
Rijwoning Hoekwoning Vrijstaande woning Appartement Maisonette 

Door Arcadis is onderzocht welke maatregelen aan de bestaande woningen noodzakelijk 

zijn om verwarming op een lager temperatuurniveau mogelijk te maken met behoud van 

bestaande radiatoren. Daarbij is gekeken naar 70 en 50°C, twee veelvoorkomende aanvoer 

temperaturen voor warmtenetten. Voor Arnhem-West zijn vijf representatieve woningtypes 

onderzocht. 

In dit document worden de benodigde maatregelen, het minimale energielabel (zonder  

invloed van installaties), bouwkosten en terugverdientijd uit dit onderzoek samengevat. Ook 

kunt u lezen in welke volgorde u het beste uw woning verbeterd. 

Aanvoertemperatuur 50°C 

Minimaal energielabel: 

Arnhem-West 
Isolatiemaatregelen voor een aardgasloze wijk 

Om te verwarmen met 70°C heeft uw woning minstens 

dubbel glas, spouwmuur isolatie en redelijke dakisolatie 

nodig. Heeft u een oudere woning zonder spouwmuur? 

Kies dan voor hoogredementsglas, zeer goede kierdichting 

en dakisolatie. Zo heeft u ook een redelijk energiezuinige 

woning zonder gevelisolatie. 

Verwarming op 70°C is zeer goed mogelijk met uw  

bestaande radiatoren. Ook kan er met deze temperatuur 

warm water worden opgewekt door een warmtewisselaar 

in uw meterkast. 

Voor verwarming op lage temperatuur moet uw woning 

worden na-geïsoleerd waarbij de hedendaagse nieuwbouw 

eisen kunnen worden nagestreefd.  Dit omvat zeer goede 

dak-, gevel– en vloerisolatie, hoogrendementsglas en een 

goede kierdichting. Voor oude woningen zonder spouw is 

ook gevelisolatie noodzakelijk. Vraag hierbij altijd om  

advies van een specialist om condensatieproblemen te 

voorkomen. 

Bestaande radiatoren geven minder warmte af bij 50°C. 

Voor meer comfort in de winter wordt dit het beste gecom-

bineerd met vloerverwarming of extra radiatoren. Houdt 

ook rekening met een aparte boiler voor warm water. 

Aanvoertemperatuur 70°C 

Minimaal energielabel: 

Klik op het woningtype of scroll naar beneden om de maatregelen en kosten in detail te bekijken. Heeft u al 

een of meerdere van deze maatregelen uitgevoerd? Dan kunt u deze kosten uiteraard van het totaal aftrekken. 

 C  A 



Gefaseerd uw woning verbeteren 

Uw woning hoeft niet in één keer te worden geïsoleerd, de energieprestatie kan ook in stappen worden 

verbeterd. Hieronder ziet U welke maatregelen het beste als eerste kunnen worden uitgevoerd: 

1. Enkel glas vervangen 

Als er nog enkel glas aanwezig is in de woning dient dit als eerste te worden vervangen. Bij een kozijn dat nog in goede staat is 

kan het glas in veel gevallen vervangen worden door HR++ dubbel glas. Indien het kozijn ook wordt vervangen kan driedubbel 

glas worden overwogen. De meerprijs van driedubbel glas is bij vernieuwing van een geheel kozijn relatief beperkt.  

 

2. Dakisolatie 

Een bestaand dak kan relatief eenvoudig aan de binnenzijde worden voorzien van isolatie. Indien de dakbedekking van een plat 

of hellend dak ook dient te worden vervangen kan dit gelijktijdig worden uitgevoerd, in dat geval is er vaak geen ruimtegebrek 

en wordt aangeraden om de nieuwbouweisen na te streven. Houd bij vernieuwing van het dak ook rekening met toekomstige 

maatregelen zoals buitengevelisolatie waarbij de gevellijn verder naar buiten zal komen te liggen. 

