x 24 uren/dag x 10Watt = ca. 29 kWuur/jaar.
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Die komen nog vaak in de oudere huizen, bouwjaar rond 
1970, voor. Zij hebben een vlambed en een groot voorraadvat 
er vaak naast staan. Het rendement van deze toestellen is 
laag te noemen, je kan hierbij denken aan CR.’

Boilers op gas



Op het typeplaatje van deze apparaten staat vermeld wat het elektrisch vermo-
gen is van dat apparaat. Dat vermogen wordt aangegeven in W of kW (Watt of 
kiloWatt).

Als je dat vermogen vermenigvuldigt met de tijd die je het gebruikt heb je het 
verbruik berekend van dat apparaat in dat tijdvak. Als je al die verbruiken zou 
optellen in een tijdvak van 1 jaar heb je je jaarverbruik per apparaat bepaald en 
tevens gecontroleerd.

Het is ook mogelijk om het verbruik van één ap-
paraat te meten. Dat kan bijvoorbeeld met een 
individuele apparaten monitor

Hoe bereken ik mijn verbruik?

x =
x =

kWh
7 

Watt
200 

uur per jaar
1,4 

kWh/per jaar

Bepaal per apparaat eens 
hoe vaak of hoeveel uren 
per dag, per week of per 
maand je het gebruikt.
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Elektrische boilerKoffiezetapparaat Strijkijzer Verlichting

ComputerVaatwasser Wasdroger Koel-vriescombinatie

*

***

140 kWh/jaar

480 kWh/jaar

100 kWh/jaar

500 kWh/jaar

480 kWh/jaar

300 kWh/jaar

480 kWh/jaar

560 kWh/jaar

Loop eens door je huis en maak een overzicht van alle voorzieningen met een 
stekker. Daarbij moet je denken aan: CV-ketel, wasmachine, droger, vaatwas-
ser, waterkoker, föhn, stereo-installatie, computer en lampen.

Hier volgt een overzicht van het verbruik op jaarbasis van een aantal appara-
ten. Dat wordt weergegeven zodat je je een beeld kunt vormen van het energie-
verbruik van die apparaten in relatie tot je totale elektrische energieverbruik.
 

Ook stand-by-tijden leveren een negatief effect op je verbruik, zonder dat je 
daar plezier aan hebt beleefd.

Andersom geldt dat als je de stand-by-verbruiken kunt elimineren je een lager 
energieverbruik hebt zonder dat je leefcomfort gedaald is.
Eigenlijk is dat ‘zondestroom’ omdat je er niets aan hebt en deze toch moet 
afrekenen. Zo verbruikt een TV+home cinemaset in stand-by-stand in een jaar 
zo’n 200 kWh, onnodige energie.
 
Hieronder zie je nog wat meer stand-by-verbruiken van veel gebruikte apparaten:

Stand-by-verbruik

Computer + wifi + printer
± 200 kWh/jaar

Televisie + home cinema-set
± 250 kWh/jaar

Halogeenlamp + adapter
± 30 kWh/jaar
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Zonnepanelen
1m2 PV-paneel levert je, geplaatst op het zuiden 
onder een hoek van ca. 30˚ en zonder schaduw-
belasting ca. 125 kWh/jaar op.

Zonnecolector
1m2 zonnecolector levert je onder bovenge-
noemde condities ca. 40 m3 gas/jaar op.

Wat levert de zon je nou eigenlijk op?

Om je huis energie-neutraal te krijgen kun je de 
zon gebruiken. Voor het duurzaam produceren 
van zowel elektrische energie als warmte.

Wat kan de zon voor mij doen?

Voor elektrische energie 
gebruik je PV-panelen 
en voor warmte gebruik 
je zogenaamde 
zonnecollectoren.
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Tip! Kijk ook op het Solar infopunt op de website van gemeente Breda.



Maten van het huis

Hoe staat je huis ‘op zon’?

Het is voor de bepaling hoeveel m2 er 
beschikbaar is voor het produceren 
van duurzame energie van belang te 
weten hoeveel m2 dakvlak je ter be-
schikking hebt. Daarvoor kunnen de 
tekeningen van het huis van belang 
zijn, maar zelf meten kan natuurlijk 
ook.

Doe deze metingen vooral op een 
veilige manier dus bij voorkeur van 
binnenuit. Meet daartoe de lengte, 
breedte en hoogte van de kap/het 
dakvlak en houd rekening met even-
tuele dakramen en dakkapellen.
 

