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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Het gebied Arnhem-West is door de gemeente Arnhem aangeduid als kansrijke wijk om aardgasvrij te 

worden verwarmd. Samen met de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen is verwarming middels een 

warmtenet hier een mogelijke oplossing voor de energietransitie. 

In onderhavig onderzoek zijn in opdracht van de gemeente Arnhem de benodigde isolatiemaatregelen 

bepaald om ruimteverwarming op middelhoge temperatuur (70°C) en lage temperatuur (50°C) mogelijk te 

maken. Dit zijn courante temperaturen voor hedendaagse warmtenetten. Hierbij zijn 5 referentiewoningen 

geselecteerd waarmee een maatgevend beeld voor Arnhem-West wordt verkregen. 

Door de verwarmingstemperatuur te verlagen tot 70 graden neemt het afgifte vermogen van een 

ongewijzigde CV installatie af tot 75 of 60% van het oorspronkelijke vermogen. De noodzakelijke 

maatregelen om woningen geschikt te maken voor deze aanvoertemperatuur zijn te overzien. Voor 

woningen gebouwd na 1930 is het vervangen van enkel glas door HR++ glas, dakisolatie en 

(spouw)muurisolatie voldoende om de woning tot bij zeer koude temperaturen comfortabel te verwarmen. 

Voor woningen gebouwd voor 1930 wordt alle beglazing vernieuwen door HR++ glas, zeer goede 

kierdichting en dakisolatie geadviseerd, zonder dat maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn.  

De bijhorende kosten voor deze maatregelen variëren van circa € 4 000 (incl. BTW) voor een appartement 

tot € 15 000 voor een vrijstaande woning, uitgaande van woningen zonder enige isolatie en uitvoering op 

projectmatige basis. In realiteit is het mogelijk dat de huidige woningen reeds een aantal van de 

noodzakelijke maatregelen hebben doorgevoerd waardoor de kosten lager kunnen uitvallen. Ook zijn de 

meer- en minderkosten aangegeven indien de maatregelen individueel in plaats van op projectbasis wordt 

gerenoveerd of indien de bewoner de maatregelen zelf uitvoert zonder tussenkomst van een aannemer. 

Bij lage temperatuurverwarming op 50°C middels handhaving van bestaande radiatoren resteert er nog 30 

tot 25% van het oorspronkelijke afgiftevermogen. Om deze reductie te compenseren middels 

isolatiemaatregelen is een ingrijpende energetische renovatie van woningen noodzakelijk. Hierbij zijn de 

hedendaagse nieuwbouweisen als uitgangspunt gehanteerd. Met deze maatregelen kan min of meer de 

afname van verwarmingsvermogen worden gecompenseerd, echter is een verminderd comfort in de 

winterperiode een reëel risico zonder verbeteringen aan het afgiftesysteem. De kosten voor deze 

energetische renovaties variëren van € 11 500 (incl. BTW) voor een appartement tot € 41 000 voor een 

vrijstaande woning. 

Voor woningen gebouwd na 1930 is een combinatie van redelijke spouwmuurisolatie, zeer goed isolerende 

beglazing, dakisolatie en vloerisolatie samen met het uitbreiden of vervangen van het afgiftesysteem een 

realistischere optie om woningen op grote schaal geschikt te maken voor lage temperatuur verwarming.  

Met voornoemde maatregelen kan worden gesteld dat verwarming op 70°C mogelijk is voor woningen met 

een energielabel C of beter, en dat verwarming op 50°C een label A vereist. 

Algemeen wordt geconcludeerd dat woningen in Arnhem-West met enigszins beperkte maatregelen geschikt 

kunnen worden gemaakt voor verwarming op 70°C. Om woningen geschikt te maken voor lage 

temperatuurverwarming op 50°C zijn beduidend meer isolatiemaatregelen noodzakelijk, daarnaast is in dit 

geval een alternatieve wijze van warm water opwekking noodzakelijk. De benodigde investeringen voor 

woningen om op lage temperatuur te worden verwarmd hebben een langere terugverdientijd en dus minder 

rendabel voor de vastgoedbezitter. 

