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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

De gemeente Arnhem is bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van een collectief energiesysteem 

voor de buurten Hoogkamp en Sterrenberg. Uit eerdere studies blijkt dat een collectief energiesysteem het 

beste scoort. De vraag die daarom nu voorligt is welk energiesysteemvariant het beste past. Daartoe is een 

onderscheid gemaakt tussen twee systeemvarianten: 

- een collectief warmtenet met een aanvoertemperatuur van 70 °C; 

- een collectief warmtenet met een aanvoertemperatuur van 50 °C. 

 

Centrale vraagstelling 

De centrale vraag die in deze rapportage wordt behandeld is: welke woningaanpassingen zijn nodig per 

variant en wat zijn hiervan de financiële consequenties. Elke variant vraagt om andere/meer ingrepen om de 

woning geschikt te maken. Om per variant een beeld te vormen van de benodigde woningaanpassingen en 

daarmee gemoeide kosten zijn voor dit onderzoek onderstaande vier woningen in Hoogkamp1 beschouwd:  

- een tussenwoning aan de Voermanstraat; 

- een benedenwoning aan de Josef Israelslaan; 

- een twee onder één kap aan de Mesdaglaan; 

- een tussenwoning aan de Mauvestraat. 

 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de woningschouw. 

 

 

1.1 Renovatie scenario’s 

 

Voor elke van de systeemvarianten is een scenarioanalyse opgesteld die inzicht geeft in de technische 

mogelijkheden en de financiële consequenties van het aansluiten van woningen in Hoogkamp. In het 

onderzoek is gewerkt met twee scenario ’s die hieronder kort zijn omschreven:  

- scenario A (70 °C): dit scenario is erop gericht de woning gereed te maken voor een 

aanvoertemperatuur van 70 °C en daarbij de investeringen in de woningen tot een minimum te 

beperken;  

- scenario B (50 °C): dit scenario is erop gericht de woning gereed te maken voor een aanvoertemperatuur 

van 50 °C. 

 

 

 

1 In een eerdere studie zijn al woningschouwen in Sterrenberg uitgevoerd. 
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Afbeelding 1.1 Scenario’s 
 

 
 

 

1.2 Aanpak 

 

Om te bepalen welke maatregelen er mogelijk zijn om de woningen in de wijk Hoogkamp geschikt te maken 

voor een warmtenet, zijn voor vier referentiewoningen berekeningen gemaakt. Deze woningen zijn 

uitgekozen om een representatief beeld van de woningen in de wijk te geven. De volgende stappen zijn 

uitgevoerd per woning: 

1 tijdens een woningschouw is de benodigde informatie over de bouwconstructies en installaties 

verzameld;  

2 op basis van de huidige radiatoren is bepaald wat het huidige afgiftevermogen (aanvoertemperatuur van 

90 °C) is per ruimte per woning; 

3 het afgiftevermogen is daarna bepaald voor een aanvoertemperatuur van 70 °C en 50 °C; 

4 voor elke woning is per ruimte een warmteverliesberekening gemaakt van de huidige situatie met het 

softwareprogramma Vabi Elements; 

5 het warmteverlies is per ruimte vergeleken met het aanwezige afgiftevermogen in de huidige situatie 

met 90 °C en mogelijk toekomstige situatie met 70 °C of 50 °C. Er is daarmee bepaald of de woningen al 

voldoende afgiftevermogen hebben of dat maatregelen nodig zijn; 

6 per woning is voor twee maatregelenpakketten (A en B) een nieuwe warmteverliesberekening gemaakt. 

Deze is vergeleken met het aanwezige afgiftevermogen om te bepalen of aanvullende maateregelen 

nodig zijn; 

7 voor de twee scenario’s is er een basis maatregelenpakket vastgesteld van de minimale maatregelen die 

nodig zijn op basis van de resultaten van de vier representatieve woningen; 

8 de investeringskosten voor de verschillende maatregelen pakketten zijn voor de vier representatieve 

woningen bepaald.  
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MAATREGELEN 

 

 

2.1 Renovatiemaatregelen 

 

Voor het renoveren van gebouwen voor lagere temperatuurverwarming worden vier verschillende type 

maatregelen onderscheiden: isolatie, kierdichting en ventilatie, warmteafgifte en warmteopwekking. Binnen 

deze typen zijn er verschillende aspecten die aangepakt kunnen worden (zie tabel 2.1). Voor elke woning kan 

door oriëntatie, woningtype en bouwjaar de aanpak verschillen.  

 

 

Tabel 2.1 Overzicht renovatiemaatregelen 
 

Type maatregel Renovatiemaatregel 

isolatie vloerisolatie 

 dakisolatie 

 gevelisolatie  

 vervanging van glas of kozijn 

kierdichting en ventilatie  luchtdichtheid  

 ventilatiesystemen 

warmteafgifte  radiatoren aanpassen 

 boosterventilator 

 vloerverwarming 

warmtapwater bereiding  doorstroomboiler of boosterwarmtepomp  

 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende maateregelen omschreven. 

 

 

2.2 Isolatiemaatregelen 

 

Vloerisolatie 

Een klein deel van de warmte van de woning ontsnapt via de begane grondvloer. Om dit te voorkomen is 

het mogelijk om de vloer te isoleren. Dit is noodzakelijk bij het toepassen van vloerverwarming. 

 

Bij aanwezigheid van een kruipruimte hoger dan 35 cm is het mogelijk om de vloer relatief eenvoudig aan de 

onderkant te isoleren. Door bijvoorbeeld isolatiemateriaal tussen de vloerbalken te plaatsen. Voordeel is dat 

de bestaande vloer blijft gehandhaafd. 
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Als er geen kruipruimte aanwezig is, is het mogelijk om bovenop de bestaande vloer vloerisolatie te 

plaatsen. Isoleren aan de bovenzijde van de vloer kan ingrijpend en kostbaar zijn. De vloer wordt verhoogd 

met 6-10 cm en dit betekent meestal dat deuren en kozijnen moeten worden ingekort. Het is niet mogelijk 

om met deze strategie dezelfde isolatiewaarde te bereiken bij het isoleren onder de vloer. Echter zal het wel 

een aanzienlijk verschil maken op de warmtevraag. 

 

Vloerisolatie bij scenario A en B 

Van alle type isolatiemaatregelen is het effect van vloerisolatie op de warmteverliezen het kleinst. Voor 

scenario A (70 °C) is vloerisolatie daarom ook niet noodzakelijk. Voor scenario B wordt prioriteit gegeven aan 

het isoleren van het dak, aangezien dit het grootste effect heeft op de warmteverliezen: er stijgt warme lucht 

op, waardoor aan het dak meer warmteverlies ontstaat. In scenario B is vloerisolatie wel toegepast indien het 

dak al is geïsoleerd met isolatiemateriaal van tenminste 80 mm dikte.  

 

Dakisolatie 

Zonder dakisolatie gaat via het dak veel warmte verloren. Dit kan verholpen worden door toepassing van 

dakisolatie. Er kunnen twee varianten worden onderscheiden. Dakisolatie aan de binnen en buitengevel.  

 

De beste optie is om het dak aan de buitenzijde te isoleren. Door ventilatie onder de dakpannen zijn de 

risico’s op vochtophoping kleiner. Het dakvlak is na isolatie 7-14 cm dikker. Minder degelijk, maar mogelijk 

goedkoper is het aanbrengen van isolatiemateriaal tussen de balken van het dak aan de binnenzijde van de 

woning. Bij deze zogenaamde ‘koud dakconstructie’ blijft het dakvlak onaangeraakt en kan ervan binnenuit 

gewerkt worden. Hierbij worden er tussen de balken van de dakconstructie isolatieplaten geplaatst. De dikte 

is afhankelijk van de ruimte tussen de balken.  

 

Dakisolatie bij scenario A en B 

Het effect van dakisolatie is significant. Voor scenario A geldt dat het dak van de woning met tenminste 

80 mm dik isolatiemateriaal dient te worden geïsoleerd. Voor scenario B geldt dat de woning met tenminste 

120 mm dient te worden geïsoleerd. Indien de woning bij scenario B al is geïsoleerd met dakisolatie, is de 

vraag of er nog ruimte is tussen de balken. In dat geval zou 40 mm extra isolatiemateriaal aan de binnenzijde 

kunnen worden aangebracht. Aandachtspunt is daarbij de kans op condensvorming en daardoor 

vochtproblemen. De situatie moet altijd door een adviseur worden bekeken voordat er 40 mm extra isolatie 

tegen de bestaande isolatie wordt geplaatst. 

 

Gevelisolatie 

Doordat de gevel vaak een groot oppervlakte betreft, is er relatief veel warmteverlies door de gevel. Daarom 

is het heel effectief en comfort verhogend om de gevel te isoleren. Hiertoe zijn verscheidene opties 

denkbaar. Een overzicht is weergegeven in afbeelding 2.1. 
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Afbeelding 2.1 Verschillende opties voor isolatie van de gevel  
 

 
 

 

Basisisolatie: spouwvulling 

Het bouwjaar van de woningen in Hoogkamp doet vermoeden dat de woningen zijn uitgevoerd met 

spouwmuren. De meest eenvoudige manier van isoleren is hierbij uitvoeren van spouwmuurisolatie. Dit 

beeld is met de woningschouw bevestigd. Hierbij wordt de spouw (ruimte tussen het binnen- en buitenblad) 

opgevuld met isolatiemateriaal. Hiertoe worden er gaten in de voegen van de buitenmuur geboord, 

waardoor het isolatiemateriaal in de spouw kan worden gespoten. 

 

Als de spouw in de jaren 80-90 al een keer is (na-)geïsoleerd, is het aan te raden om met thermografisch 

onderzoek te controleren of deze nog juist in de spouw zit. Het kan blijken dat er lekken zijn ontstaan 

doordat het isolatiemateriaal bijvoorbeeld verpulverd is en er koude lekken zijn ontstaan. In dit geval is het 

nodig om de oude isolatie te verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf voor er nieuwe isolatie kan 

worden aangebracht.  

