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Voorwoord

Voor u ligt het rapport “Kosteneffectiviteit van Verduurzaming Vogelwijk”. Het onderzoek dat aan de 
basis van dit rapport ligt is in opdracht gedaan van de wijkvereniging Vogelwijk Energie(k). Dit is 
gebeurd in  het  kader  van het  afstuderen aan de opleiding Climate & Management  aan de Haagse 
Hogeschool gedurende de periode 16-11-2015 tot 31-03-2016. 

De reden dat ik dit onderzoek heb gedaan is dat mij dit een zeer uitdagende opdracht leek waarbij  
verschillende lastige onderwerpen elkaar overlappen. Zelf vind ik het leuk en interessant om te zien of 
mensen die niets met duurzaamheid hebben toch overstag kunnen gaan door de voordelen van in dit 
geval een energiezuiniger huis aan te duiden. De enthousiaste groep mensen in het bestuur van de 
vereniging Vogelwijk Energie(k) wil ik graag helpen bij hun ambitieuze doel om de Vogelwijk in 2040 
CO2-neutraal te maken.

De onderzoeksvraag heb ik met mijn begeleider vanuit  de vereniging Vogelwijk Energie(k) Margit 
Blok  en  mijn  begeleider  vanuit  school,  Bas  Hilckmann  opgesteld.  Door  middel  van  kwalitatief 
onderzoek en fieldresearch heb ik de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden.

Graag  wil  ik  Margit  Blok,  Bas  Hilckmann  en  Ruud  Kruip  hartelijk  danken  voor  het  geven  van 
waardevolle feedback en het delen van hun expertise. Daarnaast wil ik iedereen binnen de gemeente 
Den Haag, de Haagse Hogeschool, Vogelwijk Energie(k) en daarbuiten danken die mij op verschillende 
manieren hebben geholpen tijdens dit project.

Sven Mittertreiner, Den Haag, 22 maart 2016 
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Samenvatting

De wijkvereniging “Vogelwijk Energie(k)” wil graag de Vogelwijk verduurzaamd zien worden. Ver-
duurzaming is  in  dit  onderzoek concreet  gemaakt  door gebruik te maken van het  energielabel.  De 
bewoners vormen echter een moeilijke doelgroep als het om duurzaamheid gaat. Om deze reden dient 
dit onderzoek vooral de kosteneffectiviteit van woningverduurzaming te laten zien. De hoofdvraag van 
dit onderzoek luidt dan ook:

“Hoe  kan  het  energielabel  van  de  gemiddelde  woning  in  de  Vogelwijk  zo  kosteneffectief  
mogelijk worden opgewaardeerd naar een label C of beter?”

Allereerst is er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om woningen in de Vogelwijk te verduurza-
men. Vervolgens zijn hier elf mogelijkheden uitgekomen die nader onderzocht zijn. Deze maatregelen 
zijn  vervolgens  ingedeeld in  twee pakketten  zodat  er  makkelijker  mee gerekend kan worden.  Eén 
pakket (“duurzaam”) is er puur op gericht de betreffende woning zo duurzaam mogelijk te maken. Het 
andere pakket (“gemak”) doelt op een zo duurzaam mogelijke woning, waarbij de bewoner zo min 
mogelijk overlast heeft van de installatie.

Door middel van drie voorbeeldwoningen zijn de duurzaamheidsmaatregelen getoetst op de volgende 
vier thema's waarbij het zwaartepunt ligt op kosteneffectivieit. De vier thema's zijn als volgt onder-
zocht:

• Invloed op het energielabel: Dit is onderzocht door de duurzaamheidsmaatregelen in te voeren 
in het programma “EPA-W” waarmee energielabels berekend kunnen worden.

• Invloed op bewoners: Dit is onderzocht door iedere maatregel te beoordelen op de hoeveelheid 
overlast tijdens de installatie en de invloed op de gezondheid.

• Kosteneffectivieit: Dit thema is onderzocht door een rekenmodel te ontwikkelen waarmee de 
kosten en opbrengsten van de duurzaamheidsmaatregelen worden berekend over de periode 
2016 – 2040. Hierbij is er rekening gehouden met verschillende scenario's met betrekking tot 
rente, inflatie en energieprijzen.

• Uitstraling: Dit is onderzocht door voor iedere maatregel te beoordelen of deze zichtbaar is en 
in hoeverre het uiterlijk naar smaak aan te passen is. 

Uiteindelijk bleken twee van de elf gevonden duurzaamheidsmaatregelen niet kosteneffectief te zijn. 
Daarop is er een derde pakket maatregelen samengesteld (“economie”) waarbij de kosteneffectivieit zo 
hoog mogelijk is tegen een zo laag mogelijke investering. Daarnaast is dit pakket ook wat betreft de 
andere thema's het beste afgestemd op de doelgroep omdat de maatregelen uit  dit  pakket allemaal 
zonder veel overlast geïnstalleerd kunnen worden. 

Omdat de beschouwde maatregelen zeer kosteneffectief blijken te zijn, wordt er aanbevolen om zo snel 
mogelijk te investeren omdat er dan eerder geld wordt verdiend door de energiebesparing.

4



Inhoudsopgave

Voorwoord................................................................................................................................................III
Samenvatting...........................................................................................................................................IV
H1 - Inleiding.............................................................................................................................................6

1.1 − Vogelwijk Energie(k)...................................................................................................................6
1.2 − Leeswijzer ...................................................................................................................................7

H2 – De mogelijkheden voor het verduurzamen van de Vogelwijk..........................................................8
2.1 - De Vogelwijk en duurzaamheid....................................................................................................8

2.1.1 - Wat is er al aanwezig in de Vogelwijk qua duurzaamheid?...................................................8
2.1.2 - Het nut en belang van een duurzame Vogelwijk...................................................................9

2.2 - Pakket van eisen............................................................................................................................9
2.3 - Mogelijkheden tot verduurzamen woningen...............................................................................12

2.3.1 - Welke mogelijkheden tot het beperken van energieverbruik zijn er?.................................12
2.3.2 - Welke duurzame bronnen kunnen gebruikt worden voor energieopwekking?...................13
2.3.3 - Hoe kan de grijze energie het best benut worden voor de overige energieopwekking? ....14

2.4 - Duurzaamheidsmaatregelen op collectief niveau ......................................................................16
H3 – Toetsing van maatregelen................................................................................................................17

3.1 - Ordening van de maatregelen.....................................................................................................17
3.2 - Het energielabel .........................................................................................................................18

3.2.1 - Energielabel en vastgoedwaarde ........................................................................................18
3.2.2 – Toekenning van energielabels.............................................................................................19
3.2.3 - Wat doet welke maatregel met het energielabel .................................................................20

3.3 - Invloed op bewoners...................................................................................................................23
3.3.1 - Overlast tijdens verbouwingen............................................................................................23
3.3.2 - Gezondheid..........................................................................................................................25

3.4 - Kosteneffectiviteit.......................................................................................................................26
3.4.1 - Toelichting op Rekenmodel 1..............................................................................................26
3.4.2 - Conclusies Rekenmodel 1...................................................................................................33

3.5 - Uitstraling....................................................................................................................................38
3.6 - Overzicht van de maatregelen.....................................................................................................39

H4 - Conclusies en aanbevelingen...........................................................................................................41
4.1 - Conclusies...................................................................................................................................41
4.2 - Aanbevelingen.............................................................................................................................43

Bronnen....................................................................................................................................................46
Bijlage 1: Afdruk Rekenmodel 1.............................................................................................................50
Bijlage 2: Afdruk EPA-W-verantwoording..............................................................................................63

5



H1 - Inleiding

1.1 − Vogelwijk Energie(k)

De Vogelwijk is opgezet als tuinwijk met veelal grote eengezinswoningen uit de jaren 1910 – 1950. 
Omstreeks 1910 werd het  sportcomplex Houtrust opgericht en de gemeente heeft  de eerste straten 
verhard. In 1918 werd de eerste woning gebouwd in de Vogelwijk. Het grootste deel van de wijk stamt 
ongeveer uit de periode tot 1930. Omstreeks 1950 werd er nog een deel aan toegevoegd.

De vereniging Vogelwijk Energie(k) is al enkele jaren bezig met het verduurzamen van de Vogelwijk in 
Den Haag. De ambitie van deze vereniging is om in 2040 de Vogelwijk CO2-neutraal te maken. Dit 
doel sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Den Haag die in 2040 de hele stad klimaatneutraal 
(houdt hetzelfde in als CO2-neutraal) wil hebben. 

De  vereniging  Vogelwijk  Energie(k)  heeft  een  opdracht  geformuleerd  waarin  zij  vraagt  om  een 
brochure te laten ontwikkelen. Hierin kunnen de bewoners van de Vogelwijk die niet per sé iets met 
bouwkunde of duurzaamheid hebben, gemakkelijk zien hoe zij hun woning het beste kunnen verduur-
zamen. Kosteneffectivieit is hierbij een sleutelwoord, omdat in de Vogelwijk veel mensen wonen die 
terughoudend zijn  richting duurzaamheid.  Als  mensen door  financiële  voordelen daarom overtuigd 
kunnen worden, kan dit toch die moeilijke doelgroep over de streep trekken. 

Door een onderzoek te doen naar welke maatregelen voor woningverduurzaming het meest kostenef-
fectief zijn, worden een aantal zaken duidelijk:

• 1) Kunnen de bewoners het beste investeren in de verduurzaming van hun woning of niet?
• 2) Zo ja: in welke maatregelen kan dan het beste geïnvesteerd worden?

Het onderzoek zelf is opgebouwd uit een hoofdvraag die uit drie deelvragen bestaat.
De hoofdvraag waar dit onderzoek uit is voortgevloeid is: 

“Hoe kan het energielabel van de gemiddelde woning in de Vogelwijk zo kosteneffectief  
mogelijk worden opgewaardeerd naar een label C of beter?”

Deze vraag omvat drie belangrijke elementen die ieder weer uitgediept worden door een deelvraag.

1) Welke middelen ten behoeve van het verduurzamen van woningen in de Vogelwijk zijn er?

Deze deelvraag verkent de mogelijkheden van woningverduurzaming en koppelt deze mogelijkheden 
aan de Vogelwijk. Het element uit de hoofdvraag wat in deze deelvraag wordt uitgediept is het “op-
waarderen van het energielabel”. Dit element maakt het verduurzamen concreet en omdat energielabels 
voor iedere woning die verkocht wordt tegenwoordig verplicht is, is er gekozen om deze maatstaf te 
hanteren tijdens dit onderzoek. 
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2) Welke  maatregelen  voor  het  verduurzamen  van  woningen  in  de  Vogelwijk  zijn  het  meest 
kosteneffectief?

Het elemement waar deze deelvraag op inzoomt is het “zo kosteneffectief mogelijk” uit de hoofdvraag. 
Door met een rekenmodel de meest gangbare maatregelen voor woningverduurzaming in de Vogelwijk 
te berekenen zal blijken welke maatregelen financieel het meest aantrekkelijk zijn en welke niet.

3) Welke maatregelen zijn het beste toepasbaar op de woningen in de Vogelwijk qua invloed op het 
energielabel, invloed op bewoners en uitstraling?

Deze deelvraag omvat het “hoe” uit de hoofdvraag. Volgens het bestuur van de vereniging Vogelwijk 
Energie(k) is het grootste deel van de bewoners niet geïnteresseerd in duurzaamheid. Daarom wordt 
onderzocht welke maatregelen van invloed zijn op de bewoners zodat als er zich hindernissen voordoen 
in één of meer van de gevonden maatregelen, hier rekening mee gehouden  kan worden. Een ander 
aspect van het “hoe” slaat meer op de Vogelwijk zelf en dat is de uitstraling. Omdat de Vogelwijk een 
gemeentelijk beschermd stadsgezicht is, zijn sommige aanpassingen aan de woningen niet mogelijk. 
Daarnaast wordt er bekeken welke maatregelen van invloed zijn op het energielabel omdat deze anders 
niet binnen de afbakening van de hoofdvraag vallen.

1.2 − Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk worden de mogelijkheden voor het  verbeteren van het energielabel  van 
woningen onderzocht. Eerst wordt er op basis van eventuele beperkingen van de Vogelwijk een pakket 
van eisen opgesteld. Dan wordt er aan de hand van de “trias energetica”-richtlijnen onderzocht welke 
maatregelen er gekozen worden. Trias energetica betekent in het kort: 

• 1) Beperk de energievraag
• 2) Gebruik duurzame energie
• 3) Indien nodig:  gebruik fossiele  energie  zo efficiënt  en schoon mogelijk  (Rijksdienst  voor 

Ondernemend Nederland-1, 2015)
Vervolgens wordt er nog gekeken naar verduurzamingsmaatregelen op collectief niveau.