Met inachtneming van de ambitie van gemeente Arnhem om in 2030 de kansrijke wijk Arnhem-West 

aardgasvrij te verwarmen is een aanvoertemperatuur van 70°C het meest realistisch. Door de noodzakelijke 

maatregelen en bijhorende kosten om bestaande woningen geschikt te maken voor lage temperatuur 

verwarming wordt een aanvoertemperatuur van 50°C voor bestaande woningen op een relatief korte termijn 

tot 2030 niet haalbaar geacht.  

P.S.  In verband met de COVID maatregelen heeft geen bezoek aan de woningen plaatsgevonden maar 

is gebruik gemaakt van de voorbeeld woningen als beschreven 
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1 INLEIDING 

De gemeente Arnhem heeft hoge ambities op gebied van duurzaamheid en de energietransitie. In 2021 

wordt een Transitievisie warmte opgesteld door de gemeente waarin wordt aangegeven welke wijken in 

2030 op een duurzame en aardgasvrije manier kunnen worden verwarmd. Daarbij is de wijk Arnhem-West 

geselecteerd als een kansrijke wijk voor aansluiting op een collectief warmtenet, mede door de toekomstige 

ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op De Hes. 

De gemeente Arnhem wenst haar inwoners te informeren over de stappen die moeten worden ondernomen 

om aardgasvrije ruimteverwarming mogelijk te maken en welke kosten hiermee gepaard gaan. Voor Arnhem 

West is daarbij de keuze gevallen op het verwarmen van de woningen met een collectief warmtenet. 

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in welk isolatiemaatregelen noodzakelijk zijn om de bestaande 

woningen in Arnhem-West geschikt te maken voor ruimteverwarming op een lager temperatuurniveau, 

waarbij de verwarmingsbron een warmtenet kan zijn. Hiervoor zijn twee scenario’s onderzocht; een situatie 

met een aanvoertemperatuur van 70°C en 50°C. 

Per scenario wordt daarbij aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn, hiervoor wordt het verband 

gelegd tussen de afname van warmteafgifte van de bestaande CV installatie bij de lagere temperaturen en 

welke isolatiemaatregelen moeten worden genomen om de lagere warmteafgifte te compenseren.  

Voor dit onderzoek zijn in overleg met de gemeente 5 maatgevende referentiewoningen geselecteerd die 

representatief zijn voor Arnhem-West op basis van wijkonderzoek. Voor de woningen is gebruik gemaakt 

van de publicatie RVO Voorbeeldwoningen 2011 als uitgangspunt voor de energieprestatie en omvang van 

bestaande woningen. 

Met noodzakelijke maatregelen en oppervlakten van de woningen wordt een kostenraming opgesteld per 

woningtype om de bijhorende kosten om te verwarmen op 70°C dan wel 50°C inzichtelijk te maken. 

 



 

Onze referentie: D10025482:23  - Datum: 25 februari 2021  

  

 

ENERGIETRANSITIE ARNHEM-WEST 

7 van 54 

2 AANPAK EN LEESWIJZER 

Voor onderhavig onderzoek naar isolatiemaatregelen dient een verband tussen het afgifte vermogen van de 

verwarmingsinstallatie en de warmtevraag van de woning te worden gelegd.  

Door van een lagere aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit zal het afgiftevermogen van een 

(ongewijzigde) verwarmingsinstallatie afnemen. Om dit te compenseren zullen verbetermaatregelen aan de 

thermische schil van de woning worden bepaald die de warmtevraag (de energie die nodig is om de woning 

te verwarmen) minimaal evenredig te verlagen, zodat het verlaagde afgiftevermogen wordt gecompenseerd. 

Hiertoe zal het energieverlies van woningen met en zonder isolatiemaatregelen worden bepaald. 

Daarvoor wordt allereerst de bestaande (referentie)situatie bepaald. Hiervoor worden de bestaande 

woningen onderzocht en referentiewoningen geselecteerd in hoofdstuk 4. Daarbij wordt gekeken naar de 

woningtypes, bouwjaar en energielabels van de woningen in Arnhem-West. Verder wordt een inschatting 

gemaakt van de bestaande CV temperaturen en afname van vermogen met lagere temperaturen in 

hoofdstuk 5. Hiervoor wordt er van uitgegaan dat de CV installatie de woning in oorspronkelijke toestand 

voldoende kan verwarmen. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 6 maatregelen omschreven die nodig zijn om het warmteverlies voor de vijf 

referentiewoningen voldoende te reduceren zodat het verminderde verwarmingsvermogen bij 70 en 50°C 

wordt gecompenseerd. Bij deze maatregelen wordt rekening gehouden met transmissieverlies, 

infiltratieverlies, ventilatie en een opwarmtoeslag voor nachtverlaging. 