 

Gevelisolatie bij scenario A en B 

Uit de analyse van de vier woningen blijkt dat spouwvulling zorgt voor een voldoende hoge isolatiewaarde 

om de woning met 70 °C of 50 °C te verwarmen. Aanvullende (meer ingrijpende) renovaties zijn niet strikt 

noodzakelijk. Voor scenario A is spouwmuurisolatie alleen vereist bij woningen met een groot 

geveloppervlak, zoals hoekwoningen, twee onder een kappers en vrijstaande woningen. Voor scenario B is 

spouwmuurisolatie in alle gevallen noodzakelijk.  

 

Glas/kozijnvervanging 

De ramen behoren in de meeste gevallen tot de grootste warmtelekken in oudere woningen. Zo zit er vaak 

oud dubbelglas of zelfs enkele beglazing in de kozijnen. Als glas in de huidige tijd vervangen wordt, is dit 

minimaal voor HR++ glas (hoogrendementsglas), dubbelglas met een goede isolatiewaarde. Ook de kosten 

zijn gunstig, omdat dit product veel wordt toegepast in energiezuinige nieuwbouw. In de meeste gevallen 

kan HR++ in de huidige kozijnen worden geplaatst. Voor het toepassen van lagetemperatuur verwarming 

(25-45 °C ) zoals een warmtepomp is het wenselijk om te kiezen voor HR+++ beglazing. Hierbij dienen 

hoogstwaarschijnlijk ook de kozijnen vervangen te worden.  
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Vervangen van glas bij scenario A en B 

Voor scenario A is het noodzakelijk dat de ramen tenminste zijn voorzien van dubbel glas. In geval van enkel 

glas dienen de ramen vervangen te worden door HR++ glas of beter. Hierbij is het niet strikt noodzakelijk 

om de oorspronkelijk kozijnen te vervangen. Voor scenario B is het in alle gevallen noodzakelijk (enkelglas 

en/of dubbelglas) om de ramen te vervangen voor tenminste HR++ glas  

 

Aandachtspunt bij HR++ glas  

Warmte lucht kan condenseren op koude oppervlakken zoals ramen of muren. Doorgaans zijn ramen de 

koudste oppervlakken in een ruimte, maar wanneer buitenmuren niet zijn geïsoleerd en ramen juist heel 

goed (vooral bij HR++ glas) kan het zijn dat de muur het koudste oppervlak is in de ruimte. Hierdoor zal 

condensatie juist eerder plaatsvinden op de muren. Dit is onwenselijk, omdat dit kan leiden tot 

schimmelvorming bij de muur. Het is daarom niet raadzaam om isolerende beglazing (vooral HR++ glas) toe 

te passen als de buitenmuur niet is voorzien van spouwvulling.  

 

 

2.3 Ventilatie en kierdichting  

 

Kierdichting 

In oudere woningen zijn er vaak veel naden en kieren waar veel warmteverlies plaatsvindt, met name: 

- rondom kozijnen; 

- bij draaiende delen van ramen; 

- bij de aansluiting van (schuine) delen van het dak en tussen dakplaten; 

- bij het kruipluik; 

- bij een houten begane grond vloer (niet geïsoleerd). 

 

Door het dichten van naden en kieren kan het comfort eenvoudig worden vergroot. Zo kunnen borstels 

geplaatst worden onder de deur, tochtprofielen aangebracht worden rond kieren bij ramen en kozijnen en 

de naden rond ramen, deuren en bij het dak gedicht worden met kalkspecie, elastische kit of afdichtband. 

Ook kieren onder de deur kunnen worden verkleind, wat leidt tot minder tocht.  

 

Aandachtspunt hierbij is dat in oudere woningen vaak de ventilatie in de woning wordt voorzien door deze 

kieren. Het is daarom belangrijk om bij het dichten van kieren en naden aandacht te besteden aan de 

ventilatievoorziening.  

 

Ventilatie 

Ten aanzien van de ventilatievoorziening van een woning kunnen drie verschillende types worden 

onderscheiden: 

- type A is natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer. Dit gebeurt bij oudere woningen vaak door de lucht 

die de woning via kieren en naden binnendringt, maar kan ook met gevelroosters boven ramen; 

- type C is natuurlijke toevoer, vaak door gevelroosters, en mechanische afzuiging. Er is dan een afzuigunit 

in de woning aanwezig die op diverse plekken (toilet, badkamer, wc) de lucht afzuigt; 

- type D is een gebalanceerde ventilatie waarbij zowel lucht mechanische wordt toegevoerd en afgezogen. 

Voordeel hiervan is dat deze vaak met warmteterugwinning (WTW) worden uitgevoerd. Hierdoor is er 

minder warmteverlies en een verhoogd comfort, omdat de lucht die binnenkomt wordt voorverwarmd 

door de lucht die naar buitengaat.  

 

Een overzicht is opgenomen in afbeelding 2.2. 
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Afbeelding 2.2 Ventilatietypes 
 

 
 

 

Nadat een woning is geïsoleerd, zijn een aantal kieren mogelijk gedicht en kan het zijn dat er een beperkte 

natuurlijke luchttoevoer aanwezig is. Het is dan mogelijk om met het vervangen van de beglazing ook 

ventilatieroosters tussen de bovenkant van het kozijn en de beglazing te plaatsen. Ventilatieroosters kunnen 

voor tocht zorgen bij harde wind. Een oplossing is winddrukgeregelde roosters. Deze gaan afhankelijk van 

de wind automatisch meer dicht of open. Hierdoor kunnen de roosters ook bij harde wind open blijven en 

neemt het warmteverlies af. De inpassing van (winddruk geregelde) roosters is niet strikt noodzakelijk.  

 

Mechanische ventilatie bij scenario A of B? 

Voor zowel scenario A als B is het niet noodzakelijk om mechanische ventilatie te installeren. Met isolatie 

kunnen de warmteverliezen voldoende worden beperkt om verwarming op 70 °C of 50 °C mogelijk te 

maken. Verder volgt uit de woningschouwen dat de kieren in de gebouwschil en bij de ramen zorgen voor 

frisse lucht in het huis terwijl ze geen oncomfortabele tocht creëren. Mede daarom is de aanname dat 

mechanische ventilatie niet nodig is voor de scenario's A en B. Als er klachten zijn over ongemakkelijke tocht, 

kan dit worden opgelost door middel van kierdichting; in dat geval zouden ofwel ventilatieroosters ofwel 

een mechanisch ventilatiesysteem nodig zijn om voldoende frisse lucht in de woning te brengen. 

 

Voor het toepassen van lagetemperatuur verwarming (25-45 °C ) is balansventilatie met warmteterugwinning 

noodzakelijk, met name indien ramen al zijn vervangen en/of meer comfort is gewenst en/of het 

warmteverlies verder beperkt dient te worden. Hiervoor moeten in de meeste gevallen extra luchttoevoer- 

en afzuigkanalen worden geïnstalleerd. Dit kan een ingrijpende (en daarmee kostbare) operatie zijn. Om het 

aantal kanalen te beperken bestaan er ook systemen (zoals het mixfan-systeem van Brink) waarbij het aantal 

kanalen wordt beperkt. Bij het indoor mixfan-systeem wordt lucht toegevoerd via het trapgat en is slechts 

één afzuigkanaal nodig. Een voorbeeld van deze opstelling is te zien in afbeelding 2.3. Tenslotte bestaat er 

ook de mogelijkheid om decentraal lucht te ventileren. Dit wordt toegepast als het echt niet mogelijk of 

wenselijk is om kanalen te plaatsen.  
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Afbeelding 2.3 Indoor mixfan systeem van BRINK. Bron: https://www.brinkairshop.nl/nl-nl/producten/ventilatie/multi-air-supply 
 

 
 

 

2.4 Warmteafgiftesysteem 

 

Aanvoertemperatuur 

De meeste woningen in Hoogkamp maken gebruik van paneelradiatoren. Als het warmtenet gerealiseerd 

wordt zal de aanvoertemperatuur van de radiatoren verlagen. In de huidige situatie is dit maximaal 90 °C, bij 

het warmtenet zal dit worden verlaagd tot 70 °C of zelfs 50 °C. Hierdoor zal het vermogen van de radiator 

verminderen. Bij een aanvoertemperatuur van 70 °C in plaats van 90 °C zal het afgiftevermogen van de 

radiatoren met ongeveer 40 % dalen. Bij een aanvoer temperatuur van 50 °C zal het vermogen met ongeveer 

70 % dalen.  

 

Radiatoren 

Paneelradiatoren zijn in verschillende maten en soorten verkrijgbaar, zie afbeelding 2.4. Meer platen 

betekent een groter afgiftevermogen (het eerste getal geeft het aantal platen aan). Het vermogen kan ook 

vergroot worden door lamellen (het tweede getal geeft aan hoeveel platen zijn uitgevoerd met lamellen).  

 

 

Afbeelding 2.4 Soorten paneelradiatoren 
 

 
 

 

Als het vermogen van de radiatoren minder wordt door een lagere aanvoertemperatuur, is het mogelijk dat 

er niet voldoende vermogen is. Het is dan mogelijk om de huidige radiatoren te vervangen voor een type 

met een hoger vermogen.  
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Boosterventilatoren 

Een andere mogelijkheid is het plaatsen van boosterventilatoren onder de plaatradiatoren, zie 

afbeelding 2.5. De warmteafgifte van een plaatradiator gebeurt door zowel straling als convectie. De 

boosterventilatoren vergroten het warmteafgiftevermogen door meer luchtstroom langs de radiator te 

creëren, waardoor het zogenaamde afgiftevermogen toeneemt.  

 

Boosterventilatoren produceren geluid en er is bekabeling nodig die moet worden weggewerkt. Daarom 

wordt aanbevolen voor scenario A en scenario B om eerst de radiator te vervangen en pas als blijkt dat deze 

onvoldoende warmte levert een boosterventilator te overwegen. 

 

Boosterventilatoren bij scenario A en scenario B  

Voor twee woningen in scenario B bleek het noodzakelijk om boosterventilatoren te installeren om zo 

voldoende warmteafgiftecapaciteit te genereren. Een alternatief zou kunnen zijn om toch over te gaan op 

balansventilatie. Een dergelijke ingreep is echter kostbaar en ingrijpend. Daarom is deze optie niet 

beschouwd en is uitgegaan van boosterventilatoren.  

 

 

Afbeelding 2.5 Boosterradiatoren van climatebooster (Bron: https://www.climatebooster.nl/radiator-pro) 
 

 
 

 

Vloerverwarming 

Vloerverwarming kan worden beschouwd als de meest comfortabele manier om een huis te verwarmen. 