3. Spouwmuurisolatie 

Indien er een lege spouwmuur aanwezig is kan deze worden na-geïsoleerd indien de spouwdiepte minimaal 40 tot 50 mm breed 

is. Dit is een relatief goedkope oplossing zonder veel overlast waarmee de isolatiewaarde van de gevel ruim vier keer beter 

wordt. 

4. Kierdichting 

Door naden en kieren kan energie verloren gaan. Voor ramen en deuren zijn tochtstrips of schuimrubber afdichtingen een goede 

oplossing. Denk ook aan de brievenbus, meterkast en gevel- of dakaansluitingen om luchtlekken aan te pakken. Houd bij een 

verbetering van de kierdichting wel rekening met het aanbrengen van ventilatievoorzieningen voor voldoende verse lucht. 

 

5. Verouderd dubbel glas en/of kozijnen  

bij een woning waar reeds goede dakisolatie, spouwmuurisolatie en een goede kierdichting aanwezig is kan bestaand dubbel 

glas worden vervangen door HR++ glas of driedubbel glas. Net zoals voor enkel glas geldt dat bij een kozijn dat nog in goede 

staat is kan het glas in veel gevallen vervangen worden door HR++ dubbel glas. Indien het kozijn ook wordt vervangen kan drie-

dubbel glas worden overwogen. 

6. Buiten- of binnengevel isolatie 

Indien een gevel niet over een spouw beschikt (of er wordt aanvullend geïsoleerd) kan de gevel aan de buiten of binnenkant 

worden voorzien van extra isolatie. Omdat gevelisolatie aan de binnen of buitenzijde een grote ingreep is wordt aangeraden om 

hierbij steeds de nieuwbouweisen na te streven. Daarbij moet een warmteweerstand (Rc-waarde) van circa 4.5 m².K/W of grosso 

modo 18 tot 20 cm isolatiedikte worden nagestreefd. Ook moet rekening gehouden worden met een doorlopende isolatie tot 

aan de kozijnen. Om deze reden dienen de kozijnen en het glas dan ook best als eerste te worden verbeterd voordat de gevel 

wordt geïsoleerd. Schakel bij binnengevel isolatie altijd een specialist in om condensatieproblemen te voorkomen. 

7. Vloerisolatie 

Een woning verliest relatief weinig energie via de vloer tegenover dak, gevel en ramen, zorg daarom eerst voor een goede isola-

tie van de andere bouwdelen voordat u de vloer isoleert. Gaat u vloerverwarming toepassen? Neem dan wel meteen vloerisolatie 

mee in de verbouwing. 

De bouwkosten in dit document zijn gebaseerd op 

uitvoering door een aannemer op projectbasis 

(vanaf ongeveer 5 woningen tegelijk) in 2021. 

Bij maatregelen voor individuele woningen 

zullen de kosten gemiddeld 13% hoger liggen 

dan bij projectmatige renovaties. 
+13%  

Indien U maatregelen zelf kunt uitvoeren 

kost dit gemiddeld 32% minder. -32%  



Vloerisolatie Geen vloerisolatie noodzakelijk  

Gevelisolatie ±5 cm spouwmuurisolatie Rc 1.6  € 1 845 

Dakisolatie ±10 cm dakisolatie Rc 2.5 aan de binnenzijde € 3 365 

Beglazing Enkel glas vervangen door HR++ glas € 1 020 

Kierdichting Geen extra kierdichting  

Totaal exclusief BTW  € 6 230 

Totaal inclusief BTW  € 7 540 

Terugverdientijd  14 jaar 

Vloerisolatie ±15 cm isolatie Rc 3.5 in de kruipruimte € 2 260 

Gevelisolatie ±18 cm binnengevelisolatie Rc 4.5 € 6 800 

Dakisolatie ±24 cm isolatie Rc 6.0 aan de binnenzijde € 4 285 

Beglazing Overal HR++ glas in bestaande kozijnen € 3 295 

Kierdichting Aanbrengen tochtband en kieren dichten € 685 

Totaal exclusief BTW  € 17 325 

Totaal inclusief BTW  € 20 960 

Terugverdientijd  20 jaar 

Kostenoverzicht Rijwoning 
Rijwoning met spouwmuur gebouwd tussen 1930 en 1965. Dit type komt veel voor 

in de wijken Heijenoord en Lombok binnen Arnhem-West. Het gemiddelde bouw-

jaar voor rijwoningen in Arnhem-West is 1932. 