Om het warmteverlies van de woning inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van ISSO publicatie 51. De 

energiebesparing en bijhorende terugverdientijd van de maatregelen is gesimuleerd met de door Arcadis 

ontwikkelde rekentool COSIS (Cost Optimal Sustainable Investment Solution). 

Bovenstaand omschreven stappen zijn navolgend schematisch weergegeven: 

Tot slot worden de bijhorende kosten en baten voor isolatie maatregelen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden 

de investeringskosten, de terugverdientijd, CO2 reductie en indicatie van energielabel opgegeven. 

  

Afgifte vermogen 
bestaande situatie

• Warmteverliesberekening 
bestaande situatie

• Rekening houdende met 
transmissieverlies, 
infiltratie, ventilatie en 
opwarmtoeslag

Afgiftevermogen bij 70°C 
aanvoer temperatuur

• Bepaling maatregelen voor 
reductie warmteverlies

• naar rato van verminderde 
afgiftevermogen bij 70°C

Afgiftevermogen bij 50°C 
aanvoer temperatuur

• Bepaling maatregelen voor 
reductie warmteverlies

• naar rato van verminderde 
afgiftevermogen bij 50°C
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2.1 RVO Voorbeeldwoningen 2011 

De resultaten van het onderzoek naar de bestaande woningen en diens energieprestatie worden gekoppeld 

aan gegevens uit de publicatie RVO Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2011. Deze publicatie wordt 

navolgend beknopt toegelicht. 

Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2011 onderzoek uitgevoerd naar een 

representatieve weerspiegeling van de Nederlandse woningbouwvoorraad1. Middels deze publicatie kan 

voor de meest voorkomende woningtypes voor verschillende bouwperioden de gemiddelde situatie op 

gebied van isolatiegraad en oppervlakken worden bepaald.  

Op gebied van bouwperioden wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode vòòr 1965, 1965-1974, 

1975-1991, 1992-2005 en 2006-heden. Dit komt grosso modo overeen met de historisch steeds strenger 

wordende wettelijke eisen voor thermische isolatie. Voor de oliecrisis in de jaren 70 werd er vrijwel geen 

aandacht besteed aan thermische isolatie terwijl dit gedurende de volgende decennia stapsgewijs is 

verbeterd.  

De afmetingen en oppervlakken van de voorbeeldwoningen zijn dit gemiddelde waarden voor Nederland. 

Individuele woningen in Arnhem-West kunnen afwijken van de gehanteerde oppervlakken, echter geven de 

voorbeeldwoningen een goede weergave van de gemiddelde situatie per woning en daarbij horende kosten. 

Alhoewel de publicatie van RVO uit 2011 dateert is omschrijving van de woningtypen en hun eigenschappen 

nog steeds actueel. De te treffen maatregelen en daarmee gepaard gaande kosten zijn op basis van actuele 

gegevens bepaald en niet aan deze RVO publicatie ontleend.  

  

 

1 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/woningbouw/particuliere-
woningen/voorbeeldwoningen 



 

Onze referentie: D10025482:23  - Datum: 25 februari 2021  

  

 

ENERGIETRANSITIE ARNHEM-WEST 

9 van 54 

3 WONINGVERDELING ARNHEM-WEST 

Dit onderzoek richt zich specifiek op het gebied Arnhem-West. In dit hoofdstuk wordt nader ingezoomd op de 

verschillende wijken, de bouwjaren, woningtypes en huidige energieprestatie van de woningen op basis van 

energie labels.  

Voor de onderliggende gegevens waar dit hoofdstuk op is gebaseerd is gebruik gemaakt van publieke data 

van het Kadaster; de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bij de bepaling van de woningen die 

binnen het gebied Arnhem-West behoren zijn alle gerealiseerde wooneenheden in de wijken Het Dorp-

Mariëndaal, Heijenoord, Lombok en Klingelbeek bezien. Hierbij gaat het om 2.273 individuele adressen met 

de gebruiksfunctie wonen. Onderstaand is een overzicht gegeven van alle woningen binnen de vier wijken. 