In Hoofdstuk 3 worden de gekozen maatregelen getoetst op:
• Invloed op energielabel
• Invloed op bewoners 
• Kosteneffectiviteit
• Uitstraling

De  reden  hiervoor  is  om  zo  een  aantal  sets  praktische  maatregelen  te  kunnen  samenstellen  die 
bruikbaar zijn voor de doelgroep. Aan het eind van dit hoofdstuk zal een overzicht staan met de scores 
van iedere maatregel op ieder gebied. De maatregelen worden getoetst aan de hand van drie voorbeeld-
woningen:  een  hoekwoning,  een  tussenwoning en  een  2-onder-1-kap-woning.  De kosteneffectivieit 
speelt hierin een hoofdrol. Deze worden dan ook ondersteund door een rekentool (bijlage 1: Rekenmo-
del 1). In het laatste hoofdstuk staan de conclusies en aanbevelingen. De conclusies zijn gebaseerd op 
de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken. In de aanbevelingen staat beschreven welke pakketten 
maatregelen het meest geschikt zijn voor wie en wat er het beste naar de bewoners toe gecommuni-
ceerd moet worden voor een zo groot mogelijke kans op succes. 

7



H2 – De mogelijkheden voor het verduurzamen van de Vogelwijk

2.1 - De Vogelwijk en duurzaamheid

2.1.1 - Wat is er al aanwezig in de Vogelwijk qua duurzaamheid?

Dit project richt zich wegens de grote diversiteit in de woningen ten oosten van de Nieboerweg uitslui-
tend op het deel ten westen van de Nieboerweg. De Vogelwijk is voor het grootste deel in 1925-1935 
gebouwd. Tussen de Nieboerweg en de Oude Buizerdlaan loopt het bouwjaar van oost naar west op van 
ongeveer 1926 tot 1936. Hierin zijn een paar uitzonderingen te vinden in de vorm van appartementen-
complexen en dergelijke. Tussen de Oude Buizerdlaan en de Savornin Lohmanlaan is het bouwjaar 
ongeveer 1949-1950. Van de woningen in het gedeelte dat voor dit project wordt beschouwd is de 
verdeling van de woningtypes als weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1, Verdeling van de woningtypes in de Vogelwijk

Hoekwoning: 496

Tussenwoning: 438

2-onder-1-kapwoning: 302

Overig: 108

Vrijstaand: 67

Totaal: 1411

De  oriëntatie  van  de  daken  is  overwegend  N/NW-Z/ZO.  In  principe  zijn  alle  daken  binnen  de 
Vogelwijk zeer geschikt voor zonneboilers en zonnepanelen omdat er geen hoogbouw of hoge bomen 
voor schaduw zorgen. Daarnaast is de zonopbrengst in Nederland tegen de westkust het hoogst. In de 
Vogelwijk loont het dus om op alle daken zonnepanelen te plaatsen. Voor de daken richting het noorden 
is het echter het beste om de zonnepanelen te laten monteren in een iets plattere hellingshoek dan die 
van het dak zelf. Door de vele schoorstenen en dakkapellen is het wel verstandig om niet gebruik te 
maken van string-omvormers omdat het rendement van het hele systeem zo goed is als het deel dat het 
minst energie opwekt. Dus een klein stukje schaduw betekent dat het hele systeem even slecht presteert 
als het kleine stukje dat in de schaduw ligt. Qua windenergie geldt voor Nederland ook: Hoe dichter bij  
de kust, hoe meer wind. Dus dit betekent dat de Vogelwijk ook een erg geschikte wijk is om energie op  
te wekken door middel van (mini-)windmolens. 

Op  dit  moment  zijn  er  in  de  Vogelwijk  verschillende  initiatieven  actief  georganiseerd  door  de 
vereniging Vogelwijk Energie(k). Eén van deze initiatieven is “Zonnevogel”. Dit betreft een project 
waarin er op de daken van twee scholen in de Vogelwijk circa 300 zonnepanelen zijn geplaatst, waar-
van leden Vogelwijk Energie(k) de stroom van mogen gebruiken. Verder regelt Vogelwijk Energie(k) 
energieadviezen, gezamenlijke inkoopacties en is bezig met het realiseren van een elektrische deelauto 
(Vogelwijkenergiek.nl, 2016).
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2.1.2 - Het nut en belang van een duurzame Vogelwijk

Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig en belangrijk is de Vogelwijk te verduurzamen.
Vanaf de kleinste  schaal (het  individu)  tot  de grootste schaal (de wereld)  is  dit  als  volgt:  Voor de 
bewoners van de Vogelwijk kan het verduurzamen van de woning betekenen dat er energie en dus geld 
bespaart  wordt.  Daarnaast  is  bijvoorbeeld  een  goed  geïsoleerd  huis  comfortabeler  dan  een  slecht 
geïsoleerd huis.  Zoals te  zien is  in  figuur  2.1 verliest  een typische vogelwijkwoning veel  warmte. 
Initiatieven zoals  “Zonnevogel”  en  een  elektrische  deelauto  kunnen voor  de  hele  wijk  nuttig  zijn. 
Dergelijke initiatieven brengen de bewoners in gesprek met elkaar en zorgen voor sociale cohesie. Ook 
de gemeente Den Haag is erbij gebaat als de Vogelwijk duurzamer wordt. De gemeente Den Haag heeft 
als doelstelling om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. De ambitie van Vogelwijk Energie(k) sluit  
hier naadloos op aan en zou dan ook een goed voorbeeld vormen voor de rest van de stad. Ook andere 
wijken  in  Nederland  kunnen  hier  een  voorbeeld  aan  nemen  omdat  de  Vogelwijk  uit  veelal  oude 
woningen bestaat en oude woningen moeilijker te verduurzamen zijn dan nieuwe. Uiteindelijk is het 
grote doel achter duurzame ontwikkeling om deze planeet bewoonbaar te houden voor toekomstige 
generaties. Door een klimaatneutrale stad of wijk te realiseren kunnen er mitigerende effecten optreden 
die klimaatverandering tegengaan. Daarom is het nuttig en belangrijk om ook in de Vogelwijk een 
verduurzamingsslag te maken. 

Figuur 2.1: Infraroodfoto's van Tortellaan 67

2.2 - Pakket van eisen

De vereniging Vogelwijk Energie(k) zou het liefst voor iedere woning zien welke investering het ver-
standigst zou zijn en wat de voor- en nadelen zijn voor ieder deel van de investering. Echter kan door 
de beperkte tijd maar een deel van deze wens in vervulling gaan. Eén persoon kan immers geen 1 411 
woningen gaan doorrekenen in 17 weken tijd. Daarom is er gekozen voor drie voorbeeldwoningen die 
de Vogelwijk moeten vertegenwoordigen. Deze drie voorbeeldwoningen zijn weergegeven in figuur 
2.2.
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Figuur 2.2, Voorbeeldwoningen

De wijk is gebouwd op een zandbodem, wat voor een groot deel duinzand is. De doelgroep waar in dit 
project op wordt gericht, wordt in transitiejargon de “tweede golf” genoemd. De eerste golf zijn de 
mensen die enthousiast zijn over duurzaamheid en grotendeels al bereid zijn om te investeren in het 
verduurzamen van hun woning.  De tweede golf  zijn  de  mensen de niets  met  duurzaamheid  en/of 
bouwkunde hebben en hier niet bijzonder geïnteresseerd in zijn. Omdat de ambitie van de vereniging 
Vogelwijk Energie(k) is om in 2040 de gehele Vogelwijk duurzaam te hebben, is er voor dit project van 
uitgegaan dat de doelgroep geen interesse heeft in het aanpassen van haar woningen. Deze benadering 
zorgt ervoor dat er wordt nagedacht vanuit een perspectief van “Wat wordt ik er wijzer van?”. Logi-
scherwijs is er op deze grond op twee aanvliegroutes gekomen: comfortverbetering en kostenbesparing 
(zie figuur 2.3).

 

Figuur 2.3, aanvliegroutes
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De duurzame maatregelen voor de woningen hebben zich vertaald in drie pakketten maatregelen voor 
de Vogelwijk: 

• pakket “duurzaam” 
• pakket “gemak”  
• pakket “economie”

Daarnaast is er ter vergelijking nog een “pakket” waarin er geen aanpassing aan de woning wordt 
gedaan. Dit wordt het pakket “niets doen” genoemd.

Omdat verduurzamen op vele manieren kan gebeuren moet er een maatstaf gehanteerd worden in dit 
project. Het energielabel is het meest gebruikte middel om duurzaamheid te meten en dit is voor de 
verkoop van woningen verplicht. Daarom is er voor gekozen deze methode te hanteren. Een woning 
met een label C of beter wordt als “groen” gezien en om deze reden wordt tijdens dit project ernaar 
gestreefd in het advies een label C of beter te behalen.

De Vogelwijk valt onder een gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Dit betekent dat er geen zichtbare 
veranderingen mogen plaatsvinden aan de van de straat  zichtbare kanten van de woningen.  Op de 
Kwartellaan weegt dit nog iets zwaarder vanwege de hoge architectonische waarde en het iconische 
uiterlijk van deze straat binnen de Vogelwijk. Zaken als kozijnen en glas mogen wel vervangen worden 
indien het er niet heel anders uitziet als het origineel. Zonnepanelen en zonneboilers mogen wel worden 
geplaatst mits er aan de algemene regels wordt voldaan. Ook de achterkanten van de woningen mogen 
compleet worden aangepast mits het van de straat nauwelijks zichtbaar is. Dit omvat ook buitengevel-
isolatie, veranda's en uitbouwen. Er dient in dit laatste geval wel rekening gehouden te worden met het 
bestemmingsplan, want daar staan wel een aantal beperkingen in omtrent de omvang van aanbouwen. 

Kort samengevat is het pakket van eisen dus als volgt:
Het advies voor het verduurzamen van de woningen moet

• een financieel aantrekkelijke investering beschrijven,
• een verbetering van de huidige situatie opleveren op het gebied van comfort. Daarnaast mag het 

verduurzamen zelf nauwelijks overlast voor de bewoners opleveren,
• resulteren in een energielabelverbetering naar label A, B of C, 
• geen kosmetische veranderingen aan de straatkant van de woningen met zich mee brengen met 

uitzondering van zonneboilers en zonnepanelen. 
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2.3 - Mogelijkheden tot verduurzamen woningen

2.3.1 - Welke mogelijkheden tot het beperken van energieverbruik zijn er?

De eerste stap volgens het trias energetica-principe is het beperken van energieverbruik. Dit kan gedaan 
worden door de woning te isoleren. De volgende elementen van een woning kunnen worden geïsoleerd:

• Gevel
• Dak 
• Vloer 
• Ramen en kozijnen

De gevel kan worden geïsoleerd aan de binnenzijde, de buitenzijde of indien aanwezig kan de spouw-
muur gevuld worden. In de Vogelwijk zijn voornamelijk schuine daken. Deze kunnen direct geïsoleerd 
worden of er kan indien aanwezig de vlieringvloer worden geïsoleerd. Vloerisolatie wordt tegenwoor-
dig doorgaans in kruipruimtes of kelders aan de onderzijde aangebracht in de vorm van thermokussens. 
Glas kan in verschillende gradaties worden geïsoleerd. Oudere woningen hebben vaak enkelglas of 
dubbelglas. Enkelglas is zeer ouderwets en isoleert nagenoeg niet (U-waarde = 5,8 W/m²K). In tabel 
2.2 staan de alternatieven, oplopend naar beter isolerend.

Tabel 2.2, U-waardes van glassoorten

Soort U-waarde (W/m²K) (benadering)

dubbelglas/voorzetraam 2,7

HR glas 1,9

HR+ glas 1,5

HR++ glas 1,2

Triple glas 0,7

HR++ glas (U-waarde = 1,2 W/m²K) is tegenwoordig het meest gangbaar (milieucentraal.nl-4, 2016). 

Verder kunnen er op het gebied van energiebeperken nog de volgende maatregelen genomen worden:
• kieren dichten,
• geïsoleerde deuren plaatsen en 
• een tochtdeur in de hal plaatsen. 

Indien er radiatoren aanwezig zijn, kunnen deze beplakt worden met radiatorfolie wat warmteverlies 
vermindert.
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Een met luchtkussenfolie geïsoleerde zolder kan er als volgt uitzien:

                                                                 

                                                                               Figuur 2.4: Alpha-Lupotherm.nl, 2016

2.3.2 - Welke duurzame bronnen kunnen gebruikt worden voor 
energieopwekking?

De tweede stap binnen de trias energetica-richtlijnen is het gebruik van duurzame bronnen voor de 
energieopwekking. Voor de opwekking van duurzame energie kan in de Vogelwijk gebruik gemaakt 
worden van de zon voor elektriciteitsopwekking door middel van zonnepanelen, en het voorverwarmen 
van tapwater door zonnecollectoren (zie figuur 2.5). 

                                                     
         Figuur 2.5, Zonnecollector (Solarblog.be, 2016)
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Een  andere  methode  om  op  een  duurzame  wijze  elektriciteit  op  te  wekken  is  door  middel  van 
windmolens. Hoewel de mini-windmolen nog volop in ontwikkeling is, is dit een goede optie om te 
onderzoeken. Echter zijn de mogelijkheden voor plaatsing redelijk beperkt in de Vogelwijk, omdat het 
in de meeste gevallen vanaf de straat zichtbaar is. Dit zou in conflict zijn met de welstand waardoor er 
waarschijnlijk geen vergunning wordt afgegeven. Voor de woningen met veel zonnepanelen kan er een 
“thuisbatterij” aangeschaft worden waarmee het grootste verschil tussen piek-/dalverbruik en piek-/dal-
zonlicht wordt opgevangen. De volgende afbeelding illustreert dit verschil.