70°C 

Vervangen van enkel glas, spouwmuurisolatie en dakisolatie  is 

voldoende om een rijwoning op 70°C te verwarmen. Vloerisolatie 

en hedendaagse kierdichting is nog niet noodzakelijk voor deze 

verwarmingstemperatuur. 

50°C 

Voor lage temperatuurverwarming met originele radiatoren is isola-

tie van de woning op nieuwbouwniveau noodzakelijk voor de vloer, 

gevel, dak en ramen. Met behoud van oude radiatoren bestaat de 

kans dat er in hartje winter minder comfort is, het vernieuwen van 

de radiatoren of vloerverwarming zal het comfort verhogen. 

 A 

 C 



Vloerisolatie Geen vloerisolatie noodzakelijk  

Gevelisolatie ±5 cm spouwmuurisolatie Rc 1.6  € 2 885 

Dakisolatie ±10 cm dakisolatie Rc 2.5 aan de binnenzijde € 4 645 

Beglazing Enkel glas vervangen door HR++ glas € 1 020 

Kierdichting Geen extra kierdichting  

Totaal exclusief BTW  € 8 550 

Totaal inclusief BTW  € 10 350 

Terugverdientijd  13 jaar 

Vloerisolatie ±15 cm isolatie Rc 3.5 in de kruipruimte € 3 175 

Gevelisolatie ±18 cm binnengevelisolatie Rc 4.5 € 10 645 

Dakisolatie ±24 cm isolatie Rc 6.0 aan de binnenzijde € 5 915 

Beglazing Overal HR++ glas in bestaande kozijnen € 3 860 

Kierdichting Aanbrengen tochtband en kieren dichten € 770 

Totaal exclusief BTW  € 24 368 

Totaal inclusief BTW  € 29 485 

Terugverdientijd  20 jaar 

Kostenoverzicht Hoekwoning 
Hoekwoning met spouwmuur gebouwd tussen 1930 en 1965. Dit type komt veel 

voor in de wijk Heijenoord Lombok en Klingelbeek. Het gemiddelde bouwjaar 

voor Hoekwoningen in Arnhem-West is 1942. 

70°C 

Vervangen van enkel glas, spouwmuurisolatie en dakisolatie  is 

voldoende om een hoekwoning op 70°C te verwarmen. Dak– en/of 

vloerisolatie is een gemiddelde kostprijs voor een geheel gebouw. 

Vloerisolatie en hedendaagse kierdichting is nog niet verplicht voor 

deze verwarmingstemperatuur. 

50°C 

Voor lage temperatuurverwarming met originele radiatoren is isola-

tie van de woning op nieuwbouwniveau noodzakelijk voor de vloer, 

gevel, dak en ramen. Met behoud van oude radiatoren bestaat de 

kans dat er in hartje winter minder comfort is, het vernieuwen van 

de radiatoren of vloerverwarming zal het comfort verhogen. 