Hoewel het mogelijk is om dit toe te passen bij een woningrenovatie, is dit meestal kostbaar en 

arbeidsintensief. Vloerverwarming vereist ook een behoorlijke mate van isolatie, die voldoende is om het 

huis geschikt te maken voor lage temperatuurverwarming. Dit is niet het geval voor scenario's A en B, waar 

het verwarmingsvermogen van de vloerverwarming niet voldoende zou zijn om de warmteverliezen te 

dekken. Vloerverwarming wordt voor deze scenario's dus niet beschouwd. 

 

 

2.5 Warmtapwaterbereiding 

 

In het geval het warmtenet warmtapwater levert op 50 °C, is het noodzakelijk om lokaal warmtapwater te 

kunnen bereiden ter preventie van legionella. Hiertoe kunnen twee technieken worden onderscheiden: 

- een elektrische doorstroomboiler; 

- een elektrisch boosterwarmtepomp. 
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Het voornaamste verschil is dat de boosterwarmtepomp een hogere efficiëntie haalt. Daarmee zorgt een  

boosterwarmtepomp voor lagere energielasten. Een booster warmtepomp is ook interessant wanneer uw 

woning beschikt over zonnepanelen. De booster warmtepomp kan dan zo worden ingeregeld dat deze juist 

warmte produceert wanneer de zon schijnt. Wel vraagt een booster warmtepomp om extra ruimte doordat 

een buffertank noodzakelijk is. Een booster warmtepomp kan daarom met name bij appartementen of 

kleinere woningen lastig worden ingepast. Gezien de hogere investeringskosten voor een 

boosterwarmtepomp en het extra ruimtebeslag is in de businesscase van het energiesysteem gerekend met 

een doorstroomboiler. Het type doorstroomboiler fungeert tevens als afleverset en vervult daarmee dus een 

dubbele functie. De kenmerken, karakteristieken en kosten van de twee opties zijn opgenomen in tabel 2.2 

en tabel 2.3.  

 

 

Tabel 2.2 Investering en onderhoudskosten voor een boosterwarmtepomp en doorstroomboiler 
 

Installatie Investering en onderhoudskosten 

(exclusief installatie) 

(exclusief omzetbelasting)  

Bron/toelichting  

Itho Boosterwarmtpomp  

en 90L buffervat 

investering boosterwarmtepomp met 

voorverwarmer  

- type: BWP-20-VV 

- EUR 2.878 exclusief omzetbelasting  

investering buffer 

- type:  WPV 90L 2G 

- EUR 880 exclusief omzetbelasting  

onderhoud (~3 % van investeringskosten) 

- EUR 75 per jaar  

 

ISDE subsidie op booster warmtepomp  

- EUR 650  

- investeringskosten op basis van 

catalogus Itho Daaldrop 2020 

- onderhoudskosten op basis van 

inschatting Witteveen+Bos 

 

Fortes, afleverset met 

geïntegreerde 

doorstroomboiler en 15L 

voorraadvat 

investering afleverset met boiler en 15L buffer  

- Type: AquaHeat Arctic HEX-120 TE Booster 

- EUR 1.600 exclusief omzetbelasting 

onderhoud (~1 % van investeringskosten) 

- EUR 15 per jaar  

- investeringskosten op basis van 

informatie van Fortes  

- onderhoudskosten op basis van 

inschatting Witteveen+Bos  

 

 

Tabel 2.3 Overzicht van jaarlijkse elektriciteitskosten voor een boosterwarmtepomp en doorstroomboiler 
 

Beschrijving Efficiëntie, energieverbruik en jaarlijkse 

energiekosten  

Bron/toelichting 

rendement van 

warmtapwaterbereiding  

(bij aanvoertemperatuur 50 °C) 

boosterwarmtepomp 

- SCOP = 4,8  

- 30 % warmte uit elektriciteit 

- 70 % warmte uit warmtenet 

doorstroomboiler 

- 30 % warmte uit elektriciteit 

- 70 % warmte uit warmtenet 

- rendement opwek: 95 % 

kentallen Witteveen+Bos 

(SCOP staat voor Seasonal Coëfficiënt 

Of Performance en is een maat voor 

de efficiëntie van een warmtepomp) 

jaarlijkse warmtapwatervraag  energieverbruik: 

- 1.000-3.000 kWh/jaar 

indicatie van minimaal en maximaal 

warmtetapwater gebruik door 

huishoudens  

elektriciteitsverbruik van 

installatie  

boosterwarmtepomp 

- 63-188 kWh/jaar 

doorstroomboiler 

- 300-900 kWh/jaar 

elektriciteitsverbruik door de twee 

type installaties  

jaarlijkse elektriciteitskosten 

(inclusief omzetbelasting) 

boosterwarmtepomp: 

- EUR 13-39 per jaar 

doorstroomboiler 

- EUR 60-180 per jaar 

jaarlijkse elektriciteitskosten op basis 

van EUR 0,21 per kWh 
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3  

 

 

 

 

WONINGSCHOUWEN 

 

Om een beeld te vormen van de benodigde woningaanpassingen en daarmee gemoeide kosten, zijn vier 

representatieve woningen in Hoogkamp geschouwd:  

- een woning aan de Voermanstraat:  tussenwoning; 

- een woning aan de Josef Israelslaan: benedenwoning; 

- een woning aan de Mesdaglaan : twee onder één kap; 

- een woning aan de Mauvestraat: tussenwoning. 

 

 

Afbeelding 3.1 Representatieve woningen in de wijk Hoogkamp 
 

 
 

 

Opzet van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt per woning een korte samenvatting gegeven van: 

- de resultaten van de woningschouw (aanwezige bouwconstructies en installaties); 

- de te nemen isolatiemaatregelen per scenario; 

- de warmteverliesberekeningen om te bepalen of de isolatiemaatregelen voldoende zijn. 

 

Maatregelenpakketten per scenario 

Als uitgangspunt is per scenario een standaardmaatregelen pakket vastgesteld, zie tabel 3.1. Uit de 

woningschouw blijkt dat in de meeste woningen stappen zijn genomen voor een comfortabelere en 

energiezuinigere woning. Zo zijn er nog maar enkele ramen die voorzien zijn van enkel glas en zijn veel 

daken al voorzien van 80 cm glaswol aan de binnenzijde. Deze veel voorkomende maatregelen zijn gebruikt 

bij de scenario’s om een minimum vast te stellen waarbij geen extra’s nodig zijn. Het is wel altijd aan te 

raden om bij de isolatiemaatregelen te kiezen voor de minimale waardes van scenario B als er renovatie 

nodig is.  
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Tabel 3.1 Maatregelenpakketten per scenario  
 

Type maatregel Maatregelen Scenario A Scenario B 

isolatie vloerisolatie niet noodzakelijk minimaal 120 mm in gevallen 

dat het dak al is voorzien van  

80 mm isolatiemateriaal  

dakisolatie minimaal 80 cm bij alle type 

woningen 

minimaal 120 mm bij alle type 

woningen, tenzij het dak al is 

voorzien van 80 mm isolatie 

gevelisolatie  spouwmuurisolatie bij hoek, 2-1 

kap of vrijstaande woningen 

spouwmuurisolatie bij alle type 

woningen  

glas/kozijnvervanging enkelglas vervangen voor HR++ minimaal HR++ 

kierdichting en ventilatie  luchtdichtheid  niet noodzakelijk optioneel 

ventilatiesystemen niet noodzakelijk optioneel 

warmte-afgifte  radiatoren aanpassen minimaal type 21 type 21 of 33 

 boosterventilator niet noodzakelijk noodzakelijk in het geval dat 

een radiator type 33 niet 

voldoende capaciteit heeft 

(capaciteitsfactor<100 %) 

warmte-opwek  lokale op 

warmtapwaterbereiding  

niet noodzakelijk doorstroomboiler  

 

 

Warmteverliesberekeningen 

Het verlagen van de aanvoertemperatuur naar 70 °C of 50 °C vermindert het afgiftevermogen van de 

radiatoren om warmte af te geven aan de kamers. Om te toetsen of het standaardpakket aan de 

isolatiemaatregelen volstaat, zijn warmteverliezenberekening uitgevoerd. Gegeven een renovatiescenario 

wordt met de warmteverliesberekening bepaald hoeveel warmte aan de woning moet worden geleverd bij 

de koudste buitencondities. Daarnaast wordt de capaciteit van de radiatoren om warmte te leveren (de 

warmteafgifte) ook voor elk scenario berekend. Beide waarden (de warmteverlies en -afgifte) worden met 

elkaar vergeleken om de capaciteitsfactor (afgifte/verlies) te bepalen, die aangeeft in welke mate de 

radiatoren voldoende warmte kunnen leveren om de woning comfortabel warm te houden. Om het comfort 

te garanderen, moet de capaciteitsfactor meer dan 100 % zijn. Als uit de berekening blijkt dat de 

capaciteitsfactor lager ligt dan 100 %, zijn aanvullende maatregelen geïdentificeerd. Hierbij is een afweging 

gemaakt tussen onderstaande drie maatregelen:  

- het nemen van additionele warmteverlies beperkende maatregelen, zoals het plaatsen van 

balansventilatie met warmte terugwinning;  

- de radiatoren vervangen door radiatoren van dezelfde grootte met een hogere capaciteit om warmte te 

leveren; 

- het plaatsen van boosterventilatoren. 

 

De capaciteit van de radiatoren om warmte te leveren (de warmteafgifte) wordt ook voor elk scenario 

berekend. Dit wordt vergeleken met het warmteverlies om de capaciteitsfactor (afgifte/verlies) te bepalen die 

aangeeft in welke mate de radiatoren voldoende warmte kunnen leveren om de woning comfortabel te 

houden. 
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3.1 Voermanstraat 

 

Tabel 3.2 geeft enkele algemene kenmerken van de woning die is bezocht aan de Voermanstraat. 