Ieder rood punt representeert een unieke wooneenheid (i.e. adres). Dit kunnen dus meerdere 

wooneenheden binnen eenzelfde gebouw zijn. 

 

  

Figuur 1:overzicht woningen binnen onderzoeksgebied Arnhem-West 
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3.1 Woningverdeling Arnhem-West algemeen 

Bij het detailonderzoek naar de onderverdeling van de verschillende woningen in Arnhem-West wordt een 

onderscheid gemaakt in bouwjaren, typologie en energieprestatie. 

3.1.1 Bouwjaren 

Kijkende naar de bouwjaren is zichtbaar dat het overgrote deel van de woningen na 1890 is gebouwd en er 

relatief veel woningen in de jaren 30 en 60 zijn gebouwd.  

 

Bij een verdeling op basis van de bouwjaarklassen conform de RVO voorbeeldwoningen is een duidelijke 

overheersing van woningen voor 1965 zichtbaar. Bijna drie kwart van de woningen is gebouwd voor deze 

periode. Voor de overige bouwjaarklassen is een relatief uniforme verdeling zichtbaar.  

Verder is circa 30% van de woningen gebouwd voor 1930. Rondom deze periode is de spouwmuur min of 

meer gemeengoed geworden in de Nederlandse bouwmethodiek. Deze overgang is geleidelijk geweest, er 

zijn dus ook woningen gebouwd voor 1930 met een spouwmuur en woningen na 1930 nog zonder 

spouwmuur zijn gebouwd. Als indicatie is het jaartal 1930 aangehouden. Voor 30% van de woningen is dus 

mogelijk geen spouwmuur aanwezig. 

 

Figuur 2: aantal woningen per bouwperiode (10 jaar) 

0-1964
73%

1965-1974
5%

1975-1991
7%

1992-2005
7%

2006-heden
8%

0-1964 1965-1974 1975-1991 1992-2005 2006-heden

Figuur 3: verdeling bouwjaarklassen Arnhem-West (klassen gebaseerd op RVO voorbeeldwoningen) 
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3.1.2 Typologie 

Op gebied van individuele woningtypologie is zichtbaar dat bijna de helft van de wooneenheden 

(zelfstandige adressen) uit appartementen bestaat. Daarna zijn de rijwoningen en hoekwoningen het meest 

aanwezig. Deze drie typologieën samen vormen de overgrote meerderheid van de aanwezige woningen. 

Vrijstaande woningen, Portiekwoningen en Maisonettes zijn in min of meer dezelfde aantallen aanwezig. 

 

Kijkende naar het gemiddeld bouwjaar van ieder woningtype valt op dat de galerijwoningen en maisonettes 

beduidend ouder zijn dan de overige woningtypes. Appartementen en portiekwoningen zijn relatief recent 

gebouwd ten opzichte van de resterende woningen.  

Voor de galerijwoningen en maisonettes geldt dat er voor deze woningen mogelijk geen spouwmuur 

aanwezig is, gemiddeld zijn deze woningen ruim 100 jaar oud. 

Gemiddeld bouwjaar 

Galerijwoning 1913 

Maisonnette 1919 

Rijwoning 1932 

Vrijstaande woning 1935 

Hoekwoning 1942 

Appartement 1953 

Portiekwoning 1984 

 

  

Appartement
49%

Galerijwoning
0%

Hoekwoning
16%

Maisonnette
4%

Portiekwoning
5%

Rijwoning
21%

Vrijstaande woning
5%

Appartement Galerijwoning Hoekwoning Maisonnette

Portiekwoning Rijwoning Vrijstaande woning

Figuur 4: onderverdeling woningen per typologie 
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3.1.3 Energie label 

De energieprestatie van de woningen is relatief verdeeld. Label E en G komen het meest voor. 35% van de 

labels betreft een definitief label (dat officieel is afgemeld door een deskundige). De overige labels betreffen 

voorlopige labels. De methodiek ter bepaling van voorlopige energielabels is voornamelijk gebaseerd op het 

bouwjaar.  