 A 

 C 



Vloerisolatie Geen vloerisolatie noodzakelijk  

Gevelisolatie ±5 cm spouwmuurisolatie Rc 1.6  € 4 035 

Dakisolatie ±10 cm dakisolatie Rc 2.5 aan de binnenzijde € 7 515 

Beglazing Enkel glas vervangen door HR++ glas € 1 260 

Kierdichting Geen extra kierdichting  

Totaal exclusief BTW  € 12 810 

Totaal inclusief BTW  € 15 500 

Terugverdientijd  14 jaar 

Vloerisolatie ±15 cm isolatie Rc 3.5 in de kruipruimte € 4 475 

Gevelisolatie ±18 cm binnengevelisolatie Rc 4.5 € 14 875 

Dakisolatie ±24 cm isolatie Rc 6.0 aan de binnenzijde € 9 565 

Beglazing Overal HR++ glas in bestaande kozijnen € 4 220 

Kierdichting Aanbrengen tochtband en kieren dichten € 945 

Totaal exclusief BTW  € 34 080 

Totaal inclusief BTW  € 41 235 

Terugverdientijd  22 jaar 

Kostenoverzicht Vrijstaande woning 
Woning met spouwmuur gebouwd tussen 1930 en 1965. Dit type komt voor in de 

wijken Klingelbeek en Lombok. Gemiddeld zijn de meeste vrijstaande woningen in 

Arnhem-West in 1935 gebouwd. 

70°C 

Vervangen van enkel glas, spouwmuurisolatie en dakisolatie  is 

voldoende om een vrijstaande woning op 70°C te verwarmen. 

Vloerisolatie en hedendaagse kierdichting is nog niet verplicht voor 

deze verwarmingstemperatuur. 

50°C 

Voor lage temperatuurverwarming met originele radiatoren is isola-

tie van de woning op nieuwbouwniveau noodzakelijk voor de vloer, 

gevel, dak en ramen. Met behoud van oude radiatoren bestaat de 

kans dat er in hartje winter minder comfort is, het vernieuwen van 

de radiatoren of vloerverwarming zal het comfort verhogen. 

 A 

 C 



Vloerisolatie Geen vloerisolatie noodzakelijk  

Gevelisolatie ±5 cm spouwmuurisolatie Rc 1.6  € 1 540 

Dakisolatie ±10 cm dakisolatie Rc 2.5 aan de binnenzijde € 1 340 

Beglazing Enkel glas vervangen door HR++ glas € 530 

Kierdichting Geen extra kierdichting  

Totaal exclusief BTW  € 3 410 

Totaal inclusief BTW  € 4 120 

Terugverdientijd  9 jaar 

Vloerisolatie ±15 cm isolatie Rc 3.5 in de kruipruimte € 960 

Gevelisolatie ±18 cm binnengevelisolatie Rc 4.5 € 4 725 

Dakisolatie ±24 cm isolatie Rc 6.0 aan de binnenzijde € 1 020 

Beglazing Overal HR++ glas in bestaande kozijnen € 2 250 

Kierdichting Aanbrengen tochtband en kieren dichten € 360 

Totaal exclusief BTW  € 9 315 

Totaal inclusief BTW  € 11 265 

Terugverdientijd  15 jaar 

Kostenoverzicht appartement 
Woning met spouwmuur gebouwd tussen 1930 en 1965. Dit type komt veel voor 

in de wijk Lombok, Het Dorp en Klingelbeek. Voor een gemiddelde situatie zijn 

ook het dak en de vloer meegenomen in de kostenbepaling. Een appartement in 

Arnhem-West is gemiddeld in 1953 gebouwd. 

70°C 

Vervangen van enkel glas, spouwmuurisolatie en dakisolatie  is 

voldoende om een appartement op 70°C te verwarmen. Dak– en/

of vloerisolatie is een gemiddelde kostprijs voor een geheel ge-

bouw. Vloerisolatie en hedendaagse kierdichting is nog niet ver-

plicht voor deze verwarmingstemperatuur. 

50°C 

Voor lage temperatuurverwarming met originele radiatoren is isola-

tie van de woning op nieuwbouwniveau noodzakelijk voor de vloer, 

gevel, dak en ramen. Met behoud van oude radiatoren bestaat de 

kans dat er in hartje winter minder comfort is, het vernieuwen van 

de radiatoren of vloerverwarming zal het comfort verhogen. 