 

 

Tabel 3.2 Kenmerken woning Voermanstraat 
 

Eigenschappen Beschrijving 

type woning tussenwoning 

bouwjaar circa1934 

gebruiksoppervlakte (GBO) 129 m2  

renovatiejaar uitbouw in 2000 

oriëntatie voorgevel zuidwest 

belemmeringen rondom de woning twee middelgrote bomen (±3 m hoog) in voortuin 

energielabel F (voorlopig energielabel) 

 

 

3.1.1 Huidige situatie 

 

Bouwkundige situatie 

- in de oorspronkelijke woning bestaat de vloer uit een houtenbalklaag. Er is geen isolatie onder de vloer 

van het oorspronkelijke huis. Er is een toegankelijke kruipruimte die het mogelijk maakt om de vloer in 

het oorspronkelijke huis aan de onderzijde te isoleren; 

- het huis is in het jaar 2000 uitgebouwd. Er is een betonvloer in de uitbouw, die met 180 mm XPS is 

geïsoleerd; 

- de gevel bestaat uit een traditionele opbouw met bakstenen spouwmuur, de dikte van de spouw is niet 

bekend. De spouwmuur is geïsoleerd met EPS Parels. De badkamer is gerenoveerd met een extra 

voorzetwand met isolatie; 

- de dakkap is van houten gordingen. Het dak is in 1991 van binnenuit geïsoleerd met 80 mm steenwol. Er 

is een dakkapel aan de voorzijde (zuidwest). De zolder zal dit jaar worden verbouwd, waarbij er ook een 

dakkapel wordt geplaats aan de achterzijde. De dakkapel aan de voorzijde wordt dan vervangen; 

- het glas in de ramen is de laatste 20 jaar vervangen met dubbel glas, maar niet door HR glas. De 

oorspronkelijke houten kozijnen zijn nog te zien. De buitendeuren zijn van hout gemaakt; 

- het oorspronkelijke balkon is opgenomen in het dak van de uitbouw; 

- op de begane grond is sprake van schuif- zonnewering aan de voorzijde (zuidwest). 

 

Installatietechniek 

- de woning wordt van warmwater voorzien met behulp van een CV ketel. Deze bevindt zich op zolder. De 

ketel is van het type Intergas HR 107. De ketel staat op de planning om dit jaar te worden vervangen; 

- warmte wordt in de woning afgegeven door radiatoren met uitzondering van de badkamer. In de vloer 

van de badkamer is vloerverwarming toegepast; 

- betreffende ventilatie is alleen een afzuiging in de keuken aanwezig, doormiddel van de afzuigkap. 

Verder wordt geventileerd door ramen te openen. Er zijn geen ventilatieroosters, behalve boven het 

raam in de kelder. Er is geen ventilatie unit of mechanisch ventilatiesysteem; 

- de gloeilampen en armaturen zijn vervangen door LED; 

- de douche is gedurende de jaren vernieuwd. Er is vloerverwarming aanwezig middels CV leidingen. Dit 

wordt als aangenaam ervaren; 

- de meterkast zit in de trapkast/kelder. 

 

Bijzonderheden 

- de thermostaat staat overdag op 20-21 °C ingesteld; 

- de zolder is in de zomer te warm en de in de winter te koud. 
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Tabel 3.3 geeft een overzicht van de huidige isolatiemaatregelen en te nemen isolatiemaatregelen om de 

woning gereed te maken voor aansluiting op een warmtenet van 70 °C en 50 °C.  

 

 

Tabel 3.3 Huidige situatie in de Voermanstraat en te nemen isolatiemaatregelen 
 

Type maatregel  Maatregelen Huidige situatie Scenario A Scenario B 

isolatie vloerisolatie 180 mm XPS isolatie 

in uitbouw 

- toevoegen van minimaal 

120 mm vloerisolatie in 

kruipruimte  

dakisolatie 80 mm steenwol - - 

gevelisolatie  spouwmuur isolatie 

met EPS parels 

- - 

glas/ 

kozijnvervanging 

houten kozijn en 

dubbel glas, geen 

HR++  

- toevoegen van HR++ 

glas met behoud van 

kozijnen 

kierdichting en 

ventilatie 

luchtdichtheid  - - - 

ventilatiesystemen natuurlijke ventilatie  - - 

warmteafgifte radiatoren 

aanpassen 

- - 4 x vervangen van 

radiatoren 

boosterventilator - - - 

 

 

3.1.2 Warmteverlies en -afgifte  

 

 

Afbeelding 3.2 Overzicht van het 3D warmteverlies model van de woning op Voermanstraat  
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Huidige situatie 

Tabel 3.4 geeft inzicht in de huidige warmteverliezen en de capaciteitsfactor van de radiatoren. Een 

percentage groter dan 100 % geeft aan dat de radiatoren voldoende capaciteit hebben om te voorzien in de 

warmtevraag. 

 

 

Tabel 3.4 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte in de huidige situatie 
 

Ruimte Warmteverlies 

[W] 

Capaciteitsfactor van de radiatoren 

[%] 

0.0 hal 420 600 

0.0 trap 0  

0.1 woonkamer keuken 6.000 280 

0.2 toilet 0  

1.1 slaapkamer 1.800 250 

1.2 badkamer 1.100  

1.3 studeerkamer 1.400 210 

1.4 inloopkast 150 670 

2.0 zolder 620 840 

totaal 11.500 280 

 

 

Scenario A 

Zoals te zien in tabel 3.5 neemt de capaciteitsfactor van de radiatoren af bij een aanvoertemperatuur van 

70  C in plaats van 90 °C . Verder blijkt dat bij een aanvoertemperatuur van 70 °C de huidige radiatoren nog 

voldoende capaciteit hebben om de warmteverliezen te dekken. Een verklaring hiervoor is dat de huidige 

radiatoren zijn over gedimensioneerd, waardoor een lagere aanvoertemperatuur niet zorgt voor problemen. 

Ook zijn er geen bouwkundige maatregelen te nemen om het warmteverlies te beperken, aangezien deze 

maatregelen al zijn genomen. 

 

 

Tabel 3.5 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte voor scenario A 
 

Ruimte Warmteverlies voor en na 

maatregelen (geen verschil) 

Capaciteitsfactor radiatoren 

 [W] 90 °C 

[%] 

70 °C 

[%] 

0.0 hal 420 600 290 

0.0 trap 0   

0.1 woonkamer keuken 6.000 280 130 

0.2 toilet 0   

1.1 slaapkamer 1.800 250 120 

1.2 badkamer 1.100   

1.3 studeerkamer 1.400 210 100 

1.4 inloopkast 150 670 320 

2.0 zolder 620 840 410 

totaal  11.500 280 140 

 

 



20 | 38 Witteveen+Bos | 119651/20-016.260 | Definitief 

Scenario B 

Bij een aanvoertemperatuur van 50 °C dienen de ramen in de gehele woning te worden vervangen door 

HR++ glas, om de warmteverliezen te verminderen. Daarnaast dient vloerisolatie te worden aangebracht. 

Het dak dient eveneens geïsoleerd te worden met minimaal 120 mm isolatie materiaal. Echter is het dak al 

voorzien van 80 mm isolatie. Om kapitaalvernietiging te voorkomen wordt daarom afgezien van verdere 

dakisolatie. Uit de warmteverliesberekening (zie tabel 3.6) blijkt dat in verschillende ruimtes de huidige 

radiatoren niet voldoende warmte leveren en zullen ze vervangen moeten worden door radiatoren met een 

hogere capaciteit (van type 21 naar type 33). De type 33 radiatoren hebben voldoende vermogen, waardoor 

het niet nodig is om booster ventilatoren te installeren. 

 

 

Tabel 3.6 Voermanstraat - overzicht van warmteverlies en warmteafgifte voor scenario B 
 

Ruimte Warmteverlies voor en na 

maatregelen 

Capaciteitsfactor na isolatie, voor/na 

vervangen van radiatoren  

Vervangen 

radiatoren 

 [W] [W] [%] [%]  

0.0 hal 420 380 150 150  

0.0 trap 0 0    

0.1 woonkamer keuken 6.000 4.600 83 110 2x type 33 

0.2 toilet 0 0    

1.1 slaapkamer 1.800 1.500 68 120 1x type 33 

1.2 badkamer 1.100 570    

1.3 studeerkamer 1.400 1.100 61 110 1x type 33 

1.4 inloopkast 150 110 210 210  

2.0 zolder 620 820 140 140  

totaal 11.500 9.100 82 110  

 

 

Afbeelding 3.3 Overzicht van het 3D warmteverlies model van de woning op Voermanstraat voor scenario B 
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3.2 Josef Israelslaan  

 

Tabel 3.7 geeft enkele algemene kenmerken van de woning die is bezocht aan de Josef Israelslaan. 

 

 

Tabel 3.7 Kenmerken woning Josef Israelslaan 
 

Eigenschappen Beschrijving 

type woning  benedenwoning 

bouwjaar circa 1927 

renovatiejaar woning in 2019 gedeeltelijk gerenoveerd 

gebruiksoppervlakte (GBO) 77 m2  

oriëntatie voorgevel Zuid 

belemmeringen rondom de woning grote bomen aan de voorzijde van de woning 

energielabel E (opgenomen in 2019) 

 

 

3.2.1 Huidige situatie  

 

Bouwkundige situatie 

- de begane grondvloer is uitgevoerd als een houten vloer. De vloer is niet geïsoleerd aan de onderzijde 

van de vloer. Onder de vloerafwerking is ook 18 mm OSB plaat aangebracht. De kruipruimte is deels 

toegankelijk. Door de funderingsbalken bestaat de kruipruimte uit drie delen. Alleen het middelste deel 

is makkelijk toegankelijk; 

- de gevel bestaat uit een traditionele opbouw met een bakstenen spouwmuur. Gezien het bouwjaar van 

de woning is het aan te nemen dat een spouw aanwezig is. Echter is deze niet (na) geïsoleerd; 

- doordat het een benedenwoning betreft is er geen dak aanwezig. Het plafond (vloer van de 

bovenwoning) is in 2019 aan de onderzijde voorzien van 70 cm steenwol; 

- de woning is in 2019 gerenoveerd/verbouwd waarbij de oorspronkelijke beglazing is vervangen voor 

HR++ beglazing. De kozijnen zijn de oorspronkelijke houten kozijnen; 

- aan de voorzijde (zuidkant) van de woning staan grote bomen die voor voldoende schaduw zorgen, 

waardoor de woning ook minder opwarmt in de zomer en winter. De achterzijde heeft over de gehele 

breedte van de woning schaduw van het één meter diepe balkon van de bovenwoningen.  