                                    Figuur 2.6, Piek zon (Zelfstroom.nl, 2016)

Als een woning veel zonnepanelen heeft, is het verstandig zo'n thuisbatterij aan te schaffen indien er 
geen salderingsregeling meer is omdat de 's middags opgewekte stroom later weer benut kan worden. 
Het piekverbruik wordt hiermee gecomenseerd zoals te zien is in figuur 2.6. Hierdoor zijn de bewoners 
niet langer afhankelijk van salderingsregelingen en teruglevertarieven. Zoals nu het geval is, is er nog 
wel een salderingsregeling en is een thuisbatterij daarom nog niet interessant.

2.3.3 - Hoe kan de grijze energie het best benut worden voor de overige 
energieopwekking? 

De derde en laatste stap van de trias energetica-richtlijnen is het zo efficient mogelijk benutten van de 
grijze energie voor de overige energieopwekking. Dit gebeurt doorgaans door middel van een CV-ketel. 
Op dit moment is de HR 107-ketel de meest gangbare en meest moderne CV-ketel die er is (consumen-
tenbond, 2016). Een andere methode om energiezuinig te stoken is door middel van een houtpellet-
kachel. Daarnaast is het mogelijk om door middel van warmtepompen warmte op te wekken uit lucht, 
water of de bodem. De warmtepompen die hun warmte halen uit de bodem zijn veelal duur. De kosten 
van  een  dergelijk  systeem zijn  situatieafhankelijk  en  kunnen  tussen  de  €  10  000,-  en  €  25  000,- 
bedragen (Milieucentraal.nl-7,  2016, Praktischduurzaam.nl,  2016, Verwarminginfo.nl,  2016). Water-
warmtepompen en bodemwarmtepompen vergen veel tijd en moeite om te installeren en daarom is er 
voor dit project besloten te focussen op de mogelijkheden van een luchtwarmtepomp (zie figuur 2.7).
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                                     Figuur 2.7, Warmtepomp (lucht) 

Een andere methode om gas efficiënter te benutten is het lagetemperatuur-verwarmingssysteem dat 
radiatoren  vervangt  door  een  vloer-/plafond-  of  wandafgiftesysteem.  Dit  systeem heeft  een  lagere 
temperatuur water nodig om de woning te verwarmen, waardoor er minder gas wordt verbruikt dan bij 
een conventioneel systeem met radiatoren.

Ook zijn er veel maatregelen die zeker helpen de woning te verduurzamen, maar niet of nauwelijks 
invloed hebben op het energielabel. Deze maatregelen zullen dan ook niet mee worden genomen in de 
berekeningen. Voorbeelden van dit soort maatregelen die het energiegebruik kunnen beperken, zijn:

• een wasmachine met A+++ label, 
• van een wasdroger overstappen naar een waslijn, 
• ledverlichting, 
• isoleren van verwarmingsleidingen,
• tijdschakelaars. 

Natuurlijk  hoort  bij  het  beperken  van  energiegebruik  ook  gedrag,  dat  op  zich  al  voor  heel  veel 
besparing kan zorgen. Denk hierbij aan: de verwarming uitzetten in vertrekken waar het niet per sé 
nodig  is,  korter  douchen,  de  verwarming  lager  zetten,  de  tochtdeur  dichtdoen  en  sluipverbruikers 
uitschakelen.  Omdat  ook  dit  geen  bouwtechnische  ingrepen  zijn,  wordt  hier  verder  ook  niet  mee 
gerekend. Ze zullen wel in de aanbevelingen worden genoemd omdat ze wel het energieverbruik helpen 
te verlagen.
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2.4 - Duurzaamheidsmaatregelen op collectief niveau 

Deze paragraaf  belicht  collectieve  projecten  die  wellicht  door  de  vereniging Vogelwijk  Energie(k) 
onderzocht kunnen worden. Denk hierbij aan collectieve stroomopwekking zoals project “Zonnevogel” 
of  warmteopwekking.  Omdat  collectieve  stroomopwekking  al  gebeurt,  kan  Vogelwijk  Energie(k) 
wellicht nog onderzoeken welke mogelijkheden er voor een collectieve warmteopwekking bestaan. Er 
kan bijvoorbeeld een geothermie-centrale of een biovergister worden gebouwd. Dit  zijn echter wel 
grote investeringen en vergen veel tijd en toewijding om gerealiseerd te worden. De mogelijkheden 
hiervan  zijn  zeer  uitgebreid  en  daarom  worden  collectieve  maatregelen  niet  meegenomen  in  de 
financiële berekeningen en de energielabelberekeningen. Op het dak van de school in figuur 2.8 liggen 
op dit moment zonnepanelen van project “Zonnevogel”.

     Figuur 2.8, Collectieve stroomopwekking door benutting van schooldaken
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H3 – Toetsing van maatregelen

Dit hoofdstuk gaat op vier hoofdthema's toetsen welke maatregelen uit het vorige hoofdstuk het meest 
voor de woningen en de betreffende doelgroep in de Vogelwijk geschikt zijn. Deze thema's zijn:

• Invloed op energielabel
• Invloed op bewoners 
• Kosteneffectiviteit
• Uitstraling

3.1 - Ordening van de maatregelen

Om te kunnen rekenen met  de verschillende duurzaamheidsmaatregelen is  er  een drietal  pakketten 
maatregelen samengesteld en een vierde optie: niets doen. Dit is mede gebeurd om de doelgroep het 
beste te bedienen. Tabel 3.1 geeft aan welke maatregelen er worden onderzocht en in welk pakket deze 
voorkomen.

Tabel 3.1, Maatregelen in pakketten

pakket → 
maatregelen ↓

Afkorting Niets doen Economie Gemak Duurzaam 

Zonnepanelen PV X X X
Zonneboiler ZB X X X
Zonneveranda ZV X X
HR 107-ketel CV X X X X
Warmtepomp WP X X X
Dakisolatie DI X X X
Vloerisolatie VI X X X
Thuisbatterij TB X X
Wandisolatie WI X
Lagetemperatuur-
verwarming

LTV X

HR++ Glas GL X X X

Hieronder wordt eerst per thema getoetst hoe elke maatregel scoort. Daarna volgt er een tabel met een 
overzicht van alle scores. Het zwaartepunt ligt hierbij op financiën omdat dit het grootste verkoopargu-
ment is voor de maatregelen. Vervolgens wordt er uitgelegd hoe de pakketten “duurzaam”, “gemak”, 
“economie” en “niets doen” hieruit zijn ontwikkeld. 
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3.2 - Het energielabel 

Er zijn vele manieren om een woning te verduurzamen. Om te toetsen waar bewoners van de Vogelwijk 
nu het beste in kunnen investeren is er als eerste een maatstaf nodig voor de term “duurzaamheid”. Het 
energielabel is op in Nederland dit moment de leidende maatstaf hiervoor en is tijdens het verkopen of 
verhuren van een woning zelfs verplicht. Het energielabel toont de energiezuinigheid van een woning 
en loopt van G (zeer onzuinig) tot A (zeer zuinig) (zie figuur 3.1). De labels A, B en C worden gezien  
als “groene” labels. Het gemiddelde label in Nederland is D en in de Vogelwijk ligt dit rond F. 

Figuur 3.1, Energielabels

3.2.1 - Energielabel en vastgoedwaarde 

Woningen met een A-label leveren bij de verkoop gemiddeld 10% meer op dan dezelfde woning met 
een energielabel D. Een woning met een label G levert 4% minder op ten opzichte van een D-label.  
Daarnaast geldt ook nog: hoe groener het label, hoe sneller de woning verkoopt (Brounen en Kok, 
2011). Enkele makelaars die actief zijn in de Vogelwijk zeggen hier echter niets van te merken (Korff 
de Gidts makelaardij, Joost van Vliet makelaars o.g. 2015). Deze makelaars zeggen dat de woningen in 
de Vogelwijk vanwege onder andere de locatie toch al heel populair zijn. Dit is uiteraard een moment-
opname. Zo waren de woningen in de Vogelwijk vijf jaar geleden bijna de helft goedkoper omdat de 
woningmarkt  destijds  minder  populair  was.  Het  energielabel  zou  relevanter  worden  wanneer  er 
meerdere woningen in de Vogelwijk te koop zouden staan. Het energielabel en het verduurzamen van 
woningen is in de Vogelwijk volgens de makelaars minder interessant omdat de woningen allemaal oud 
zijn, en er dan vaak al veel geïnvesteerd moet worden in de bouwkundige staat van het pand. Ook als 
een woning verkocht gaat worden en de bewoners besluiten het pand nog enigszins te verbeteren om de 
verkoopwaarde iets op te hogen, dan wordt er eerder gekozen voor het vernieuwen van een badkamer 
en wat schilderwerk. 

18



3.2.2 – Toekenning van energielabels

Het  voorlopige  energielabel  wordt  geschat  aan  de  hand  van  het  type  huis,  grootte,  bouwjaar  en 
vergelijkbare huizen. Bij de koop of verkoop van een huis moet er een definitief energielabel komen. 
Dit gebeurt door op https://www.energielabelvoorwoningen.nl een aantal gegevens in te vullen waarna 
een  deskundige  op  afstand de  gegevens  controleert  en  het  definitieve  energielabel  toekent  aan  de 
woning. Voorheen werd het energielabel berekend met de EPA-W-software van Vabi. Deze methode is 
preciezer omdat er meer gedetailleerde gegevens van de woning moeten worden ingevoerd. Het kost 
dan ook veel meer tijd om deze methode te gebruiken en is het aannemelijk dat dit ook de reden is  
geweest om over te stappen naar de nieuwe, vereenvoudigde methode. De energielabels zijn gebaseerd 
op een getal, de energieindex. Deze energieindex wordt vervolgens omgezet naar het energielabel zoals 
in tabel 3.2 is weergegeven.

Tabel 3.2, Energieindex naar energielabel

Grenswaarden energieindex Energielabel
Kleiner of gelijk aan 0,50 A++
0,51 – 0,70 A+
0,71 – 1,05 A
1,06 – 1,30 B
1,31 – 1,60 C
1,61 – 2,00 D
2,01 – 2,40 E
2,41 – 2,90 F
> 2,90 G
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3.2.3 - Wat doet welke maatregel met het energielabel 

Op het internet zijn verschillende stappenplannen te vinden om een woning van label G naar A te bren-
gen (woningwaard.nl, 2016, verbeteruwhuis.nl, 2016). De volgende afbeelding illustreert dit voor een 
hoekwoning uit 1955.

Figuur 3.2, Energielabel woningen (energielabelwoningen.nl, 2016)

Dit  voorbeeld is  vrij  zwart-wit  en door  het  kleine  woonoppervlak niet  echt  representatief  voor  de 
Vogelwijk. Voor de Vogelwijk is er gekozen voor één tussenwoning uit 1950, één hoekwoning uit 1950 
en één 2-onder-1-kapwoning uit 1930. Deze drie woningen zijn ingevoerd in het programma EPA-W 
waarmee de energieindex is berekend. De energieindices zijn vervolgens vertaald naar de energielabels. 
Iedere referentiewoning is 4 keer ingevoerd in EPA-W op de volgende manieren:
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• 1:  Zonder  aanpassingen  zoals  in  pakket  “niets  doen”.  Hierbij  is  er  wel  een  HR-107-ketel 
toegevoegd omdat deze in de tijdsperiode 2016 – 2040 zeker vervangen moet worden.

• 2: Met toevoeging van alle  maatregelen uit  pakket  “economie” die van invloed zijn op het 
energielabel.

• 3:  Met  toevoeging  van  alle  maatregelen  uit  pakket  “gemak”  die  van  invloed  zijn  op  het 
energielabel.

• 4: Met toevoeging van alle maatregelen uit  pakket “duurzaam” die van invloed zijn op het 
energielabel.

Omdat er van alle maatregelen veel verschillende soorten, maten en merken op de markt zijn, heeft dit 
onderzoek zich beperkt tot een aantal maatregelen die de grootste invloed hebben op het energielabel. 
Dit  is  getest  door  ze  in  het  EPA-W-programma in  te  voeren  en  de  resulterende energieindices  te 
vergelijken. Zie bijlage 2: EPA-W-verantwoording voor een gedetailleerd overzicht van de waardes die 
in  het  EPA-W-programma  zijn  ingevoerd.  Er  is  voor  het  maken  van  de  keuzes  gekeken  naar  de 
toepasbaarheid voor de woningen in de Vogelwijk. Daarnaast zijn er een aantal mogelijke maatregelen 
in de berekeningen achterwege gelaten. Hieronder vallen ten eerste de maatregelen die wel energie 
besparen,  maar  niet  zodanig dat  deze het  energielabel  beïnvloeden zoals  bijvoorbeeld kierdichting, 
verandering van gedrag en ledverlichting. Ten tweede kan er in de woonkamer verwarmd worden door 
middel van een houtpelletkachel. Deze manier van verwarmen is duurzaam indien er gebruik wordt 
gemaakt van houtpellets met een duurzaamheidslabel. Toch is deze niet meegenomen in dit onderzoek 
omdat  de meeste  woningen een CV-ketel  hebben en het  niet  aannemelijk  is  dat  er  massaal  wordt 
overgestapt op houtpelletkachels. Daarnaast is er uitgegaan van het trias energetica-principe en daarin 
heeft het gebruik van hernieuwbare energie de voorkeur. 