 

Figuur 5: verdeling woningen per energielabel 

 

Er kunnen niet eenvoudig conclusies getrokken worden over de prestatie van ruimteverwarming uit de 

informatie over de bestaande energielabels. Zo kunnen zonnepanelen één tot twee energielabel stappen 

verbetering opleveren, terwijl het energiegebruik voor ruimteverwarming hier niet door wijzigt. Ook kunnen in 

geval van voorlopige energielabels verbeteringen aan de woning niet tot uiting komen op het label omdat het 

voorlopige label uitsluitend op basis van het originele bouwjaar is bepaald, en er nog geen rekening is 

gehouden met verbeteringen die door de bewoner in de tussentijd zijn doorgevoerd.  

De Rijksoverheid geeft middels het Woononderzoek 20182 een overzicht van de isolatiegraad van woningen. 

Daaruit blijkt dat meer dan 80% van de woningen over dubbel glas en enige vorm van dakisolatie beschikt. 

Ook hebben veel woningen reeds muurisolatie. Vloerisolatie komt in de minste gevallen voor. Het is daarom 

aannemelijk dat een deel van de woningen met een voorlopig energielabel -dat enkel is gebaseerd op 

bouwjaar- een vertekend beeld geeft van de daadwerkelijke energieprestatie van de woning. Omdat deze 

informatie over de isolatiegraad echter niet voor de gehele wijk Arnhem-West inzichtelijk is wordt hier 

vooralsnog geen rekening mee gehouden en geldt de situatie op basis van bouwjaar als uitgangspunt. 

In algemene zin kan worden gesteld dat ongeveer driekwart van de woningen een slechter label dan C bezit, 

het overgrote deel van de woningen in Arnhem-West is in huidige toestand op basis van energielabel nog 

onvoldoende energiezuinig en daarom nog niet geschikt om op een lagere temperatuur te worden verwarmd.  

  

 

2 https://www.clo.nl/indicatoren/nl0383-isolatiemaatregelen-woningen?ond=20881 
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3.2 Woningverdeling per wijk 

Binnen Arnhem-West zijn het grootste aantal woningen aanwezig in de wijk Lombok met 37%. Heijenoord en 

Klingelbeek omvatten beide iets minder dan een kwart van de woningen.  

Het kleinste aandeel woningen is in Het Dorp/Mariëndaal gesitueerd. De woningen in Het Dorp vallen 

bovendien (deels) onder de woongemeenschap Het Dorp, momenteel onder beheer van zorgorganisatie 

Siza. Deze woningen vallen enigszins buiten het doel van dit onderzoek, waarbij individuele bewoners 

worden ingelicht over de maatregelen waar rekening mee gehouden moet worden om verwarming op een 

lager temperatuurniveau mogelijk te maken.  

 

Figuur 6: woningverdeling Arnhem-West per wijk 

 

Op gebied van woningtypes is er per wijk een verschillende verdeling zichtbaar. Dit is in Figuur 7 

weergegeven.  

In Heijenoord zijn rijwoningen het meest aanwezig. Appartementen en hoekwoningen maken daarnaast het 

overgrote deel van de Heijenoordse woningen uit.  

In Het Dorp zijn er nagenoeg enkel appartementen aanwezig, zoals eerder benoemd is dit vooral vanwege 

de woongemeenschap Het Dorp.  

In Klingelbeek is circa de helft van de woningen een appartement. Voornamelijk hoekwoningen, rijwoningen 

en relatief veel vrijstaande woningen (tegenover de overige wijken) vormen de andere helft van de woningen 

in Klingelbeek.  

Binnen Lombok zijn voornamelijk appartementen en rijwoningen aanwezig. De overige typologieën maken 

een kleiner onderdeel uit van het aanbod.  

Heijenoord
23%

Het Dorp/Mariëndaal
17%

Klingelbeek
23%

Lombok
37%

Heijenoord Het Dorp/Mariëndaal Klingelbeek Lombok
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Figuur 7: woningtypes per wijk 

 

3.3 Selectie referentiewoningen 

Voor onderhavig onderzoek worden vijf referentiewoningen geselecteerd om een representatief beeld van 

het patrimonium in Arnhem-West te vormen.  