 

Installatietechniek 

- de woning wordt van warm water en ruimteverwarming voorzien met behulp van een HR 5 Intergas 

ketel. Deze bevindt zich in de badkamer. Warmte wordt in de woning afgegeven door radiatoren die in 

2019 volledig zijn vervangen. De radiator in de slaapkamer staat altijd uit; 

- de badkamer is voorzien van vloerverwarming middels de CV leidingen; 

- als ventilatie is alleen een afzuiging in de keuken aanwezig, door middel van een in blad afzuigkap. Op 

de begane grond wordt geventileerd door ramen te openen. In de slaapkamer heeft de bewoner 

ventilatie roosters in de tuindeuren geplaatst voor extra ventilatie. Er is geen ventilatie unit aanwezig. 

 

Tabel 3.8 geeft een overzicht van de huidige en te nemen isolatiemaatregelen om de woning gereed te 

maken voor aansluiting op een warmtenet van 70 °C en 50 °C. 
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Tabel 3.8 Huidige situatie in de Josef Israelslaan + te nemen isolatiemaatregelen 
 

Type maatregel  Maatregelen Huidige situatie Scenario A Scenario B 

isolatie vloerisolatie - - toevoegen van 

minimaal 120 mm 

vloerisolatie in 

kruipruimte 

dakisolatie 70 cm steenwol   - 

gevelisolatie  -  spouwmuurisolatie 

aanbrengen 

glas/ 

kozijnvervanging 

HR++ met 

oorspronkelijke 

kozijnen 

- voldoende 

kierdichting en 

ventilatie 

luchtdichtheid  - - -  

Ventilatiesystemen - - - 

warmteafgifte radiatoren 

aanpassen 

- - 4x radiatoren 

vervangen 

boosterventilator - - - 

 

 

3.2.2 Warmteverlies en -afgifte 

 

 

Afbeelding 3.4 Overzicht van het 3D warmteverlies model van de woning op Josef Israelslaan  
 

 
 

 

Huidige situatie 

Zoals blijkt uit tabel 3.9 hebben de radiatoren in de huidige situatie voldoende capaciteit om de 

warmteverliezen van de woning te dekken. Wat opvalt is dat niet in alle ruimtes radiatoren zijn geïnstalleerd.  
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Tabel 3.9 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte in de huidige situatie 
 

Ruimte Warmteverlies 

[W] 

Capaciteitsfactor 

[%] 

0.1 woonkamer 3.100 200 

0.2 slaapkamer 1.300 210 

0.3 werkkamer 1.600 280 

0.4 badkamer 630  

0.5 toilet 25  

0.6 hal 0  

0.7 berging 190  

0.8 washok 0  

totaal 6.800 230 

 

 

Scenario A 

Bij een aanvoertemperatuur van 70 °C hebben de huidige radiatoren voldoende capaciteit om de 

warmteverliezen te dekken. Ook zijn er geen bouwkundige maatregelen te nemen om het warmteverlies te 

beperken, aangezien deze maatregelen al zijn genomen. 

 

 

Tabel 3.10 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte voor scenario A 
 

Ruimte Warmteverlies voor en na 

maatregelen (geen verschil) 

Capaciteitsfactor van de radiatoren 

 [W] 90 °C 

[%] 

70 °C 

[%] 

0.1 woonkamer 3.100 200 99 

0.2 slaapkamer 1.300 210 100 

0.3 werkkamer 1.500 280 140 

0.4 badkamer 630   

0.5 toilet 25   

0.6 hal 0   

0.7 berging 190   

0.8 washok 0   

totaal 6.700 230 110 

 

 

Scenario B 

Bij een aanvoertemperatuur van 50 °C wordt de begane grond vloer geïsoleerd met minimaal 120 mm 

isolatie. Wel moet worden opgemerkt dat een groot deel van de kruipruimte slecht bereikbaar is. Hierdoor 

zal het bewerkelijker zijn om de vloerisolatie aan te brengen. Naast vloerisolatie dienen de spouwen in de 

muren ook geïsoleerd te worden om de warmteverliezen te verminderen en zo de woning geschikt voor een 

lagere aanvoertemperatuur te maken. In de woonkamer, de slaapkamer en de werkkamer kunnen de huidige 

radiatoren niet voldoende warmte leveren en zullen moeten worden vervangen door radiatoren met een 

hogere capaciteit (van type 21 naar type 33). 
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Afbeelding 3.5 Josef Israelslaan - overzicht van het 3D warmteverlies model van de woning voor scenario B 
 

 
 

 

Tabel 3.11 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte voor scenario B 
 

Ruimte Warmteverlies voor en na 

maatregelen 

Capaciteitsfactor na isolatie, voor/na 

vervangen van radiatoren 

Vervangen 

radiatoren 

 [W] [W] [%] [%]  

0.1 woonkamer 3.100 2.500 59 110 2 x type 33 

0.2 slaapkamer 1.300 1.000 59 100 1 x type 33 

0.3 werkkamer 1.500 1.200 84 150 1 x type 33 

0.4 badkamer 630 480    

0.5 toilet 25 23    

0.6 hal 0 0    

0.7 berging 190 150    

0.8 washok 0 0    

totaal 6.700 5.400 67 120  
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3.3 Mesdaglaan 

 

Tabel 3.12 geeft enkele algemene kenmerken van de woning die is bezocht aan de Mesdaglaan. 

 

 

Tabel 3.12 Kenmerken woning Mesdaglaan 
 

Eigenschappen Beschrijving  

type woning  twee onder één kap woning 

bouwjaar circa 1938 

gebruiksoppervlakte (GBO) 158 m2 

renovatiejaar in 2009 keuken uitgebouwd 

oriëntatie voorgevel noord 

belemmeringen rondom de woning grote bomen aan de voorkant van de woning 

energielabel G (voorlopig energielabel) 

 

 

3.3.1 Huidige situatie 

 

Bouwkundige situatie 

- de begane grond vloer is uitgevoerd als houten vloer. Onder de vloer is een kruipruimte aanwezig welke 

toegankelijk is via een luik in de grond. De vloer is na geïsoleerd met steenwol; 

- de gevel bestaat uit een traditionele opbouw met baksteen. Gezien het bouwjaar van de woning is het 

aan te nemen dat een spouw aanwezig is. De bewoners hebben deze ±30 jaar geleden geïsoleerd met 

schuim (waarschijnlijk UF-schuim); 

- het dak is uitgevoerd als standaard gordingen dak met dakpannen. Er is een kleine dakkapel aanwezig 

aan de achterzijde van de woning. Het dak is een aantal jaren geleden geïsoleerd met 80 mm steenwol 

om het warmteverlies in de slaapkamers te beperken. In het berging gedeelte is er in plaats van steenwol 

reflecterend folie aangebracht. Daarentegen zijn de ramen van enkel glas; 

- er is sprake van een uitbouw bij de keuken uit 2009. De uitbouw heeft een geïsoleerde spouwmuur en is 

voorzien van HR+ beglazing; 

- het grootste gedeelte van de woning is voorzien van dubbel glas van 35 jaar geleden. Waar glas in 

loodramen aanwezig zijn is het enkelglas voorzien van een voorzetraam. De zijramen van de 

openslaande deur in de eetkamer zijn voor zien van HR+ glas. De ramen zijn voorzien van tochtstrippen. 

 

Installatietechniek 

- de woning wordt van ruimte verwarming voorzien met behulp van een CV ketel. Deze bevindt zich in de 

kelder. Warmte wordt in de woning afgegeven door radiatoren waarvan de meeste nog de originele 

radartoren betreffen; 

- de radiatoren boven zijn voorzien van nieuwe thermostaat kranen; 

- op de zolder is een extra boiler geplaatst voor het warmwater in de badkamer om leidinglengtes kort te 

houden; 

- qua ventilatie is alleen een afzuiging in de keuken aanwezig, door middel van de afzuigkap. In de woning 

zijn geen ventilatieroosters aanwezig noch een ventilatie unit. 

 

Bijzonderheden 

- de thermostaat staat overdag altijd op 16-18 °C ingesteld. 

 

Tabel 3.13 geeft een overzicht van de huidige isolatiemaatregelen en te nemen isolatiemaatregelen om de 

woning gereed te maken voor aansluiting op een warmtenet van 70 °C en 50 °C. 
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Tabel 3.13 Huidige situatie in de Mesdaglaan + te nemen isolatiemaatregelen 
 

Type maatregel  Maatregelen Huidige situatie Scenario A Scenario B 

isolatie vloerisolatie ja, met steenwol, 

dikte onbekend.  

voldoende nee, want de vloer is al 

voorzien van isolatie. 

Aanpassen voegt weinig 

toe en is lastig uit te 

voeren 

dakisolatie 80 mm steenwol - 

niet volledig  

80 mm isolatie bij 

ontbrekende delen 

120 mm isolatie bij 

ontbrekende delen 

gevelisolatie  ja, 30 jaar geleden is 

dit aangebracht.  

voldoende mogelijk onvoldoende 

door ouderdom. 

Warmtescan nodig om 

kwaliteit van de 

spouwmuur isolatie te 

bepalen  

glas/ 

kozijnvervanging 

dubbel glas  vervangen voor 

HR++ glas  

vervangen voor HR++ 

glas 

kierdichting en 

ventilatie 

luchtdichtheid  - - -  

ventilatiesystemen - - optioneel 

warmteafgifte radiatoren 

aanpassen 

- 11x radiatoren 

vervangen voor type 

21/22 

11x radiatoren 

vervangen voor type 33 

boosterventilator - - 9x boosterventilatoren 

toevoegen aan radiator 

 

 

3.3.2 Warmteverlies en -afgifte 

 

Huidige situatie 

In de huidige situatie hebben de radiatoren voldoende capaciteit om de warmteverliezen van de woning te 

dekken, zoals blijkt uit tabel 3.14. 