Bij iedere woning kan nog meer oppervlak zonnepanelen toegevoegd worden door middel van een 
“zonneveranda” (zie figuur 3.3). Indien een veranda al aanwezig is of niet gewenst is kan er ook een 
carport gebouwd worden in zo'n zelfde concept. 
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                                                Figuur 3.3 (zonneveranda.nl, 2015)

In tabel 3.3 zijn de resultaten van de EPA-W-berekeningen weergegeven. Op de horizontale as staan de 
woningtypes, op de verticale as de pakketten. De waardes in de cellen zijn de energieindices met daar-
achter het corresponderende energielabel. 

Tabel 3.3: Energieindices en energielabels per woningtype en pakket

Er is één uitzondering gemaakt tijdens het invoer van deze gegevens in EPA-W:

Voor de 2-onder-1-kapwoning is er een HR 107-ketel ingevoerd omdat de economische levensduur van 
de huidige ketel al ruim twee keer is verstreken, en er dus bij bewoning per direct een nieuwe ketel 
geplaatst moet worden. Het is aannemelijk dat er dan voor een moderne ketel wordt gekozen wat dan 
een HR 107-ketel zou zijn. Indien de oude, conventionele ketel wordt ingevoerd, wordt de energieindex 
3,10 en het label G. 
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Zoals te zien is, wordt in ieder pakket behalve “niets doen” een groen label gehaald. In pakket “duur-
zaam” wordt iedere woning label A. Pakket “gemak” brengt alle woningen op een ander label, met als 
gemiddelde  een  label  B.  Dit  komt  omdat  ten  opzichte  van  pakket  “duurzaam”  de  wandisolatie 
ontbreekt en bij de grote woningen in de Vogelwijk zorgt dit al snel voor een duidelijk veschil. Bij de 
tussenwoning is dit verschil weer kleiner omdat deze woning minder wandoppervlakte telt die aan de 
buitenlucht grenst. Hierdoor verliest deze woning minder warmte en is het makkelijker om een groen 
energielabel te halen ten opzichte van de andere woningtypes. Het pakket “economie” verschilt weinig 
van pakket “gemak”. Het enige verschil is dat de zonneveranda bij pakket “economie” weg blijft, wat  
de energieindex ongeveer met 0,9 doet verbeteren. 

3.3 - Invloed op bewoners

Om de  maatregelen  goed  af  te  kunnen  stemmen op  de  doelgroep,  wordt  er  in  de  volgende  twee 
paragrafen gekeken naar de volgende zaken: 

• In  hoeverre  veroorzaakt  de  installatie/bouw  van  de  betreffende  maatregel  overlast  voor  de 
bewoner?

• In hoeverre beïnvloedt de betreffende maatregel de gezondheid van de bewoner? 

3.3.1 - Overlast tijdens verbouwingen

In de Vogelwijk is het grootste percentage (33%) van de bewoners tussen de 45 en 65 jaar oud (CBS,  
2014).  Dit  betekent  dat  deze  mensen  sneller  iets  als  overlast  zullen  ervaren.  Als  er  bijvoorbeeld 
installateurs door de woning lopen kan dit gezien woden als een inbreuk op de dagelijkse bezigheden. 
Ook wanneer er bijvoorbeeld mensen op het dak aan het werk zijn kan dit worden ervaren als overlast. 
Voor het toetsen van de duurzaamheidsmaatregelen moet deze overlast meetbaar worden gemaakt en 
vergelijkbaar met andere aspecten waarop getoetst wordt. Daarom worden de volgende waardes toege-
kend aan de maatregelen (zie tabel 3.4):

Tabel 3.4, Waardetoekenning maatregelen thema overlast

Waarde Betekenis

- veel overlast

0 redelijke overlast

+ weinig tot geen overlast

Per maatregel wordt gespecificeerd wat deze overlast betekent en waarom de bijbehorende waarde is 
toegekend aan de betreffende maatregel.

• Zonnepanelen (+): Er komen installateurs het dak op om de panelen te plaatsen en er moet een 
draad naar  binnen om de stroom naar de meterkast  te transporteren.  Dit  is  binnen een dag 
gebeurd.
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• Zonneboiler (+): Er komen installateurs het dak op om de zonnecollectoren te plaatsen en er 
wordt  een  opslagvat  binnenshuis  gemonteerd.  Verder  wordt  het  systeem  op  de  CV-ketel 
aangesloten.

• Zonneveranda (+): Installateurs bouwen de zonneveranda buitenshuis en er wordt een draad 
naar binnen getrokken om de stroom naar de meterkast te transporteren. 

• HR 107-ketel (+): Verwijdering van de oude ketel en montage de nieuwe. Dit is binnen een dag 
gebeurd en is bovendien iedere 12 jaar noodzakelijk vanwege de levensduur van deze installa-
tie. 

• Warmtepomp(lucht) (+): Er wordt een binnendeel bij de CV-ketel gemonteerd en een buitendeel 
tegen de gevel van de woning. 

• Vloerisolatie (+): Het isoleren van de vloer gebeurt in de kruipruimte of kelder en is relatief snel 
gedaan. Dit kan binnen één dag gebeurd zijn.

• Dakisolatie (0): Dakisolatie kan ook heel gemakkelijk zijn als er sprake is van een vliering, die 
in de Vogelwijk meestal wel aanwezig is. Echter zijn er vaak ook stukjes dak die wat moeilijker 
zijn, waardoor er aan de binnenzijde van het huis ook wat verbouwingen zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld  aan  dakkapellen  en  de  delen  hieromheen  in  slaapkamers.  Deze  delen  moeten 
worden opengemaakt en opnieuw worden afgewerkt. 

• Thuisbatterij (+): Accu's worden bevestigd in een deel van de woning waar ze niet in de weg 
hangen en worden aangesloten op de meterkast. 

• Gevelisolatie: Verschillende methodes mogelijk:

◦ Spouwmuurisolatie (+): Spouwmuurisolatie is een ingreep die bijna geen moeite kost; er 
worden EPS-parels door een aantal kleine gaatjes in de spouw gespoten en dan is de spouw 
geïsoleerd.  Spouwmuurisolatie  levert  potentieel  gevaar  voor  rotting  van de  balken door 
vocht. De spouwmuurisolatie zelf is echter niet de oorzaak van vochtproblemen. De oorzaak 
is praktisch altijd het niet oplossen van (potentiële) vocht- en koudebruggen (Nieman et al, 
1999). EPS-parels is een goede keuze omdat dit de meest vochtregulerende oplossing is 
(Murenvochtig.be, 2015). Deze maatregel veroorzaakt dus weinig overlast indien vocht- en 
koudebruggen correct worden opgelost.

◦ Buitengevelisolatie  (+):  Het  isoleren  van  de  buitengevel  kost  wel  veel  moeite,  echter 
gebeurt dit buitenshuis waardoor de bewoners hier zelf vrijwel niets van merken. 

◦ Wandisolatie  (-):  De  wanden  moeten  vrij  gemaakt  worden,  dus  er  wordt  binnenshuis 
geklust. De wanden moeten opnieuw worden afgewerkt. 

• Lagetemperatuur-verwarming (-): Hiervoor geldt hetzelfde als voor wandisolatie,  de wanden 
moeten worden vrijgemaakt en opnieuw worden afgewerkt. Het is daarom wel zeer goed te 
combineren met wandisolatie. Echter kan een lagetemperatuur-verwarmingssysteem ook in de 
vloer of in het plafond worden aangebracht. 

• HR++ glas (+): Het vervangen van glas en/of kozijnen is een simpele ingreep die snel gedaan 
kan worden. Voor de woningen in de Vogelwijk kan het glas binnen een dag vervangen worden 
(milieucentraal.nl-4, 2016).
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Zoals te zien is zijn de meeste maatregelen zonder veel overlast te installeren. De maatregelen die het  
kenmerk “veel overlast” hebben, worden uitsluitend in pakket “duurzaam” ondergebracht omdat dit 
pakket  een  indicatie  geeft  van  hoe  duurzaam  de  woningen  in  de  Vogelwijk  kunnen  worden.  De 
pakketten “gemak” en “economie” bevatten deze maatregelen niet omdat deze pakketten niet te veel 
overlast mogen veroorzaken. Dit is omdat deze pakketten anders niet meer interessant zijn voor de 
beoogde doelgroep.

3.3.2 - Gezondheid

Qua gezondheid kunnen de duurzaamheidsmaatregelen ingedeeld worden in de volgende categorieën 
(zie tabel 3.5):

Tabel 3.5, Waardetoekenning maatregelen thema gezondheid

Waarde Betekenis

- negatieve invloed op de gezondheid

0 geen invloed op de gezondheid

+ positieve invloed op de gezondheid

++ meerdere positieve effecten op de gezondheid

Per maatregel wordt gespecificeerd welke waarde eraan wordt toegekend en waarom.

• Zonnepanelen (0): Panelen worden op het dak geplaatst en bevinden zich buitenshuis.

• Zonneboiler (0): Collectoren bevinden zich buitenshuis en het systeem zorgt alleen ervoor dat er 
door de zon verwarmd water de woning binnenkomt.

• Zonneveranda (0): Dit is een bouwdeel dat zich buitenshuis bevindt.

• HR 107-ketel (0): HR 107-ketels zijn modern en voldoen aan strenge veiligheidseisen.

• Warmtepomp(lucht) (0): Deze werkt op hetzelfde principe als een koelkast, alleen onttrekt de 
warmtepomp zijn energie aan de buitenlucht.

• Vloerisolatie (+): Vloerisolatie zorgt voor een warmere vloer, waardoor het menselijke lichaam 
minder energie nodig heeft om bloed rond te pompen om de voeten en benen warm te houden.

• Dakisolatie (0): Dakisolatie heeft geen invloed op de gezondheid mits er gebruik wordt gemaakt 
van  luchtkussenfolie.  Glas-  of  steenwol  zijn  materialen  die  zeer  schadelijk  zijn  voor  de 
gezondheid (Letselschade.nl, 2016). Glas- en steenwol zijn minstens zo gevaarlijk als asbest en 
wanneer dit algemeen bekend wordt, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verbod op deze 
materialen. Dit kan betekenen dat deze materialen in de toekomst wellicht zelfs uit woningen 
gehaald moeten worden net zoals asbest. 

• Thuisbatterij (0): Deze zijn vergelijkbaar met telefoon- en laptopbatterijen.

• Gevelisolatie  (+):  Gevelisolatie  heeft  een  positief  effect  op  de  gezondheid  omdat  een 
ongeïsoleerde wand koude doorgeeft naar binnen en kan leiden tot vochtproblemen. Vocht en 
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koude kunnen weer leiden tot verschillende gezondheidsklachten.

◦ Spouwmuurisolatie (0): materiaal bevindt zich in de spouw.

◦ Buitengevelisolatie (0): materiaal bevindt zich buitenshuis.

◦ Wandisolatie (0): Hiervoor geldt hetzelfde als dakisolatie. 

• Lagetemperatuur-verwarming (++): Lagetemperatuur-verwarming zorgt voor een warme vloer 
of wand, wat eigenlijk hetzelfde effect heeft op de gezondheid als vloerisolatie en gevelisolatie. 
Daarnaast  levert  een  radiator  convectiewarmte,  wat  resulteert  in  ronddwarrelend  stof. 
Lagetemperatuur-verwarming geeft  stralingswarmte,  wat  resulteert  in  minder  luchtcirculatie. 
Dit  resulteert  in  minder  dwarrelend  stof  en  doordat  de  wanden  altijd  warmer  zijn  dan  de 
kamertemperatuur kan er nooit schimmel groeien. 

• HR++ Glas (+): HR++ glas heeft een positief effect op de gezondheid om dezelfde reden als 
gevelisolatie.

Naast bovengenoemde ingrepen op zich, geldt ook de materiaalkeuze als belangrijke factor voor de 
gezondheid. Veel bouwmaterialen bevatten allerlei chemische stoffen die langzaam afbreken naarmate 
de tijd voortduurt.  Bijvoorbeeld spaanplaat,  multiplex en zelfs  gordijnstoffen kunnen formaldehyde 
bevatten wat bij een te hoge luchtvochtigheid of na verloop van tijd vanzelf vrijkomt. Formaldehyde is 
een giftige stof die verdacht carcinogeen bevonden is voor mensen (Gezondheidsraad, 2016). Daarnaast 
is al beschreven dat isolatiemateriaal niet schadelijk voor de gezondheid is mits er niet wordt gekozen 
voor glas- of steenwol. Deze materialen worden hedendaags echter nog veelvuldig gebruikt. Indien er 
in de woningen in de Vogelwijk al isolatiemateriaal aanwezig is, is de kans daarom groot dat dit glas-  
of steenwol is.