Bij de selectie van de referentiewoningen is allereerst gekeken naar de verdeling van bouwjaren zoals 

benoemd onder 3.1.1. Daarbij is duidelijk dat het merendeel van de woningen voor 1965 is gebouw. Voor de 

referentiewoningen wordt steeds de bijhorende RVO voorbeeldwoning uit deze leeftijdscategorie 

geselecteerd omdat deze woningen een slechte energieprestatie hebben en zodoende benodigde 

maatregelen voor alle bouwdelen inzichtelijk wordt gemaakt. Indien een bewoner voorgestelde maatregelen 

reeds (deels) heeft uitgevoerd kan dit buiten beschouwing van het advies (en de kosten) worden gelaten.  

Kijkende naar typologieën zijn voor alle wijken en Arnhem-West in het algemeen in ieder geval de volgende 

drie typologieën veelvoorkomend: appartement, rijwoning en hoekwoning. Aanvullend is besloten om een 

vrijstaande woning als referentiewoning toe te voegen vanwege de relatief grote geveloppervlakken in relatie 

tot het onderzoek naar isolatiemaatregelen.  

Tot slot is vanwege de gemiddelde leeftijd uit 1919 het type Maisonette geselecteerd als laatste 

referentiewoning. Zoals eerder benoemd zullen woningen gebouwd voor ongeveer 1930 mogelijk geen 

spouwmuur bezitten waarmee maatregelen aan de gevel bij voorbaat beperkt zijn. Met dit type 

referentiewoning wordt geborgd dat er een specifiek advies voor woningen met beperkte mogelijkheden qua 

aanpassing aan de gevel aanwezig is.  
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Resumerend zijn de volgende referentiewoningen geselecteerd:  

Woningen gebouwd na 1930 

  

Rijwoning (gemiddelde situatie RVO  

voorbeeldwoning bouwjaar t/m 1965) 

 

Hoekwoning 

 
 

Vrijstaande woning 

 

Appartement (gemiddelde situatie RVO 

voorbeeldwoning bouwjaar t/m 1965)  

Woningen gebouwd voor 1930 

 

 

Maisonette (gemiddelde situatie RVO 

voorbeeldwoning bouwjaar t/m 1965) 
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4 AANVOERTEMPERATUUR CV INSTALLATIE 

Om de reductie van het afgiftevermogen van een verwarmingsinstallatie te bepalen is het in eerste instantie 

van belang om het vermogen in de bestaande situatie vast te stellen. Daarnaast worden passende 

temperatuurregimes bij een aanvoertemperatuur van 70 en 50°C bepaald3. 

Het temperatuurregime waarop verwarmingsinstallaties worden ontworpen is afhankelijk van de 

aanvoertemperatuur, retourtemperatuur en de gewenste ruimtetemperatuur. Dit wordt kortweg genoteerd als 

aanvoer/retour/ruimtetemperatuur. Voor de ruimtetemperatuur wordt gemiddeld 20 graden als uitgangspunt 

gehanteerd. 

4.1.1 Bepaling huidige aanvoertemperatuur 

Voor verwarming op hoge temperatuur zijn er op twee uitgangspunten gehanteerd: 

• 90/70/20: traditioneel verwarmingsregime op (zeer) hoge temperatuur 

• 75/65/20: hedendaagse standaard rekenmethodiek conform EN-442 

 

Het afgiftevermogen wordt primair bepaald door het temperatuurverschil tussen de radiator en de ruimte. De 

gemiddelde temperatuur bij een traditionele verwarming is 80°C (bij 90°C aanvoer en 70°C retour), voor een 

ruimte waar de gewenste temperatuur 20°C is zal het temperatuurverschil dan 60° bedragen. Het 

temperatuurverschil voor de standaard rekenmethode met 75°C aanvoer en 65°C retour is lager met 50°C. 

Het is waarschijnlijk dat het overgrote deel van de bestaande woningen in Arnhem-West een 

verwarmingsinstallatie heeft die oorspronkelijk is ontworpen op een hoge aanvoertemperatuur van 90 

graden. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat er nog steeds CV water van 90 graden in het 

verwarmingssysteem wordt opgewekt. 