 

Tabel 3.14 Overzicht van warmteverlies en warmte-afgifte in de huidige situatie 
 

Ruimte Warmteverlies 

[W] 

Capaciteitsfactor 

[%] 

0.0 entree 230 510 

0.0 trap 0  

0.1 Woonkamer 4.800 120 

0.2 keuken 1.800 140 

0.3 toilet 0  

1.0 inloop 0  

1.1 slaapkamer 900 250 

1.2 slaapkamer 1.300 120 

1.3 slaapkamer 1.000 120 

1.4 slaapkamer 680 130 

1.5 badkamer 650 190 

2.0 zolder 5.400 46 

totaal 16.800 110 
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Scenario A 

Bij een aanvoertemperatuur van 70 °C dienen de dubbele glazen ramen in de gehele woning te worden 

vervangen door HR++ glas om de warmteverliezen te verminderen en zo de woning geschikt te maken voor 

een lagere aanvoertemperatuur. In sommige ruimtes kunnen de huidige radiatoren niet voldoende warmte 

leveren en zullen ze vervangen moeten worden door radiatoren met een hogere capaciteit (van type 11 naar 

type 21 of 22). 

 

 

Tabel 3.15 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte voor scenario A 
 

Ruimte Warmteverlies voor en na 

maatregelen 

Capaciteitsfactor na isolatie, voor/na 

vervangen van radiatoren 

Vervangen 

radiatoren 

 [W] [W] [%] [%]  

0.0 entree 230 230 430 430  

0.0 trap 0 0    

0.1 Woonkamer 4.800 4.100 70 95 3x type 21 

0.2 keuken 1.800 1.700 72 98 2x type 21 

0.3 toilet 0 0    

1.0 inloop 0 0    

1.1 slaapkamer 900 800 140 140  

1.2 slaapkamer 1.300 1.000 76 130 1x type 22 

1.3 slaapkamer 1.000 910 68 120 1x type 22 

1.4 slaapkamer 680 610 71 120 1x type 22 

1.5 badkamer 650 560 110 190 1x type 22 

2.0 zolder 5.400 3.500 36 85 1x type 33 

totaal 16.800 13.400 74 110  

 

 

Scenario B 

Bij een aanvoertemperatuur van 50 °C worden de ramen in de gehele woning vervangen door HR++ glas. 

Delen van het dak die nog niet zijn geïsoleerd met ten minste 120 mm isolatie. De spouwmuur is 30 jaar 

geleden voorzien van isolatie. Door veroudering kan het zijn dat de spouwmuurisolatie moet worden 

vervangen. Dit kan worden vastgesteld doormiddel van een warmtescan en/of aanvullend endoscopisch 

onderzoek. Er is afgezien van additionele vloerisolatie tot 120 mm, omdat het vervangen van de huidige 

vloerisolatie te weinig oplevert in termen van het beperken van de warmteverliezen. In de meeste ruimtes 

kunnen de huidige radiatoren niet voldoende warmte leveren en zullen ze vervangen moeten worden door 

radiatoren met een hogere capaciteit (van type 11 naar type 33). In een aantal gevallen bleek uit de 

warmteverliesberekening dat het vervangen van de radiatoren nog niet voldoende is. Daarom is in die 

gevallen ook nog een booster ventilator nodig om de warmteafgiftecapaciteit te vergroten. 

 

Capaciteitsfactor 

Zoals te zien in tabel 3.16 ligt de capaciteitsfactor ook met nieuwe radiatoren in sommige gevallen onder 

100 %. Dat betekent dat de radiatoren niet voldoende warmte kunnen leveren als de warmteverliezen hoog 

zijn. De capaciteitsfactor is bepaald bij een buitentemperatuur van -10 °C en een gewenste 

binnentemperatuur van circa 20 °C. Een capaciteitsfactor die iets lager ligt dan 100 % is daarom niet heel 

problematisch, omdat de buitentemperatuur tegenwoordig zelden nog lager is dan -10 °C. In dit geval is de 

capaciteitsfactor wel behoorlijk laag. De 80 mm isolatie die momenteel is aangebracht is dus eigenlijk niet 

voldoende wanneer de temperatuur wordt verlaagd naar 50 °C.  
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Tabel 3.16 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte voor scenario B  
 

Ruimte Warmteverlies voor en na 

maatregelen 

Capaciteitsfactor na isolatie, voor/na 

vervangen van radiatoren 

Capaciteitsfactor 

Vervangen 

radiatoren 

 [W] [W] [%] [%]  

0.0 entree 230 220 400 400  

0.0 trap 0 0    

0.1 Woonkamer 4.800 4.000 35 120 3x type 33 + 

booster 

0.2 keuken 1.800 1.600 38 130 2x type 33 + 

booster 

0.3 toilet 0 0    

1.0 inloop 0 0    

1.1 slaapkamer 900 730 69 120 1x type 33 

1.2 slaapkamer 1.300 1.000 38 130 1x type 33 + 

booster 

1.3 slaapkamer 1.000 860 35 120 1x type 33 + 

booster 

1.4 slaapkamer 680 550 38 130 1x type 33 + 

booster 

1.5 badkamer 650 530 57 130  

2.0 zolder 5.400 2.900 21 72 1x type 33 + 

booster 

totaal 16.800 12.400 42 120  

 

 

3.4 Mauvestraat 

 

 

Tabel 3.17 geeft enkele algemene kenmerken van de woning die is bezocht aan de Mauvestraat. 

 

 

Tabel 3.17 Kenmerken woning Mauvestraat 
 

 

 

 

 

 

Eigenschappen Beschrijving  

type woning  midden rijwoning 

bouwjaar circa 1935 

gebruiksoppervlak (GBO) 137 m2 

renovatiejaar in 2004 aan de achterkant uitgebouwd 

oriëntatie voorgevel West 

belemmeringen rondom de woning grote bomen aan de achterzijde van de woning 

energielabel F (voorlopig energielabel) 
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3.4.1 Huidige situatie  

 

Bouwkundige situatie 

- de begane grond vloer van de oorspronkelijke woning is uitgevoerd als houten vloer. Onder de vloer is 

een kruipruimte aanwezig, welke via een kleine opening in de kelder toegankelijk is. De uitbouw bestaat 

uit een betonnen vloer op zand met ±70 mm PS isolatie; 

- de gevel bestaat uit een traditionele opbouw met baksteen. Gezien het bouwjaar van de woning is het 

aan te nemen dat een spouw aanwezig is. Echter is deze niet geïsoleerd. De gevel van de uitbouw (2004) 

is voorzien van isolatie met een Rc waarde van 2,5 m² K/W; 

- het dak is uitgevoerd als standaard gordingendakkap met dakpannen. Er zijn twee kleine dakkapellen 

aanwezig deze zijn niet geïsoleerd. Wel is het dak een aantal jaren geleden geïsoleerd met 80 mm 

steenwol tot aan de vliering om het warmteverlies in de slaapkamers te beperken. De vliering is niet 

geïsoleerd; 

- het dak van uitbouw bestaat uit een houtenbalklaag met een met een Rc waarde van 2,5 m² K/W. Op het 

deel waar het balkon heeft gezeten is ook nog een isolatieafschotlaag toegevoegd (isolatiewaarde 

onbekend); 

- het grootste gedeelte van de woning is voorzien van HR++ glas. Alleen het glas in de dakkapelletjes in 

dubbel glas. 

 

Installatietechniek 

- de woning wordt van ruimteverwarming en warmwater voorzien met behulp van een HR107 ketel deze 

bevind zicht op de zolder in een kast. Warmte wordt in de woning afgegeven door radiatoren. Deze zijn 

beneden vervangen, boven zijn de oorspronkelijke radartoren aanwezig. De uitbouw is voorzien van 

vloerverwarming; 

- qua ventilatie is alleen een afzuiging in de keuken aanwezig, door middel van de afzuigkap. In de woning 

zijn over het algemeen geen ventilatieroosters aanwezig noch een ventilatie unit. In de uitbouw zijn twee 

ventilatieroosters aanwezig. 

 

Bijzonderheden 

- veel tocht vanuit de voordeur die via de gang het huis binnenkomt. Er is een tochtdeur/sluis aanwezig 

deze kiert ook; 

- in de zomer hebben de bewoners last van oververhitting;  

- de uitbouw ligt lager dan de oorspronkelijke begane grond verdiepingsvloer hierdoor is de hoogte in de 

uitbouw 3,5 m. 

 

Tabel 3.18 geeft een overzicht van de huidige isolatiemaatregelen en te nemen isolatiemaatregelen om de 

woning gereed te maken voor aansluiting op een warmtenet van 70 °C en 50 °C. 
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Tabel 3.18 Huidige situatie in de Mauvestraat + te nemen isolatiemaatregelen aan de scenario A en B  
 

Type maatregel  Maatregelen Huidige situatie Scenario A Scenario B 

isolatie vloerisolatie geen vloerisolatie, 

behalve uitbouw 

met 70 mm PS 

isolatie.  

- niet strikt noodzakelijk  

dakisolatie 80 mm steenwol - 

niet volledig  

80 mm isolatie bij 

ontbrekende delen 

120 mm isolatie bij 

ontbrekende delen 

gevelisolatie  aanbouw met 

80 mm isolatie 

- aanbrengen van 

spouwmuurisolatie 

glas/ 

kozijnvervanging 

HR++ glas in de 

meeste delen  

-  vervangen van dubbel 

glas bij dakkapel 

kierdichting en 

ventilatie 

luchtdichtheid  - - - 

ventilatiesystemen - - - 

warmteafgifte radiatoren 

aanpassen 

- 3x radiatoren 

vervangen voor type 

21 of 33 

7x radiatoren vervangen 

voor type 33  

boosterventilator - - 3x toepassen van 

boosterventilatoren 

 

 

3.4.2 Warmteverlies en -afgifte 

 

 

Afbeelding 3.6 Overzicht van het 3D warmteverlies model van de woning op Mauvestraat  
 

 
 

 

Huidige situatie 

In de huidige situatie, hebben de radiatoren voldoende capaciteit om de warmteverliezen van de woning te 

dekken, zoals blijkt uit de volgende tabel.  
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Tabel 3.19 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte in de huidige situatie 
 

Ruimte Warmteverlies Capaciteitsfactor 

 [W] [%] 

0.0 achterkamer 3.000 160 

0.0 tochtsluis 300  

0.0 trap 1 150 740 

0.0 trap 2 26  

0.1 voorkamer 2.200 220 

0.2 toilet 1 0  

1.1 inbouwkast 1 0  

1.2 inbouwkast 2 0  

1.3 studeerkamer 1.000 170 

1.4 slaapkamer 1 1.900 160 

1.5 inloopkast 610 220 

1.6 badkamer 1.700 130 

1.7 toilet 2 1  

2.0 zolder 2.300 87 

3.0 vliering 240  

totaal 13.400 160 

 

 

Scenario A 

Bij een aanvoertemperatuur van 70 °C moeten de dakkappellen met 80 mm worden geïsoleerd. Het platte 

dak van het oorspronkelijke huis dient eveneens met 80 mm te worden geïsoleerd. Daarnaast dient ook de 

vlieringvloer met 80 mm geïsoleerd te worden, om de warmteverliezen te verminderen en zo de woning 

geschikt te maken voor een lagere aanvoertemperatuur. Uit tabel 3.20 blijkt verder dat in sommige ruimtes 

de huidige radiatoren niet voldoende warmte kunnen leveren. Daarom zullen ze vervangen moeten worden 

door radiatoren met een hogere capaciteit (van type 20 naar type 21 of type 33). 