3.4 - Kosteneffectiviteit

Omdat  het  financieële  plaatje  erg  belangrijk  is  voor  de  doelgroep  is  er  een  rekenmodel  gemaakt 
(Bijlage 1: Afdruk Rekenmodel 1). Met dit rekenmodel zijn de financieën berekend voor de maatrege-
len, verwerkt in de genoemde pakketten en voor ieder woningtype. Door de resultaten te vergelijken 
wordt duidelijk welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn en welke niet.

3.4.1 - Toelichting op Rekenmodel 1

Rekenmodel 1 is een excelbestand dat ontwikkeld is om de financiële aspecten van de aangedragen 
maatregelen  uit  dit  rapport  te  vergelijken.  Dit  wordt  gedaan  door  een  netto  contante  waarde-
vergelijking (NCW). In vastgoedeconomie is de NCW de meest gangbare methode om te rekenen met 
toekomstige investeringen en daarom is er gekozen om de NCW in dit project te gebruiken. Een netto 
contante waarde wordt berekend door over de gehele investeringsperiode de kosten van de opbrengsten 
af te trekken. Het hieruit voortvloeiende bedrag moet niet worden gezien als een bedrag geld wat er 
letterlijk aan het project wordt verdiend, maar meer als een indicatie van de waarde van de investering. 
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De gevonden NCW's van de verschillende pakketten gecombineerd met de verschillende woningtypes 
zijn dus ter indicatie en ter vergelijking. In Rekenmodel 1 worden de NCW's berekend over de periode 
2016 tot 2040.

3.4.1.1 - Structuur

In Rekenmodel 1 staan 6 werkbladen:

• INPUT 

• MAATREGELEN

• HOEK

• TUSSEN

• 2O1K (= 2-onder-1-kap)

• SAMENVATTING

Het INPUT-werkblad bevat  de indices  en uitgangspunten voor  het  gehele model.  Als men iets  ter 
vergelijking wil veranderen moeten dus ook in het INPUT-werkblad de waardes worden veranderd. 
Alle waardes in een blauwe kleur kunnen worden veranderd. Deze waardes worden door de rest van het 
model vervolgens meegenomen. Vlak onder de indices in het blauwe kadertje kan de tekst “duurzaam”, 
“gemak” of “economie” worden ingevuld. Deze geven aan welke van de pakketten maatregelen worden 
meegenomen in de berekeningen. 

Het MAATREGELEN-werkblad laat voor iedere maatregel apart een tabel zien waarin de NCW van de 
betreffende maatregel wordt berekend over de periode 2016 - 2040. Het gaat hier om één meeteenheid 
van  iedere  maatregel,  dus  meestal  één  eenheid  behalve  voor  isolatie,  waar  het  1  m²  betreft.  Veel 
kolommen blijven grotendeels leeg in dit werkblad omdat sommige kolommen maar voor een beperkt 
aantal maatregelen relevant zijn. De rij gele letters in de blauwe balken geeft aan welke indices worden 
toegepast in de corresponderende kolom. In de meest rechtse kolom staat de NCW. Voor het pakket 
“niets doen” wordt er alleen rekening gehouden met het vervangen van de CV-ketel, wat een noodzake-
lijke ingreep is nadat de huidige CV-ketel zijn economische levensduur voorbij is. Dit is dan ook niet  
echt een pakket en daarom kunnen de resultaten direct worden afgelezen uit de tabel “CV” in het 
MAATREGELEN-werkblad. 

In de HOEK/TUSSEN/2O1K-werkbladen staan de NCW-waardes van iedere maatregel over de periode 
2016 -2040 vermenigvuldigd met het aantal meeteenheden dat voor de betreffende referentiewoning 
wordt  geadviseerd.  Deze  maten  zijn  gebaseerd  op  de  waardes  die  in  het  EPA-W-programma  zijn 
ingevoerd (bijlage 2: EPA-W-verantwoording). De meest rechtse kolom bevat de NCW-waardes van 
alle maatregelen bij elkaar opgeteld. Ter indicatie staat linksboven in cel A1 met welk duurzaamheids-
pakket er gerekend wordt. De meeteenheden die bovenin staan, kunnen ook worden aangepast.
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Het werkblad SAMENVATTING bevat een tabel met de NCW-waardes van alle maatregelen bij elkaar, 
van ieder één meeteenheid zoals in het MAATREGELEN-werkblad. Daaronder staat een tabel “totaal-
overzicht”  waarin de totale kosten en NCW's staan van ieder woningtype gecombineerd met  ieder 
pakket.  Daaronder  staat  een  overzicht  van  de investeringskosten  per  m² vloeroppervlak  voor  ieder 
woningtype per pakket. Voor de duidelijkheid staat er op dit werkblad ook nog een kopie van de indices 
en uitganspunten uit het INPUT-werkblad.

3.4.1.2 - De formules

Voor het berekenen van de NCW is de volgende formule gehanteerd (berekenen.nl, 2016):

Voor ieder jaar afzonderlijk:

NCW= 
Reële waarde op tijdstip T

1+rentevoet(T−T0)

En voor het totaal:

NCW Totaal = Som van NCW (T=0) t/m NCW (T=Eind).

De reële waarde is tot stand gekomen door de formule:

Reële waarde (tijdstip T) = reële opbrengsten (tijdstip T) – reële kosten (tijdstip T)

3.4.1.3 - De waardes

Voor het maken van keuzes betreffende de waardes van de indices en uitgangspunten in het INPUT-
werkblad is er een benadering gedaan van de meest realistische waardes op basis van beschikbare cij-
fers. 

Indices:

– Inflatie: Op basis van historische cijfers en streefinflatie ECB: 2% (CBS.nl, 2016)

– Stijging elektriciteitsprijs en gasprijs: CBS en compendium voor de leefomgeving. Op basis van 
de algemene stijging van de CPI-energie van ca 5% tegen de relatief stabiele gas- en 
elektriciteitsprijzen is er gekozen voor een gemiddelde stijging van 2% als uitgangspunt voor 
zowel gas als elektriciteit.

– Rentevoet: Bepaald aan de hand van een aantal vergelijkingen op rente.nl (2016): 5%.

Uitgangspunten:

– Elektriciteitsprijs: Op basis van de cijfers van Eneco (Eneco.nl, 2016), omdat dit de grootste 
energieleverancier is in de Vogelwijk: € 0,22. 
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– Gasprijs: Op basis van de cijfers van Eneco (Eneco.nl, 2016), omdat dit de grootste 
energieleverancier is in de Vogelwijk: € 0,62. 

– Gemiddeld gasverbruik Vogelwijk (2013): 2 750 m³ (CBS, 2013)

– Gemiddeld elektriciteitsverbruik Vogelwijk (2012): 4 100 kWh (CBS, 2012) 

Tabel kosten:
Tabel 3.6, Kosten (Rekenmodel 1)

De kosten in tabel 3.6 zijn op verschillende manieren tot stand gekomen. Van sommige producten zoals 
een HR 107-ketel zijn gemakkelijk prijzen te vinden. Andere producten zijn lastiger te bepalen omdat 
er van sommige maatregelen veel verschillende types en merken zijn. Zo kan isolatie verschillende 
diktes hebben en de meeste installaties verschillende groottes. Voor installaties is  gekozen voor de 
grootte die het meest overeenstemt met de behoeften van een gemiddeld huishouden in de Vogelwijk 
(drie personen). Daarnaast is er getracht zoveel mogelijk dakoppervlak te benutten omdat blijkt dat hoe 
meer er gebruik wordt gemaakt van zonne-energie, hoe meer er bespaard wordt. 

Kolom “investeringskosten nieuw”:

Richtprijs zonnepanelen: Gebaseerd op de aanschafsprijs van € 4 700,- voor 10 zonnepanelen (Mil-
ieucentraal.nl-5, 2016). 4 700 / 10 = € 470,- per paneel.

Richtprijs zonneboiler: Voor het bepalen hiervan is advies op maat verkregen via milieucentraal.nl 
(milieucentraal.nl-6, 2016). Hieruit is gebleken dat een collectoroppervlak van ongeveer 4 m² en een 
opslagvat van 160 liter het meest geschikt is voor de gemiddelde Vogelwijkwoning. Deze kost onge-
veer € 3 000,-. 

Richtprijs zonneveranda: Voor de voorbeeldwoningen is er een middelgrote zonneveranda gekozen. 
Een type B5 kost € 11 452,- (zonneveranda.nl-1, 2016). Met de installatiekosten van ongeveer € 1 500,- 
komt dit totaal neer op ongeveer € 13 000,-.
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Richtprijs HR 107-ketel: Via consumentenbond.nl(2016) zijn er verschillende prijzen vergeleken en is 
er een gemiddelde van € 1 200,- gekozen.

Richtprijs  warmtepomp: Qua  warmtepomp  is  er  een  kleine  lucht-warmtepomp  gekozen.  Een 
representatief  model  is  de  zogenaamde  “elga”  omdat  deze  in  specificaties  lijkt  op  andere  lucht-
warmtepompen. De prijs hiervan is € 4 500,- (Techneco, 2016).

Richtprijs dakisolatie: Voor dakisolatie is er gekozen voor het nieuwste type isolatiemateriaal op de 
markt: luchtkussenfolie. Dit materiaal kost ongeveer € 30,- per m² en € 45,- per m² inclusief installatie 
(Vos, de, 2016).

Richtprijs vloerisolatie: De vloer isoleren door middel van thermokussens is de meest effectieve en 
meest gangbare methode. Deze kosten ongeveer € 16,- per m² en  € 51,- per m² inclusief installatie 
(Tonzon.nl, 2016).

Richtprijs thuisbatterij: De “powerwall” van Tesla kost ongeveer  € 2 700,- per stuk  (teslamotors. 
com, 2016). Het advies voor woningen in de Vogelwijk met meer dan 10 zonnepanelen is om 3 “power-
walls” aan te schaffen wat het totaal brengt op € 8 100,-. Met installatiekosten en een omvormer (ge-
lijkstroom naar wisselstroom) erbij komen we dan op een indicatieve prijs van € 9 900,- (zelfstroom.nl, 
2016).  De  totale  kosten  kunnen  dan  weer  door  3  gedeeld  worden  omdat  in  alle  gevallen  wordt 
geadviseerd 3 stuks aan te schaffen. Dit geeft 9 900 / 3 = € 3 300,- per stuk.  

Richtprijs wandisolatie: Ook voor wandisolatie is er gekozen voor het nieuwste type isolatiemateriaal 
op de markt: luchtkussenfolie. Dit materiaal kost ongeveer € 30,- per m² en  € 45,- per m² inclusief 
installatie (Vos, de, 2016). Er is in dit geval uitgegaan van isolatie aan de binnenzijde van de wanden. 
De buitenzijde isoleren is ook mogelijk echter kost dit meer geld omdat het isolatiemateriaal dan ook 
bestand moet zijn tegen weersinvloeden. De derde optie is spouwmuurisolatie maar deze is achterwege 
gelaten omdat niet alle woningen in de Vogelwijk een spouw hebben.

Richtprijs lage-temperatuur-verwarming: Lage-temperatuur-verwarming door middel van capilaire 
matten kost ongeveer € 80,- tot € 100,- per m² (Vos, de, 2016). Er is voor het rekenmodel gekozen voor 
het gemiddelde van € 90,- per m².

Richtprijs HR++ glas: Uitgangspunt hierbij is dat bestaande kozijnen behouden worden. Richtprijs 
HR++ Glas + installatie en geschikt maken bestaande kozijnen:  € 160,- per m² (milieucentraal.nl-4, 
2016).

De kolom “vervangingstermijn” is gebaseerd op de levensduur van de maatregelen.

De levensduur gaat uit van een normale situatie in de Vogelwijk en omdat de levensduur per fabrikant 
kan verschillen wordt hier een gemiddelde genomen. 

Zonnepanelen: >25 jaar
Zonneboiler: 25 – 30 jaar, de collectoren 30 – 40 jaar
Zonneveranda: 10 jaar garantie, waarna alleen de prestatie licht kan dalen.
HR 107-ketel: 12 – 15 jaar
Warmtepomp: 15 – 20 jaar
Vloerisolatie: >25 jaar
Dakisolatie (luchtkussenfolie): >70 jaar 
Thuisbatterij: 10 jaar garantie. In de praktijk betekent dit dat de prestatie tegen die tijd achteruit kan 
gaan, en niet dat deze wordt vervangen. 
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Na 5 000 cycli gaat de prestatie achteruit, dit is ongeveer 14 jaar. 
Lagetemperatuur-verwarming: 70-100 jaar, 10 jaar garantie
HR++ glas: 10jaar garantie, technische levensduur > 20 jaar 
Kozijnen: >50 jaar
(just-to-fix.nl, 2016, milieucentraal.nl-5, 2016, Techneco, 2016, Vos, de, 2016, zelfstroom.nl, 2016, 
zonnemarkt.nl, 2016)

Kolom “kosten per jaar”:

Zonnepanelen: Zonnepanelen kosten ongeveer € 900,- totaal over 25 jaar aan onderhoud voor een 
systeem van 10 panelen (milieucentraal.nl-5, 2016). Dit is dus € 90,- per paneel voor 25 jaar, en 90 / 25 
= € 5,76 per jaar per zonnepaneel.  