Van invloed is de stand van jouw huis op de zon.
Door je huis goed te bekijken en te bepalen welke zijde op welke windrichting is 
geplaatst, krijg je een goed gevoel voor de energie-effecten. Zo is de noordzijde 
van een woning meestal kouder 
dan de zuidgevel van de woning.

Nu je weet hoe je huis op de zon 
staat kun je bepalen welke zijde(n) 
van het huis het meeste aandacht 
in het licht van isoleren kan/kun-
nen hebben.

Ook kun je gebruik maken van die 
warme en koude zijden van je huis 
in de zin van het op temperatuur 
houden van je huis in de zomer en 
winter. In de zomer kun je kou-
dere lucht binnenhalen 
vanaf de niet op de zon 
gerichte gevels, in de 
winter kan dat juist an-
dersom.

m 2
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Hoeveel dakoppervlak heb je nodig?

       3.500 kWh : 125 kWh = 28 m2

Dat is meer dan 100% van het dakvlak van 
het gemiddelde huis in Nederland. Want dat 
is gemiddeld en maximaal ca. 24 m2.
Voor energie-neutraal beschouwd op elek-
tra zou dat dus minimaal ca. 14 m2 zijn.

Door gedrag aan te passen, efficiëntere 
apparatuur aan te schaffen, maar ook door 
afwezigheidsmelders te installeren kan het 
energieverbruik aanzienlijk verlaagd wor-
den.

Berekenen oppervlakte zonnepanelen

Als we uitgaan van de gemiddelde verbruiken per jaar, dus 1.600 m3 gas en 3.500 
kWh elektrisch vermogen hebben we de volgende oppervlakken aan PV-panelen 
en zonnecollectoren nodig.
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Berekenen oppervlakte zonnecollectoren (ZC)

       1600 m3 : 40 m3 = 40 m2

Voor energieneutraal moet 50% van de 
warmte/het gas duurzaam worden opge-
wekt  dus minimaal 20 m2 zijn.

Door het huis beter te isoleren, hoogwaar-
dig dubbelglas te (laten) plaatsen en door 
de kierdichting van de aansluitingen en ko-
zijnen te verbeteren kan dit verbruik zeker 
verlaagd worden.

Als je geen wijzigingen in je gedrag en de conditie van je woning en instal-
laties zou doorvoeren zou er voor een gemiddelde woning in Nederland dus 
14m2 PV en 20 m2 ZC nodig zijn totaal dus 34 m2 oppervlak.

Bij een gemiddeld dak-
vlak van ca. 24 m2 gaan 
we dat dus niet redden.
Er moeten dus, om je 
woning energieneutraal 
te krijgen, aanpassingen 
gedaan worden.
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Welke aanpassingen kan je doen?

GEDRaG
Bij aanpassingen van gedrag is het naar verluidt mogelijk om 10 tot 15% aan 
energie te besparen.

ISOlaTIE
Bij verbeteringen van de conditie van de woning en de installaties is het mogelijk 
om 20 tot 25% energie te besparen. Dat zijn richtgetallen voor de woningvoor-
raad tot 1980.
Je kunt dan denken aan het verbeteren van de thermische schil (gevels, vloeren, 
beglazing en dak) door deze op te waarderen naar de huidige Bouwbesluiteisen 
(Rc=3,5 m2.K/W en U<= 1,2 W/m2.K)

Totaal hebben we het dan over een mogelijke besparing van energie tussen 30 
en 40% aan energie voor een standaard nog niet aangepaste woning tot 1980.
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Conclusie

1150 m3 : 40 m3 X 50% = 14 m2

2500 kWh : 125 kWh X 50% = 10 m2

Door aanpassingen te doen kom je dus op een nieuw verbruik van:

   40% besparing op gas    = ca. 1.150 m3/jaar
   40% besparing op elektra    = ca. 2.500 kWh/jaar

Daar horen de volgende PV en ZC oppervlakken bij, bij een energie-neutrale 
woning (50% duurzaam opgewekt).

Ook jouw huis kan energie-neutraal ge-
maakt worden. Door je gedrag aan te pas-
sen zonder aan comfort in te leveren, zet 
je al een goede stap. Als je daarbij ook 

de condities van je woning op het niveau 
brengt van de geldende regels van nieuw-

bouw, heb je jouw huis energie-neutraal 
gemaakt mits je gebruik maakt van 

hernieuwbare energiebronnen zoals de zon.
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