 

 

Afbeelding 3.7 Overzicht van de maatregelen aan de woning op de Mauvestraat in scenario A 
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Tabel 3.20 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte voor scenario A 
 

Ruimte Warmteverlies voor en na 

maatregelen 

Capaciteitsfactor na isolatie, voor/na 

vervangen van radiatoren 

Vervangen 

radiatoren 

 [W] [W] [%] [%]  

0.0 achterkamer 3.000 2.800 100 100  

0.0 tochtsluis 300 300    

0.0 trap 1 150 150 360 360  

0.0 trap 2 26 40    

0.1 voorkamer 2.200 1.900 120 120  

0.2 toilet 1 0 0    

1.1 inbouwkast 1 0 0    

1.2 inbouwkast 2 0 0    

1.3 studeerkamer 1.000 990 86 120 1x type 21 

1.4 slaapkamer 1 1.900 1.300 120 120  

1.5 inloopkast 600 620 100 140 1x type 21 

1.6 badkamer 1.700 810 140 140  

1.7 toilet 2 1 6    

2.0 zolder 2.300 1.900 50 120 1x type 33 

3.0 vliering 240 340    

totaal 13.400 11.200 97 120  

 

 

Scenario B 

Bij een aanvoertemperatuur van 50 °C dienen de dakkappellen met minimaal 120 mm isolatiemateriaal 

geïsoleerd te worden. De vlieringvloer dient eveneens met 120 mm geïsoleerd te worden. Daarnaast dienen 

spouwmuren geïsoleerd te worden. Verder dienen de ramen op zolder door HR++ glas te worden 

vervangen, om de warmteverliezen te verminderen en zo de woning geschikt voor een lagere 

aanvoertemperatuur te maken. Zoals blijkt uit tabel 3.21 kunnen de huidige radiatoren in de meeste ruimtes 

niet voldoende warmte leveren en zullen ze vervangen moeten worden door radiatoren met een hogere 

capaciteit (van type 20 naar type 33). In een aantal gevallen bleek uit de warmteverliesberekening dat het 

vervangen van de radiatoren nog niet voldoende is. Daarom is in die gevallen ook nog een boosterventilator 

nodig om de warmteafgiftecapaciteit te vergroten.  
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Tabel 3.21 Overzicht van warmteverlies en warmteafgifte voor scenario B 
 

Ruimte Warmteverlies voor en na 

maatregelen 

Capaciteitsfactor na isolatie, voor/na 

vervangen van radiatoren 

Vervangen 

radiatoren 

 [W] [W] [%] [%]  

0.0 achterkamer 3.000 2.700 65 140 1x type 33 + 

booster 

0.0 tochtsluis 300 243    

0.0 trap 1 150 150 170 170  

0.0 trap 2 26 40    

0.1 voorkamer 2.200 1.500 70 150 1x type 33 + 

booster 

0.2 toilet 1 0 0    

1.1 inbouwkast 1 0 0    

1.2 inbouwkast 2 0 0    

1.3 studeerkamer 1.000 800 51 120 1x type 33 

1.4 slaapkamer 1 1.900 990 72 100 2x type 33 

1.5 inloopkast 610 500 61 150 1x type 33 

1.6 badkamer 1.700 590 96 96  

1.7 toilet 2 1 6    

2.0 zolder 2.300 1.800 25 92 1x type 33 + 

booster 

3.0 vliering 240 370    

totaal 13.400 9.700 57 98  

 

 

Afbeelding 3.8 Overzicht van de maatregelen aan de woning op de Mauvestraat in scenario B 
 

 
 

 

Capaciteitsfactor 

Zoals te zien in tabel 3.21 ligt de capaciteitsfactor ook met nieuwe radiatoren in sommige gevallen onder de 

100 %. Dat betekent dat de radiatoren niet voldoende warmte kunnen leveren als de warmteverliezen hoog 

zijn. De capaciteitsfactor is bepaald bij een buitentemperatuur van -10 °C en een gewenste binnen 

temperatuur van circa 20 °C. Een capaciteitsfactor die iets lager ligt dan 100 % is daarom niet heel 

problematisch, omdat de buitentemperatuur tegenwoordig zelden nog lager is dan -10 °C. 
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4  

 

 

 

 

RENOVATIEKOSTEN NAAR 70 °C EN NAAR 50 °C 

 

 

4.1 Algemene uitleg renovatiekosten 

 

Uit de woningbezoeken kwam naar voren dat in veel woningen al een aantal renovatiemaatregelen zijn 

genomen. Om een volledig beeld te geven van de renovatiekosten zijn deze bepaald voor onderstaande 

twee situaties: 

1 voor de oorspronkelijk woning - conform isolatiewaarden uit het bouwjaar; 

2 voor de huidige woning - inclusief de reeds getroffen isolatiemaatregelen. 

 

Samenvatting renovatiemaatregelen 

De algemene kenmerken van de vier woningen zijn weergegeven in tabel 4.1. De renovatiekosten zijn 

bepaald voor beide temperatuurscenario’s en samengevat in tabel 4.2. De renovatiekosten per woning zijn 

voor beide temperatuurscenario’s opgenomen in paragraaf 4.2 en 4.3 en uitgesplitst per te nemen 

maatregel.  

 

 

Tabel 4.1 Kenmerken van de vier woningen  
 

Woning Type woning Oppervlak m2 Bouwjaar 

Voermanstraat tussen woning  129 circa 1934 

Josef Israelslaan appartement  77 circa 1927 

Mesdaglaan  hoekwoning 158 circa 1938 

Mauvestraat tussenwoning 137 circa 1935 

 

 

Tabel 4.2 Investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en een onzekerheidsmarge van 20 %  
 

 Renovatie naar 70 °C Renovatie naar 50 °C 

 oorspronkelijke 

woning  

in huidige woning oorspronkelijke 

woning 

in huidige woning 

Woning EUR EUR EUR EUR 

Voermanstraat 7.000,-- tot 11.000,-- 0,-- 14.000,-- tot 20.000,-- 6.000,-- tot 9.000,-- 

Josef Israelslaan 2.000,-- tot 3.000,-- 0,-- 9.000,-- tot 13.000,-- 6.000,-- tot 10.000,-- 

Mesdaglaan  14.000,-- tot 20.000,-- 8.000,-- tot 12.000,-- 20.000,-- tot 30.000,-- 12.000,-- tot 18.000,-- 

Mauvestraat 9.000,-- tot 13.000,-- 3.000,-- tot 4.000,-- 17.000,-- tot 25.000,-- 11.000,-- tot 16.000,-- 
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4.2 Renovatiekosten scenario A 

 

Tabel 4.3 geeft de gemiddelde kosten voor isolatiematerialen inclusief installatie die nodig zijn voor isolatie 

tot 70 °C. Neem bij de interpretatie van de kosten in deze paragraaf de volgende punten in acht: 

1 houd er rekening mee dat de isolatiekosten bestaan uit een gemiddelde kostprijs inclusief 

installatiekosten door een aannemer. In de praktijk kunnen de kosten hoger of lager uitvallen. De kosten 

kunnen verschillen per aannemer en kunnen bijvoorbeeld lager uitvallen bij het isoleren van grotere 

oppervlakken (spouwmuurisolatie), bij collectieve inkoop en gelijktijdige installatie bij meerdere 

woningen; 

2 de gemiddelde isolatiekosten per maatregel is exclusief omzetbelasting (omzetbelasting); 

3 in de totale investeringskosten is 6 % omzetbelasting gerekend en een onzekerheidsmarge van 20 %; 

4 de gevel-, vloer- en dak- oppervlakken van eventuele nieuwe bouwdelen (uitbouw) zijn niet 

meegenomen in de isolatiekosten. Om voor de oorspronkelijke woning, de kosten voor vervangen van 

ramen te bepalen is het oppervlak van de ramen in de uitbouw wel meegenomen in het totale 

raamoppervlak. Dit leidt mogelijk tot een kleine overschatting van het totale raamoppervlak, aangezien 

een uitbouw vaak meer raamoppervlak heeft; 

5 voor dakisolatie is gerekend met een gemiddelde kostprijs voor isolatie aan de binnenzijde. Verder kan 

dakisolatie aan de binnenzijde goedkoper zijn dan isolatie aan de buitenzijde. Echter kan met dakisolatie 

aan de buitenzijde vochtproblemen beter worden voorkomen en daarom verdient dit type op zich wel de 

voorkeur. Bij het isoleren van het dak moet daarom altijd eerst worden gekeken welke risico’s er bestaan 

op vochtproblemen, alvorens over te gaan op dakisolatie;  

6 spouwmuurborstels zijn niet meegerekend in de kosten voor spouwmuurisolatie. Spouwmuurborstels 

worden gebruikt om te voorkomen dat het isolatiemateriaal wegvalt naar de nabijgelegen woning. 