Zonneboiler: Onderhoudskosten  zonneboiler  €  10,-  per  jaar (zonneboiler-info.nl,  2016, 
milieucentraal.nl, 2016).

Zonneveranda: Uitgegaan van € 5,76 per jaar per paneel. Zonneveranda type B5 (5 panelen) kost dan 
5 * 5,76 = € 28,80 per jaar.

HR 107-ketel: Het onderhoud van een moderne HR ketel kost gemiddeld ongeveer  € 103,- per jaar 
(consumentenbond.nl-1, 2016).

Voor de andere maatregelen zijn de onderhoudskosten nihil. 

Tabel opbrengsten:
Tabel 3.7, Tabel opbrengsten (Rekenmodel 1)

De waardes in tabel 3.7 zijn gebaseerd op het volgende:

Exploitatieobrengsten: gas-/elektriciteitsbesparing * gas-/elektriciteitsprijs

Restwaarde (% van nieuw): Lineaire afschrijving op basis van levensduur van de betreffende maatre-
gel.

Subsidie: Op basis van ISDE 2016 subsidies (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016), gevon-
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den via energiesubsidiewijzer.nl (2016).

Elektriciteitsbesparing zonnepanelen: Uitgangspunt 260 Wp per paneel. Omrekenfactor Wp → kWh 
= 0,85. Dus: 260 * 0,85 = 221 kWh per jaar per paneel. De omrekenfactor is gebaseerd op een dak op 
het zuiden. Niet alle daken liggen richting het zuiden maar deze omrekenfactor is toch gebruikt omdat 
deze vrij conservatief is. Een omrekenfactor van 0,9 of 1 is in de praktijk ook haalbaar (Ecopro kennis-
centrum zonnepanelen, 2016). Ook omdat tegen de westkust bovengemiddeld veel zoninstraling is, is 
besloten deze factor te behouden als gemiddelde.

Gasbesparing zonneboiler: In de Vogelwijk bestaat het gemiddelde huishouden uit 3 personen. Voor 
de berekening van de besparing van een zonneboiler is er echter uitgegaan van 4 personen omdat het 
gasverbruik in de Vogelwijk bovengemiddeld hoog is. Daarbij komt nog dat in de Vogelwijk relatief 
dure woningen zijn voorzien van minimaal 1 bad per woning. Omdat in ieder pakket een HR 107-ketel 
wordt gebruikt als naverwarmer, is de gasbesparing 210 m³ per jaar (milieucentraal.nl, 2016).

Elektriciteitsbesparing zonneveranda: Systeem B5 = 10 * 125Wp = 1 250 Wp. 1 250 * 0,85 = 1 063 
kWh per jaar (zonneveranda.nl, 2016).

Gasbesparing HR 107-ketel: Via verbeteruwhuis.nl is er een gemiddelde genomen van 359 m³ gas.

Gasbesparing warmtepomp:  Uitgangspunt: gemiddelde coefficient of performance van 3. Jaarlijks 
stroomverbruik 1 677 kWh (voorbeeld warmtepomp: Elga lucht-warmtepomp). Levert dus 1 677 * 3 = 
5 031 kWh energie.  Een warmtepomp levert  echter  gas.  Dus uitgaande van het  feit  dat  1  m³  gas 
overeenkomt met ongeveer 9,75 kWh (Stedin, 2015) komt dit neer op 516 m³ gas.

Gasbesparing  dakisolatie:  Ongeveer  600  m³  gas  voor  een  gemiddelde  eensgezinswoning 
(milieucentraal.nl-1, 2016). Gedeeld door gemiddeld dakoppervlak van voorbeeldwoningen: 600 / 54,5 
= 11 m³ per jaar per m² dakisolatie.

Gasbesparing  vloerisolatie:  Ongeveer  325  m³  gas  voor  een  gemiddelde  eengezinswoning 
(milieucentraal.nl-2, 2016). Gedeeld door gemiddeld vloeroppervlak van voorbeeldwoningen: 325 / 65 
= 5 m³ per jaar per m² vloerisolatie.

Elektriciteitsbesparing thuisbatterij: Ca 35% elektriciteit nodig uit het net bij 21 kWh aan opslagca-
paciteit  thuisbatterijen  (3  Tesla  “powerwalls”)  (Buitenhuis,  2015).  Het  totale  elektriciteitsverbruik 
gemiddelde woning Vogelwijk = 4 100 kWh * 35% = 1 435 kWh, dus totale besparing = 4 100 – 1 435 
= 2 665 kWh per jaar. (Uitgangspunt van de thuisbatterij is dat er geen salderingsregeling is.)

Gasbesparing wandisolatie: Ongeveer 9 m³ per jaar per m² (milieucentraal.nl-3, 2016).

Gasbesparing lagetemperatuur-verwarming: 7% (duurzaammkb.nl, 2016) * 2 750 (gemiddeld gas-
verbruik Vogelwijk) = ongeveer 192,5 m³ gas per jaar.

Gasbesparing HR++ glas:  Ongeveer  430 m³ gasbesparing per jaar (milieucentraal.nl-4, 2016) voor 
een gemiddelde eengezinswoning. Volgens dubbelglas-weetjes.nl (2016) is de besparing per 20 m² voor 
HR++ glas € 260,- per jaar. Teruggerekend naar m³ gas is dit 260 / 0,62 (gasprijs) = 419 m³. Dit getal  
komt ongeveer  overeen met  het  getal  van milieucentraal.nl.  Om een benadering te  krijgen van de 
besparing per m² is het gemiddelde van de twee gevonden waardes genomen (430 en 419, gemiddelde: 
426) en is dit gedeeld door 20. Dit geeft een besparing van 426 / 20 = 21,3 m³ per m² glas per jaar. 

Kolom “exploitatieopbrengst jaarlijks”:

Deze kolom is tot stand gekomen door vermenigvuldiging van de energiewinst met de energieprijzen. 
Er is één uitzondering hierop: 
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Lagetemperatuur-verwarming: De exploitatieobrengst van het lagetemperatuur-verwarmingssysteem 
is tot stand gekomen door de volgende formule:

Exploitatieopbrengst=
(energiewinst∗energieprijs)
gemiddeld benut oppervlak

Met gemiddeld benut oppervlak wordt bedoeld: het gemiddelde wand-/vloer-/plafond-oppervlak van de 
drie voorbeeldwoningen dat gebruikt wordt door het lagetemperatuur-verwarmingssysteem.

3.4.2 - Conclusies Rekenmodel 1

De netto contante waarde geeft aan hoeveel een toekomstige investering nu ongeveer waard is. In dit 
project is er uitgegaan van de periode 01-07-2016 tot 01-07-2040 omdat de duurzaamheidsambitie van 
de Vogelwijk zich richt op 2040. Daarnaast is er voor 01-07 gekozen omdat dit project tegen die tijd is 
afgerond zodat de investering dan kan plaatsvinden. Wanneer al de bovenstaande financiële gegevens 
door het bijbehorende rekenmodel worden gevoerd, komen daar de volgende kosten en netto contante 
waardes  uit  (Zie  tabel  3.8).  Voor  de  overzichtelijkheid  zijn  de  waardes  van  pakket  “niets  doen” 
afgerond op honderdtallen en de rest op duizendtallen.

Tabel 3.8, Kosten en NCW's gemeten op het “nulpunt”

Zoals te zien is in Tabel 3.8 zijn alle mogelijkheden winstgevend, omdat er geen negatieve waardes 
staan bij “NCW”. De bedragen verschillen per type woning niet veel van elkaar. Dit komt omdat de 
woningen qua afmetingen redelijk op elkaar lijken.  Er  is  wel een duidelijk verschil  waarneembaar 
tussen de verschillende pakketten. Bij pakket “niets doen” zijn de bedragen zeer klein omdat het hier 
alleen gaat om het vervangen van de CV-ketel en de opbrengsten hiervan. Pakket “duurzaam” is ten 
opzichte van pakket “gemak” duurder, maar levert ook meer op. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
in de gekozen voorbeelden hoe meer er in de woning geïnvesteerd wordt, hoe meer winst er gegene-
reerd wordt. Dit geldt voor alle beschouwde woningtypes. In pakket “economie” zijn er echter bedui-
dend lagere investeringskosten te zien ten opzichte van de pakketten “gemak” en “duurzaam”. Toch 
zijn de NCW's van pakket “economie” relatief hoger dan de andere twee pakketten. Dit betekent dat 
pakket “economie” het meest rendabel is.
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De opbouw van de NCW van iedere maatregel één meeteenheid ziet er als volgt uit:

Figuur 3.4, NCW van iedere maatregel één meeteenheid

Voor de referentiewoningen ziet de opbouw van de NCW er als volgt uit (figuur 3.5: NCW hoek, figuur 
3.6: NCW tussen, figuur 3.7: NCW 2o1k):

Figuur 3.5, NCW hoekwoning
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Figuur 3.6, NCW tussenwoning

Figuur 3.7, NCW 2-onder-1-kapwoning
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Figuur 3.4 verschilt erg van de andere drie, omdat de meeteenheden in de NCW van figuur 3.4 allemaal 
op één staan. In figur 3.5 tot en met figuur 3.7 is er bijna geen verschil te zien omdat de meeteenheden 
weinig van elkaar verschillen.  Aan al  deze diagrammen valt  meteen op dat de zonneveranda (ZV) 
negatief uitkomt. De zonneveranda is om deze reden dus niet rendabel en is alleen interessant wanneer 
de bewoner al van plan was een veranda (of carport) aan te schaffen. Dit is dan ook de reden geweest  
om pakket “economie” samen te stellen zodat er een pakket ontstaat waar de investeringskosten zo laag 
mogelijk zijn tegen een zo hoog mogelijke NCW. De tweede maatregel die erg opvalt in deze diagram-
men is de thuisbatterij (TB). Zoals te zien is, geeft deze een grote bijdrage aan de NCW maar omdat 
deze vanwege de huidige salderingsregeling nog niet interessant is, is deze ook weggelaten uit pakket 
“economie”. Omdat pakket “economie” het meest overeenstemt met de wensen van de opdrachtgever, 
wordt dit pakket in de volgende figuren uitgediept. Zodra de NCW's van pakket “economie” cumulatief 
in de tijd worden uitgezet ziet dit er als volgt uit (figuur 3.8: NCW op de y-as en tijd in jaren op de x-
as):

Figuur 3.8, NCW cumulatief, pakket “economie”

In dit  diagram wordt  meteen duidelijk  dat  na ongeveer  11 jaar  de initiële  investering  terug wordt 
verdiend. 

Terugkomend op tabel 3.8: Tabel 3.8 geeft de kosten en NCW aan zoals gemeten op het “nulpunt”. Met 
het nulpunt wordt bedoeld: De indices staan ingesteld op de waardes genoemd in paragraaf 3.4.1.3. Om 
niet afhankelijk te zijn van deze waardes zijn alle indices afhankelijk aangepast naar boven en naar 
beneden om te onderzoeken wat deze factoren voor een invloed hebben op de NCW. Dit is te zien in 
figuur 3.9, Verandering van indices.
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Figuur 3.9, Verandering van indices

Het punt in het midden (100% op de x-as) is de NCW van alle maatregelen bij  elkaar van iedere  
maatregel één meeteenheid. Hier staan de indices op het nulpunt. Op de x-as staan de procentuele 
verandering van deze indices en op de y-as de resulterende NCW's. Veranderingen in energieprijzen 
leveren vrij stabiele veranderingen op in de NCW. De verandering in elektriciteitsprijs heeft niet veel 
invloed op de NCW, maar de verandering van de gasprijs  wel.  Er is af  te lezen dat hoe hoger de 
gasprijs  stijgt,  hoe hoger  de NCW wordt.  De inflatie  en  rente  hebben een  tegenovergesteld effect 
waarbij de rente zelfs een exponentiële daling lijkt te veroorzaken in de NCW, hoe meer de rente stijgt. 

Hieruit valt te concluderen dat de investeringen het meest rendabel zijn:
• bij hogere energieprijzen,
• bij lagere inflatie,
• bij lagere rente.