 C 

 A 



Vloerisolatie Geen vloerisolatie noodzakelijk  

Gevelisolatie Geen gevelisolatie noodzakelijk   

Dakisolatie ±10 cm dakisolatie Rc 2.5 aan de binnenzijde € 4 375 

Beglazing Overal HR++ glas in bestaande kozijnen € 3 055 

Kierdichting Aanbrengen tochtband en kieren dichten € 815 

Totaal exclusief BTW  € 8 245 

Totaal inclusief BTW  € 9 977 

Terugverdientijd  13 jaar 

Vloerisolatie ±15 cm isolatie Rc 3.5 in de kruipruimte € 1 645 

Gevelisolatie ±18 cm binnengevelisolatie Rc 4.5 € 8 300 

Dakisolatie ±24 cm isolatie Rc 6.0 aan de binnenzijde € 5 570 

Beglazing Overal HR++ glas in bestaande kozijnen € 3 055 

Kierdichting Aanbrengen tochtband en kieren dichten € 815 

Totaal exclusief BTW  € 19 385 

Totaal inclusief BTW  € 23 460 

Terugverdientijd  20 jaar 

Kostenoverzicht maisonette 
Woning zonder spouwmuur gebouwd voor 1930. Dit type woning komt in Arnhem-

West vooral voor in de wijk Lombok en Heijenoord, de gemiddelde leeftijd voor dit 

type woning in Arnhem-West is 1919. Deze maatregelpakketten gelden óók voor 

andere oudere of monumentale woningen zonder spouwmuur. 

70°C 
Het zorgvuldig verbeteren van de kierdichting, vernieuwen van 

alle beglazing en toepassen van dakisolatie is voldoende om een 

maisonette op 70°C te verwarmen. Daarbij hoeft de gevel niet te 

worden geïsoleerd.  

50°C 

Voor lage temperatuurverwarming met originele radiatoren is isola-

tie van de woning op nieuwbouwniveau noodzakelijk voor de vloer, 

gevel, dak en ramen. Met behoud van oude radiatoren bestaat de 

kans dat er in hartje winter minder comfort is, overweeg daarom 

ook om radiatoren bij te plaatsen of vloerverwarming toe te passen 

 A 

 C 



Alternatieve opwekking warm water 

Momenteel wordt in de meeste woningen warm water opgewekt door een 

gasgestookte combiketel of boiler. Bij de transitie naar een andere warmte-

bron hoort ook een andere opwekking van warm water, daarvoor zijn  

meerdere mogelijkheden in combinatie met een warmtenet: 

• Een warmtenet als bron gebruiken om water boven 60°C op te warmen; 

• Zelfstandige elektrische opwarming van water; 

• Opwekking met zonne-warmte als aanvulling op een van bovenstaande. 

 

Soort opwekking warm water Kostenindicatie incl. installatie en BTW 

Warmtenet als bron   

Warmtewisselaar stadsverwarming 70°C Onderdeel van afleverset energieleverancier 

Warmtewisselaar 50°C met elektrische bijverwarming € 2250 

Boosterwarmtepomp voor bron 50°C € 5750* 

Zelfstandige elektrische opwekking   

Elektrische boiler € 1050 

Doorstroomapparaat € 1650 

Warmtepompboiler € 4550* 

Duurzame aanvulling   

Zonneboiler € 3600* 

*Komt in aanmerking voor subsidie 

Kostenoverzicht opwekking warm water 

Subsidies en leningen voor woningverbeteringen 

De maatregelen om uw woning te isoleren, duurzaam te verwarmen, of 

warm water op te wekken kunnen in aanmerking komen voor subsidies, 

een lager BTW tarief en/of een lening met lage rentetarieven.  

Zie voor meer informatie de website ArnhemAan.nl.  

https://www.arnhemaan.nl/