 

 

Tabel 4.3 Kosten van isolatiemaatregelen voor scenario A 
 

Maatregelen Gemiddelde isolatiekosten 

exclusief omzetbelasting 

inclusief manuren  

Opmerking 

isolatie  [EUR per m2]  

spouwmuurisolatie  25,-- exclusief spouwmuurborstels  

dakisolatie binnenzijde/vliering  45,--  80 mm isolatiemateriaal  

HR++ glas  150,-- exclusief kozijnen vervangen 

 

 

Tabel 4.4 Voermanstraat naar 70 °C: investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en onzekerheidsmarge van 20 % 
 

 Maatregelen in 

oorspronkelijke 

woning  

Maatregelen in 

huidige woning 

Investeringskosten in 

oorspronkelijke 

woning 

Investeringskosten in 

huidige woning 

renovatie maatregelen m2 m2 EUR EUR 

vloerisolatie kruipruimte - - - - 

spouwmuur isolatie - - - - 

dakisolatie binnenzijde  65  al toegepast 2.900,-- - 

HR++ glas 36 al toegepast 5.400,-- - 

installatie maatregelen aantal aantal EUR EUR 

radiatoren - - - - 

boosterventilatoren - - - - 

investeringskosten    7.000,-- tot 11.000,-- 0,-- 
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Tabel 4.5 Josef Israelslaan naar 70 °C: Investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en onzekerheidsmarge van 20 %  
 

 Maatregelen in 

oorspronkelijke 

woning  

Maatregelen in 

huidige woning 

Investeringskosten in 

oorspronkelijke 

woning 

Investeringskosten in 

huidige woning 

renovatie maatregelen m2 m2 EUR EUR 

vloerisolatie kruipruimte - - - - 

spouwmuur isolatie - - - - 

dakisolatie binnenzijde  benedenwoning benedenwoning - - 

HR++ glas 18 al toegepast 2.700,-- - 

installatie maatregelen aantal aantal EUR EUR 

radiatoren - - - - 

boosterventilatoren - - - - 

investeringskosten inclusief 6 % omzetbelasting 2.000,-- tot 3.000,-- 0,-- 

 

 

Tabel 4.6 Mesdaglaan naar 70 °C: Investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en onzekerheidsmarge van 20 %  
 

 Maatregelen in 

oorspronkelijke 

woning  

Maatregelen in 

huidige woning 

Investeringskosten in 

oorspronkelijke 

woning 

Investeringskosten in 

huidige woning 

renovatie maatregelen m2 m2 EUR EUR 

vloerisolatie kruipruimte - - - - 

spouwmuur isolatie 138 al toegepast 3.500,-- - 

dakisolatie binnenzijde  95 26 4.300,-- 1.200,-- 

HR++ glas 27 27 4.100,-- 4.100,-- 

installatie maatregelen aantal aantal EUR EUR 

radiatoren 3x 3x 4.100,-- 4.100,-- 

boosterventilatoren - - 0,-- 0,-- 

investeringskosten inclusief 6 % omzetbelasting    14.000,-- tot 20.000,-- 8.000,-- tot 12.000,-- 

 

 

Tabel 4.7 Mauvestraat naar 70 °C: Investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en onzekerheidsmarge van 20 % 
 

 Maatregelen in 

oorspronkelijke 

woning  

Maatregelen in 

huidige woning 

Investeringskosten in 

oorspronkelijke 

woning 

Investeringskosten in 

huidige woning 

renovatie maatregelen m2 m2 EUR EUR 

vloerisolatie kruipruimte - - - - 

spouwmuur isolatie - - - - 

dakisolatie binnenzijde  97 31  4.400,-- 1.400,-- 

HR++ glas 28 al toegepast  4.000,-- - 

installatie maatregelen aantal aantal EUR EUR 

radiatoren 3x 3x 1.700,-- 1.700,-- 

boosterventilatoren - - 0,-- 0,-- 

investeringskosten inclusief 6 % omzetbelasting 9.000,-- tot 13.000,-- 3.000,-- tot 4.000,-- 
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4.3 Renovatiekosten scenario B 

 

Tabel 4.8 geeft de gemiddelde kosten voor isolatiematerialen inclusief installatie die nodig zijn voor isolatie 

tot 50 °C. Neem bij de interpretatie van de kosten in deze paragraaf de volgende punten in acht: 

1 houd er rekening mee dat de isolatiekosten een gemiddelde kostprijs zijn inclusief installatiekosten door 

een aannemer. In de praktijk kunnen de kosten hoger of lager uitvallen. De kosten kunnen verschillen per 

aannemer en kunnen bijvoorbeeld lager uitvallen bij het isoleren van grotere oppervlakken (spouwmuur 

isolatie), bij collectieve inkoop en gelijktijdige installatie bij meerdere woningen; 

2 de gemiddelde isolatiekosten per maatregel betreft materiaalkosten inclusief installatie, exclusief 

omzetbelasting (omzetbelasting); 

3 in de totale investeringskosten is 6 % omzetbelasting gerekend en een onzekerheidsmarge van 20 %; 

4 de gevel-, vloer- en dak- oppervlakken van eventuele nieuwe bouwdelen (uitbouw) zijn niet 

meegenomen in de isolatiekosten. Om voor de oorspronkelijke woning, de kosten voor vervangen van 

ramen te bepalen is het oppervlak van de ramen in de uitbouw wel meegenomen in het totale 

raamoppervlak. Dit leidt mogelijk tot een kleine overschatting van het totale raamoppervlak, aangezien 

een uitbouw vaak meer raamoppervlak heeft; 

5 voor dakisolatie is gerekend met een gemiddelde kostprijs voor isolatie aan de binnenzijde. Verder kan 

dakisolatie aan de binnenzijde goedkoper zijn dan isolatie aan de buitenzijde. Echter kunnen met 

dakisolatie aan de buitenkant vochtproblemen beter worden voorkomen en daarom verdient dit type op 

zich wel de voorkeur. Bij het isoleren van het dak moet daarom altijd eerst worden gekeken welke risico’s 

er bestaan op vochtproblemen, alvorens over te gaan op dakisolatie;  

6 spouwmuurborstels zijn niet meegerekend in de kosten voor spouwmuurisolatie. Spouwmuurborstels 

worden gebruikt om te voorkomen dat het isolatiemateriaal wegvalt naar de nabijgelegen woning.   

 

 

Tabel 4.8 Kosten van isolatiemaatregelen voor het scenario B 
 

Maatregelen Gemiddelde isolatiekosten 

exclusief omzetbelasting 

inclusief manuren  

Opmerking 

Isolatie  [EUR per m2]  

vloerisolatie kruipruimte  40,-- 120 mm isolatiemateriaal 

spouwmuurisolatie  25,-- exclusief spouwmuurborstels  

dakisolatie binnenzijde / vliering  55,-- 120 mm isolatiemateriaal  

HR++ glas  150,-- exclusief kozijnen vervangen 

 

 

Tabel 4.9 Voermanstaat naar 50 °C: Investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en onzekerheidsmarge van 20 %  
 

 Maatregelen in 

oorspronkelijke 

woning  

Maatregelen in 

huidige woning 

Investeringskosten in 

oorspronkelijke 

woning 

Investeringskosten in 

huidige woning 

renovatie maatregelen m2 m2 EUR EUR 

vloerisolatie kruipruimte 56 56 2.300,-- 3.200,-- 

spouwmuur isolatie 42 al toegepast 1.100,-- - 

dakisolatie binnenzijde  65 al toegepast 3.600,-- - 

HR++ glas 36 36 5.400,-- 1.300,-- 

installatie maatregelen aantal aantal EUR EUR 

radiatoren 4x 4x 3.600,-- 3.600,-- 

boosterventilatoren - -  -  - 

investeringskosten   14.000,-- tot 20.000,-- 6.000,-- tot 9.000,-- 
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Tabel 4.10 Josef Israelslaan naar 50 °C: Investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en onzekerheidsmarge van 20 % 
 

 Maatregelen in 

oorspronkelijke 

woning  

Maatregelen in 

huidige woning 

Investeringskosten in 

oorspronkelijke 

woning 

Investeringskosten in 

huidige woning 

renovatie maatregelen m2 m2 EUR EUR 

vloerisolatie kruipruimte 94 94 3.800,-- 3.800,-- 

spouwmuur isolatie 35 35 900,-- 900,-- 

dakisolatie binnenzijde  n.v.t n.v.t. - - 

HR++ glas 18 al toegepast 2.700,-- - 

installatie maatregelen aantal aantal EUR EUR 

radiatoren 4x 4x 2.900,-- 2.900,-- 

boosterventilatoren - - - - 

investeringskosten   9.000,-- tot 13.000,-- 6.000,-- tot 10.000,-- 

 

 

Tabel 4.11 Mesdaglaan naar 50 °C: Investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en onzekerheidsmarge van 20 % 
 

 Maatregelen in 

oorspronkelijke 

woning  

Maatregelen in 

huidige woning 

Investeringskosten in 

oorspronkelijke 

woning 

Investeringskosten in 

huidige woning 

renovatie maatregelen m2 m2 EUR EUR  

vloerisolatie kruipruimte 64 

80 mm al 

toegepast 2.600,-- - 

spouwmuur isolatie 138 al toegepast 3.500,-- - 

dakisolatie binnenzijde  95 26 5.200,-- 1.400,-- 

HR++ glas 27 27 4.100,-- 4.100,-- 

installatie maatregelen aantal aantal EUR  EUR 

radiatoren 11x 11x 6.200,-- 6.200,-- 

boosterventilatoren 9x 9x 2.300,-- 2.300,-- 

investeringskosten   20.000,-- tot 30.000,-- 12.000,-- tot 18.000,-- 

 

 

Tabel 4.12 Mauvestreet naar 50 °C: Investeringskosten inclusief installatie, 6 % omzetbelasting en onzekerheidsmarge van 20 %  
 

 Maatregelen in 

oorspronkelijke 

woning  

Maatregelen in 

huidige woning 

Investeringskosten in 

oorspronkelijke 

woning 

Investeringskosten in 

huidige woning 

renovatie maatregelen m2 m2 EUR EUR 

vloerisolatie kruipruimte 56 - 2.200,--  -   

spouwmuur isolatie 45 45 1.100,-- 1.100,-- 

dakisolatie binnenzijde  97 31 5.200,-- 1.700,-- 

HR++ glas 28 3 4.200,-- 500,-- 

installatie maatregelen aantal aantal EUR EUR 

radiatoren 7x 7x 5.200,-- 5.200,-- 

boosterventilatoren 3x 3x 1.800,-- 1.800,-- 

investeringskosten   17.000,-- tot 25.000,-- 11.000,-- tot 16.000,-- 
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