Verder geldt:
• Zolang de lijnen in grafiek 1 boven de nul blijven, is de investering rendabel.
• Pakket “duurzaam” levert de hoogste NCW op en kost ook het meest.
• Pakket “economie” levert de hoogste NCW tegen de laagste investeringskosten op.
• Niets doen levert bijna niets op.
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3.5 - Uitstraling

Er zijn veel verschillende technische ingrepen om een woning duurzamer te maken. Zodra er sprake is 
van uitstraling kan er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen:

• Zichtbare ingrepen
• Onzichtbare ingrepen

Om de maatregelen iets preciezer te kunnen beoordelen worden de volgende waardes gehanteerd (zie 
tabel 3.9):

Tabel 3.9, Waardetoekenning maatregelen thema uitstraling

Waarde Betekenis

- zichtbaar 

0 zichtbaar, maar goed weg te werken

+ onzichtbaar, of zichtbaar maar naar smaak aan te passen

Voor de maatregelen die in dit project worden behandeld is dit als volgt:
• Zonnepanelen (-): Er komen panelen op het dak of op andere plaatsen in de zon.
• Zonneboiler (-): Er komen collectoren op het dak of op andere plaatsen in de zon.
• Zonneveranda (+): Er wordt een veranda (of carport) gebouwd.
• HR 107-ketel (0): Deze vervangt de oude ketel, dus er komt niets zichtbaars bij.
• Warmtepomp (-): Er komt een klein binnendeel bij de CV-ketel, en er komt een klein buitendeel 

ter grootte van een airco tegen de woning aan.
• Vloerisolatie (+): Isolatiemateriaal wordt onder de vloer geplaatst.
• Dakisolatie (+): Isolatiemateriaal wordt onder de dakafwerking aan de binnenzijde geplaatst.
• Thuisbatterij (0): Er worden accu's geplaatst in de woning en deze zijn zichtbaar. Echter worden 

deze bij voorkeur in een kelder of kast geplaatst waardoor ze niet in het zicht hangen.  
• Gevelisolatie:

◦ Spouwmuurisolatie (+): Isolatiemateriaal bevindt zich in de spouw.
◦ Buitengevelisolatie  (0/+):  Isolatiemateriaal  wordt  aan  de  buitenzijde  van  de  woning 

geplaatst.  Plaksteentjes  kunnen het  uiterlijk  erg  op de  originele  gevel  doen lijken  maar 
uitstulpingen  en  ornamenten  in  de  originele  gevel  zijn  moeilijker  om  te  behouden. 
Daarnaast kan er desgewenst ook een hele nieuwe look aan de gevel worden gegeven.

◦ Wandisolatie (-): Er wordt isolatiemateriaal aan de wanden geplaatst en deze worden weer 
opnieuw afgewerkt.  Het  is  mogelijk  dat  de wanden daardoor  enkele  centimeters  dikker 
worden, dus dit zal wel zichtbaar zijn. 

• Lagetemperatuur-verwarming (+): Systeem wordt in de wand, vloer of het plafond geplaatst. 
Voor deze maatregel geldt een positieve optische verandering omdat de radiatoren, die door-
gaans als lelijk worden ervaren, verdwijnen.

• HR++ glas (0): Het verschil tussen enkelglas en HR++ glas is zichtbaar, echter is dit verschil 
verwaarloosbaar klein. Andere kozijnen kunnen dezelfde uitstraling of desgewenst een nieuwe 
uitstraling hebben. Bij monumentaal glas (bijvoorbeeld glas in lood) kan er een voorzetraam 
worden geplaatst zodat het originele raam behouden kan blijven.
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Over smaak valt natuurlijk te twisten, waardoor het moeilijk wordt om te zeggen of iets een mooie 
uitstraling heeft of juist niet. Zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld door de één als mooi worden ervaren 
en door de ander als  lelijk. Daarnaast zijn er verschillende soorten en maten zonnepanelen wat dit 
vraagstuk nog complexer maakt. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat zonnepanelen wel de grootste 
kosmetische verandering teweeg brengen. Nauw verwant aan de zonnepanelen is de zonneboiler. Een 
zonneboiler  neemt  doorgaans  minder  ruimte  in  beslag  dan  zonnepanelen.  Een  zonneboiler  ziet  er 
daarnaast uit als een aantal langwerpige, donkere buizen in een raamwerk op het dak of in ieder geval  
in de zon (zie figuur 2.5, zonneboiler). Ook hoort er een opslagvat bij, maar deze wordt binnenshuis 
geplaatst zodat deze nauwelijks een zichtbare verandering teweeg brengt. Alhoewel het plaatsen van 
zonnepanelen vergunningsvrij is, kan het een rommelige uitstraling geven wanneer in één straat ver-
schillende soorten panelen worden geplaatst in verschillende standen. De afdeling Monunentenzorg & 
Welstand van de gemeente Den Haag heeft aangegeven bereid te zijn hierover te willen spreken met de 
bewoners van de Vogelwijk om te zorgen dat er toch een mooi straatbeeld ontstaat wanneer mensen 
zonnepanelen plaatsen. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld richtlijnen worden opgesteld voor het 
behouden van uniformiteit van de daken in de Vogelwijk. Voor de andere maatregelen gelden geen 
beperkingen mits zij vanaf de straat niet zichtbaar zijn en binnen de kaders van het bestemmingsplan 
vallen. Dit betekent dat buitengevelisolatie in veel gevallen niet mogelijk is vanwege het detail in de 
voorgevels  van de woningen in de Vogelwijk.  Vooral  de Kropholler-woningen aan de Kwartellaan 
hebben een grote mate van detaillering in de voorgevels. Juist vanwege deze bijzondere architectuur zal 
de afdeling Monumentenzorg & Welstand van de gemeente Den Haag hier minder snel vergunningen 
voor willen verlenen.

3.6 - Overzicht van de maatregelen

In tabel 3.10 is een overzicht te zien van de vier hoofdthema's en hoe de maatregelen op deze thema's 
scoren. Hierin geeft één of meer “+” symbolen aan dat een maatregel een positief effect heeft op het 
betreffende criterium, een “-” symbool een negatief effect en een “0” betekent neutraal of geen effect. 
In de kolom “Invloed op bewoners” staan soms twee waardes in één cel. Dit komt omdat deze kolom is 
samengesteld uit de twee criteria: overlast tijdens het bouwen/installeren en gezondheid. In de kolom 
“Uitstraling” staan bij drie cellen ook twee waardes. Dit betekent dat deze tussen de twee waardes in 
scoren.
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Tabel 3.10, scores van de maatregelen op de vier hoofdthema's

Thema → 
Maatregelen ↓

Invloed op 
energielabel

Invloed op 
bewoners

Kosteneffectivieit Uitstraling

Zonnepanelen + 0 + -

Zonneboiler + 0 + -

Zonneveranda + 0 - +

HR 107-ketel + 0 + 0

Warmtepomp (lucht) + 0 + 0 / -

Vloerisolatie + 0 / + + 0

Dakisolatie + - / 0 + 0

Thuisbatterij 0 0 - 0 / -

Spouwmuurisolatie + 0 / + + 0

Gevelisolatie (buiten) + 0 / + 0 0 / +

Wandisolatie (binnen) +  - / 0 +  -

Lagetemperatuur-
verwarming

+ - / + + + +

HR++ glas + 0 / + + 0

Tabel 3.10 laat zien dat per thema er veel uniformiteit is. Dat de invloed op energielabel bijna allemaal 
positief is, komt omdat de maatregelen die weinig tot geen invloed hebben op het energielabel über-
haupt achterwege zijn gelaten. Een uitzondering hierop is de thuisbatterij omdat deze bij het vervallen 
van de salderingsregeling economisch heel interessant wordt. Als men echter een ouderwetse meter 
heeft die terugdraait bij teruglevering van stroom, zal er altijd een soort saldering plaatsvinden. Dit 
komt  omdat  deze  meters  niet  registreren  hoeveel  er  precies  wordt  gebruikt  en  teruggelevert.  Qua 
invloed op bewoners is te zien dat de meeste maatregelen in balans zijn qua plus- en minpunten. De 
kolom kosteneffectivieit laat zien dat de thuisbatterij (op dit moment) een onrendabele investering is en 
dat  de  zonneveranda  ook  negatief  scoort  op  dit  criterium.  Dit  heeft  ervoor  gezorgd  dat  in  het 
maatregelenpakket “economie” deze twee maatregelen vervallen. Qua uitstraling zijn er veel minpun-
ten te zien. Dit heeft ermee te maken dat er voor de zekerheid uitgegaan is van de aanname dat mensen 
zichtbare maatregelen als lelijk zullen ervaren. De enige plussen in deze kolom zijn producten die 
daadwerkelijk naar de wensen van de consument kunnen worden vormgegeven. 
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H4 - Conclusies en aanbevelingen

4.1 - Conclusies

Er zijn in dit onderzoek drie typen woningen onderzocht. Deze vertegenwoordigen het gedeelte van de 
Vogelwijk dat tussen de Nieboerweg en de Savornin Lohmanlaan ligt. Het gedeelte ten oosten van de 
Nieboerweg wordt buiten beschouwing gelaten omdat hier te veel diversiteit onder de woningen is. 
Ook binnen het gedeelte wat wél beschouwd is, is geen enkele woning exact gelijk aan een andere. 
Daarom zijn de resultaten van dit onderzoek meer bedoeld als richtlijnen en niet als exacte voorschrif-
ten voor investeringen. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

“Hoe kan het energielabel van de gemiddelde woning in de Vogelwijk zo kosteneffectief  
mogelijk worden opgewaardeerd naar een label C of beter?”

Deze is opgesplitst in drie deelvragen, waarvan de eerste als volgt is: 

“Welke middelen ten behoeve van het verduurzamen van woningen in de Vogelwijk zijn er?”

In Hoofdstuk 2 is er verkend welke middelen er bestaan en zijn er keuzes gemaakt zodat er doorgegaan 
kon worden met de volgende deelvraag:

“Welke maatregelen voor het  verduurzamen van woningen in de Vogelwijk zijn  het  meest  
kosteneffectief?”

Deze deelvraag is beantwoord door zoveel mogelijk financiële gegevens over de gekozen maatregelen 
te verzamelen en deze in Rekenmodel 1 te verwerken. In paragraaf 3.4 is te lezen hoe dit is gebeurd en 
wat de precieze resultaten hiervan zijn.

De derde deelvraag luidt:

“Welke maatregelen zijn het beste toepasbaar op de woningen in de Vogelwijk qua invloed op 
het energielabel, invloed op bewoners en uitstraling?”

Deze deelvraag is beantwoord in de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.5. Hierin worden de maatregelen op de 
thema's uitstraling, invloed op het energielabel en invloed op bewoners getoetst.

Tijdens dit onderzoek is er totaal dus op vier thema's onderzocht hoe geschikt bepaalde maatregelen 
voor het verduurzamen van woningen in de Vogelwijk zijn. De maatregelen zijn in pakketten ingedeeld 
om de doelgroep beter van dienst te zijn en om een totaaloverzicht te schetsen van hoe de referentiewo-
ningen verduurzaamd kunnen worden en wat voor effect dit heeft op de thema's. Hieronder volgen de 
conclusies per thema.
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Invloed op energielabel:
De maatregelen in alle drie de pakketten beïnvloeden het energielabel positief, behalve de thuisbatterij. 
Dit komt omdat de thuisbatterij niet in te voeren is in EPA-W omdat het programma deze maatregel 
niet kent. Om het energielabel te verbeteren is het handig om de achtertuin in een overwegend zuide-
lijke richting te hebben. De reden hiervoor is dat er  dan meer zonne-energie op een lagere hoogte 
opgewekt kan worden door zonnepanelen te plaatsen op een schuur, carport, garage, aanbouw of een 
vergelijkbaar gebouw. Daarnaast kan ook de zonneveranda geplaatst  worden wanneer de achtertuin 
richting het zuiden ligt. Hoe meer zonnepanelen er geplaatst worden, hoe beter het energielabel wordt.

Invloed op bewoners:
De maatregelen in pakketten “economie” en “gemak” geven weinig overlast tijdens de installatie/bouw. 
In pakket “duurzaam” zijn er twee maatregelen die wel veel overlast geven: lagetemperatuur-verwar-
ming en wandisolatie. Qua gezondheid kan isolatiemateriaal een gevaar voor de gezondheid betekenen 
wanneer er gekozen wordt voor glas- of steenwol. De rest van de maatregelen hebben geen invloed op 
de gezondheid van de bewoner, behalve vloerisolatie, HR++ glas en wand/gevelisolatie. Deze laatste 
maatregelen zorgen voor een comfortabelere woonbelevenis en zorgen ervoor dat de woning warmer 
blijft. De lagetemperatuur-verwarming is een geval apart omdat deze ook zorgt voor een warme woning 
maar door stralingswarmte verwarmt. Dit zorgt voor minder ronddwarrelend stof zoals het bij radia-
toren het geval is en is daarom ook goed voor de gezondheid. 

Kosteneffectivieit:
De twee meest opvallende maatregelen uit dit onderzoek zijn op dit moment onrendabel. Dit zijn de 
zonneveranda en de thuisbatterij. De thuisbatterij heeft daarentegen veel potentie hoewel de salderings-
regeling deze op dit moment onrendabel maakt. De volgende maatregelen zijn wél rendabel:

• Zonnepanelen
• Zonneboiler
• HR 107-ketel
• Warmtepomp
• Dakisolatie
• Vloerisolatie
• Wandisolatie
• Lagetemperatuur-verwarming
• HR++ Glas 

Daarnaast geldt dat hoe hoger de energieprijzen worden, hoe rendabeler de investering wordt. En hoe 
lager de inflatie en de rente worden, hoe rendabeler de investering wordt. 

Uitstraling:
De maatregel  die  de uitstraling van de woning het  meest  verandert is  de maatregel  zonnepanelen. 
Daarna volgt de zonneboiler die ook op het dak zichtbaar is, gevolgt door de warmtepomp. De warmte-
pomp is  echter maar een klein toestel  die gemakkelijk uit  het zicht geplaatst  kan worden. Ook de 
thuisbatterij is relatief klein en kan bijvoorbeeld in een kast geplaatst worden.
Het isoleren van de gevel (zowel binnen als buiten) brengt kosmetische veranderingen met zich mee. 
Dit  is in beide gevallen zowel negatief (muur wordt iets  dikker) als positief  (muur kan naar wens 
worden afgewerkt). 
De zonneveranda is een heel nieuw bouwdeel en kan aan de wensen van de bewoner worden aangepast. 
Hierdoor brengt deze een positieve verandering met zich mee. De lagetemperatuur-verwarming brengt 
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ook een positieve optische verandering omdat deze de radiatoren doet verdwijnen. Hiermee wordt in de 
Vogelwijk de originele uitstraling weer teruggebracht. 

Conclusies die niet binnen de vier hoofdthema's vallen:

• Een tussenwoning is tegen lagere investeringskosten naar een groen label te brengen. Dit komt 
omdat een tussenwoning minder warmte verliest omdat deze aan twee zijdes een verwarmde 
woning heeft.

• Er zijn nog veel meer mogelijkheden tot het verduurzamen van de woningen. Niet alle moge-
lijkheden zijn in dit onderzoek meegenomen maar dit betekent niet dat deze niet rendabel zijn.

4.2 - Aanbevelingen

Er zijn 3 pakketten met maatregelen die allemaal een sterk kenmerk hebben:
• Pakket “duurzaam”: Dit pakket is gericht op het maximaliseren van de energiebesparing.
• Pakket “gemak”: Hierbij is de impact op de bewoners zo laag mogelijk, terwijl er toch een zo 

hoog mogelijke energiebesparing wordt gerealiseerd.
• Pakket “economie”: Dit  pakket is  puur gericht  op kosteneffectivieit  door tegen een zo laag 

mogelijke investering zo een hoog mogelijke NCW te realiseren. 

In alle pakketten wordt de investering ruimschoots terugverdiend. In pakket “duurzaam” is het rende-
ment hoger ondanks de hogere investeringskosten. Dit komt doordat de wandisolatie en het lagetempe-
ratuur-verwarmingssysteem onderhoudsarm zijn en een lange levensduur hebben. Naast bovenstaande 
pakketten is er nog een andere optie: pakket “duurzaam” zonder de zonneveranda en thuisbatterij. Dit 
zou de economisch interessantere versie van pakket “duurzaam” zijn. 

Op basis van dit onderzoek en de bijbehorende conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden 
gedaan:

• Investeer  zo  snel  mogelijk  in  de  onderzochte  maatregelen  omdat  er  dan  direct  geld  wordt 
verdiend aan de energiebesparing.

• Documenteer  alle  aankoopsbonnen  zodat  er  bewijsvoering  is  voor  het  aanvragen  van  het 
energielabel. Dit is alleen nodig als de woning verkocht of verhuurd wordt.

• Bij aanschaf zonneboiler: let op dat de CV-ketel een NZ-keurmerk bevat (naverwarming zonne-
boiler). De HR 107-ketels hebben dit keurmerk.

• Zonnepanelen:  Er  zijn  veel  dakkapellen  en  schoorstenen  in  de  Vogelwijk.  Gebruik  hierom 
poweroptimizers of micro-omvormers zodat schoorstenen en dakkapellen de prestatie van het 
gehele systeem niet benadelen. 

• Wanneer er voor wandisolatie wordt gekozen, leg dan ook gelijk een lagetemperatuur-verwar-
mingssysteem aan en vice-versa. Omdat de wanden dan toch al opengemaakt moeten worden 
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voor elk van deze maatregelen,  kan er  dan met  relatief  weinig moeite  de andere maatregel 
worden toegepast. 

• Zonnepanelen zijn het meest rendabel wanneer ze op het zuiden worden geplaatst onder een 
hoek  van  ongeveer  30°.  Naarmate  de  zonnepanelen  meer  noordelijk  geörienteerd  worden, 
neemt het rendement af. Toch zijn zonnepanelen economisch nog steeds rendabel wanneer ze 
richting  het  noorden  staan,  ook  al  is  het  ongeveer  50%  ten  opzichte  van  een  zuidelijke 
oriëntatie. Voor de woningen in de Vogelwijk is het aan te raden om de hellingshoek aan te 
passen wanneer er zonnepanelen geplaatst worden in de richtingen N-NO, N en N-NW. Dit is 
omdat de hellingshoek van de daken in de Vogelwijk ongeveer 45° is. Om de ideale hoek van 
30° richting het zuiden te benaderen is het aan te raden zonnepanelen in de richtingen N-NO, N 
en N-NW zo veel mogelijk aan te passen. 

• Lees zelf meer over de mogelijkheden die in dit rapport benoemd staan, want het kan zijn dat er 
nog meer energie te besparen valt als er gekozen wordt voor een systeem dat beter past bij de 
betreffende woning en/of wensen van de bewoners. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom 
mini-windmolens gaan snel. Dit kan een zeer rendabele investering zijn in de nabije toekomst. 
Ook zijn er andere maatregelen die economisch aantrekkelijk kunnen zijn, maar niet meegeno-
men zijn in de berekeningen zoals de houtpelletkachel. Het loont om zelf verder onderzoek te 
doen om te ontdekken welke manier van energiebesparen het meest past  bij  de individuele 
wensen van de bewoner. 

• De zonneveranda is economisch niet rendabel. Echter voegt deze maatregel wel iets toe aan de 
woning. Een zonneveranda is luxe uitgevoerd en kost ongeveer evenveel als een normale, luxe 
veranda zonder geïntegreerde zonnecellen. Daarom is deze voornamelijk interessant voor men-
sen die al een veranda en/of carport willen aanschaffen. Voor de woningen met de achtertuin op 
het noorden is het af te raden een zonneveranda aan te schaffen omdat de toegevoegde waarde 
van de zonnecellen dan door de ligging in het niet vallen.

• Gebruik  geen  minerale  wol  zoals  glas-  of  steenwol  wanneer  er  wordt  geïsoleerd.  Deze 
materialen zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen logischerwijs verboden worden in de 
toekomst, net zoals asbest.

• Zodra de salderingsregeling vervalt wordt de thuisbatterij een zeer rendabele investering. Dit 
komt omdat er op het moment dat zelfopgewekte stroom wordt vergoed, er geen reden is om 
zelf stroom op te slaan voor later gebruik. Daarnaast is het verschil tussen piek- en daltarieven 
nog  niet  groot  genoeg  om  de  thuisbatterij  rendabel  te  maken.  De  slimme  meter  zou  de 
thuisbatterij wel weer rendabel kunnen maken omdat deze meter het mogelijk maakt saldering 
te stoppen. De ouderwetse meter die terugdraait registreert niet hoeveel stroom er wordt ge-
bruikt en hoeveel er wordt teruggelevert, waardoor deze ouderwetse meter altijd voor saldering 
zorgt.  Daarom is het aan te bevelen om de slimme meter te weigeren en de terugdraaiende 
meters te blijven gebruiken, zodat er altijd winst behaald wordt met de zelfopgewekte energie 
zonder extra te hoeven investeren in de thuisbatterij. 

• De vereniging Vogelwijk  Energie(k)  kan eventueel  in  samenwerking met  de gemeente  Den 
Haag en/of een installatiebedrijf een opmaak ontwerpen voor de plaatsing van zonnepanelen 
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en/of zonnecollectoren in de Vogelwijk. Dit komt het straatbeeld ten goede en kan eventuele 
tegenstand van bewoners wegnemen. 

• De vereniging Vogelwijk Energie(k) kan altijd door blijven zoeken naar manieren om collectief 
energie  te  besparen  en/of  op  te  wekken.  De  mogelijkheden  om dit  collectief  te  doen  zijn 
uitgebreid en staan niet in dit rapport. Dit zou bijvoorbeeld wel in een toekomstig project uitge-
zocht kunnen worden.

• Wanneer er gekozen wordt voor gevelisolatie kan dit bijvoorbeeld ook door de achterzijde van 
de woning aan de buitenzijde, en de straatkant van binnen te isoleren. Zo kan een woning opti-
maal verduurzaamd worden zonder daarbij  het  straatbeeld te veranderen.  Dit  kan er uitzien 
zoals in figuur 4.1. 

Figuur 4.1, Monumentale woning verbouwd, (ZECC Architecten, 2016)

Energiebesparende mogelijkheden die niet in de berekeningen zijn meegenomen

Er zijn veel maatregelen die kunnen helpen de woning te verduurzamen, maar geen grote invloed heb-
ben op het energielabel. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in dit onderzoek maar leveren wel 
een energiebesparing op. Voorbeelden van maatregelen die het energiegebruik kunnen beperken zijn:

• een wasmachine met A+++ label, 
• van een wasdroger overstappen naar een waslijn, 
• ledverlichting, 
• tijdschakelaars en 
• het isoleren van verwarmingsleidingen. 

Ook hoort bij het beperken van energiegebruik gedrag, dat op zich al voor heel veel besparing kan 
zorgen. Denk hierbij aan het uitzetten van de verwarming in vertrekken waar het niet per sé nodig is, 
korter douchen, de verwarming lager zetten, de tochtdeur dichtdoen en sluipverbruikers uitschakelen.
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Inleiding
Dit document is een afdruk van Rekenmodel 1 behorende bij het onderzoeksrapport 
“Kosteneffectiviteit van Verduurzaming Vogelwijk”. 

Deze afdruk laat Rekenmodel 1 zien met het pakket “economie” actief. Daarnaast staan de indices 
ingesteld op het zogenoemde “nulpunt”. Dit betekent dat de indices zijn igesteld op de basiswaarden 
zoals gespecificeerd in paragraaf 3.4.1.3 van het onderzoeksrapport. 

Het daadwerkelijke Rekenmodel 1 is uitsluitend digitaal beschikbaar.
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Inleiding
Dit document dient ter begeleiding van het rapport “Kosteneffectiviteit van Verduurzaming Vogelwijk” 
door Sven Mittertreiner.

Deze bijlage laat zien welke gegevens er zijn ingevoerd in het programma EPA-W van Vabi software. 
Dit programma is gebruikt om de energieindices te berekenen van de referentiewoningen in het rapport.

Als de geometrie van de woningen onderling vergeleken wordt, kunnen hierin verschillen merkbaar 
zijn.  Dit  komt omdat  de woningen op verschillende wijzes zijn ingevoerd.  Zo zijn  er  in sommige 
gevallen muren “bij elkaar opgeteld” en als één geheel ingevoerd. Dit maakt voor de berekening van de 
energieindices niets uit. Daarnaast is voor de woning Kraaienlaan 30 een HR 107-ketel geselecteerd in 
plaats van de huidige ouderwetse installatie. Dit is gedaan omdat de woning ten tijde van het invoeren 
van de gegevens leeg stond en het aannemelijk is dat de oude installatie vervangen gaat worden bij 
bewoning. Een HR 107-ketel is het meest gangbaar en is daarom ook geselecteerd voor deze woning. 

Hier volgt het overzicht van de gevonden energieindices met bijbehorende labels:
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Woning 1: Hoekwoning: Spotvogellaan 72

Overzicht woningen
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Overzicht pakket “niets doen”

Geometrie 
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Installaties - verwarming 
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Installaties – tapwater
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Overzicht pakketten “economie” en “gemak”

Geometrie (“economie” en “gemak”)
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Installaties – verwarming (“economie” en “gemak”)
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Installaties – tapwater (“economie” en “gemak”)
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Installaties – zon (“economie”)
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Installaties – zon (“gemak”)
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Overzicht pakket “Duurzaam”

Geometrie 
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Installaties – verwarming
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Installaties – tapwater
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Installaties – zon 
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Woning 2: Tussenwoning: Tortellaan 67

Overzicht woningen
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Overzicht pakket “Niets doen”

Geometrie
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Installaties – verwarming
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Installaties – tapwater
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Overzicht pakketten “economie” en “gemak”

Geometrie
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Installaties – verwarming (“economie” en “gemak”)
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Installaties – tapwater (“economie” en “gemak”)
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Installaties – zon (“economie”)

Installaties – zon (“gemak”) = Installaties – zon (“duurzaam”). Zie pagina 92.
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Overzicht pakket “duurzaam”

geometrie
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Installaties – verwarming 
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Installaties – tapwater 
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Installaties – zon (“duurzaam” en “gemak”)
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Woning 3: 2-onder-1-kapwoning: Kraaienlaan 30

Overzicht woningen
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Overzicht pakket “niets doen”

Geometrie
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Installaties – verwarming
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Installaties – tapwater
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Overzicht pakketten “economie” en “gemak”

Geometrie (“economie” en “gemak”)
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Installaties – verwarming (“economie” en “gemak”)
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Installaties – tapwater (“economie” en “gemak”)
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Installaties – zon (“economie”)

Installaties – zon (“gemak”) = Installaties – zon (“duurzaam”). Zie pagina 108
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Overzicht pakket “duurzaam”

Geometrie
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Installaties – verwarming 
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Installaties – tapwater
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Installaties – zon (“duurzaam” en “gemak”)
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