De aanvoertemperatuur van hedendaagse condenserende CV-ketels is op basis van standaard 

fabrieksinstellingen veelal 80 tot 75°C. Zo hanteert de fabrikant Intergas een fabrieksinstelling van 80°C, de 

merken Remeha en Vaillant 75°C. Deze instellingen kunnen worden aangepast, echter doorgaans tot 

maximaal 85°C. Rekening houdende met een gemiddelde levensduur van CV-ketels van 15 tot 20 jaar is het 

aannemelijk dat de meest voorkomende aanvoertemperatuur niet meer 90°C bedraagt maar eerder 80 tot 

75°C. 

Het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour wordt bepaald door het hydraulische ontwerp van de CV 

installatie (de dimensionering van de radiatoren, de leidingen, afsluiters en pomp). Gemiddeld wordt een 

installatie ontworpen uitgaande van een temperatuurverschil van 20 graden. 

Voor dit onderzoek is de keuze gemaakt om een aanvoertemperatuur van 80 graden voor de bestaande 

situatie aan te houden. Deze keuze is gemaakt om de benodigde maatregelen niet te overschatten, 

uitgaande van een aanvoertemperatuur van 90 graden zou dit immers tot strengere maatregelen leiden die 

niet in alle gevallen noodzakelijk blijken indien de woningen vandaag de dag ook met een 

aanvoertemperatuur van 80 tot 75 graden comfortabel op temperatuur kunnen worden gehouden.  

Aanvullend is er voor het woningtype maisonette (met gemiddelde leeftijd vòòr 1930) besloten om de 

referentietemperatuur van 90 graden als uitgangspunt te hanteren, dit zodat er voor monumentale of 

woningen met een zeer oude verwarmingsinstallatie alsnog inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen in 

dit geval benodigd zijn. 

 

3 De 50°C en 70°C zijn door de gemeente als uitgangspunt voor het onderzoek aangedragen 
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4.1.2 Verlaging aanvoertemperatuur 

Er worden in dit onderzoek twee situaties met een verlaagde aanvoertemperatuur onderzocht, enerzijds 

70°C en anderzijds 50°C. 

70°C aanvoertemperatuur 

Bij een aanvoertemperatuur van 70 graden waarbij de opstelling van het warmteafgiftesysteem gehandhaafd 

wordt zal het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour nog steeds 20 graden bedragen. Dat houdt in 

dat de aanvoertemperatuur 70 graden is en de retourtemperatuur 50 graden. Dit leidt tot een gemiddelde 

radiatortemperatuur van 60 graden en een zogenaamde overtemperatuur van 40 graden tegenover een 

ruimte die op 20 graden wordt verwarmd.  

Exploitanten van warmtenetten willen graag een zo laag mogelijke retourtemperatuur om het rendement van 

het warmtenet te optimaliseren. In de praktijk kan het voorkomen dat de retourtemperatuur hoger is omwille 

van een snellere doorstroming van het CV water of een lagere warmtevraag van de radiatoren. In dat geval 

zal de gemiddelde radiatortemperatuur hoger liggen waarmee het afgiftevermogen ook zal toenemen. Een 

regime van 70/50 wordt voor deze aanvoertemperatuur als maatgevend gezien waarbij de installatie nog 

voldoende verwarmt bij weersomstandigheden van -10°C. 

50°C aanvoertemperatuur 

In geval van een aanvoertemperatuur van 50 graden is een verwarmingsregime van 50/30/20 aangenomen 

(met eveneens een temperatuurverschil van 20 graden tussen aanvoer en retour), dit valt doorgaans onder 

lage temperatuur verwarming (LTV). Hierbij is een overtemperatuur van 20 graden ten opzichte van de 

ruimtetemperatuur aanwezig. Ook hier geldt dat in de praktijk mogelijk hogere retourtemperaturen kunnen 

voorkomen (35 tot 40 graden) en dit regime daarom ook een worst case inschatting is voor streng 

winterweer.  

Voor LTV wordt doorgaans vloerverwarming of specifieke laagtemperatuur radiatoren toegepast. 

Conventionele radiatoren zullen bij deze temperaturen minder warmtestraling afgeven (vanwege de lagere 

radiatortemperatuur). Dit kan mogelijk als onprettig worden ervaren omdat de gevoelstemperatuur in dat 

geval lager wordt, terwijl de gewenste luchttemperatuur wel wordt bereikt. 

Resumerend worden er de volgende temperatuurregimes aangenomen voor dit onderzoek: 

• Referentietemperatuur oude(re) woningen voor 1930: 90/70/20 

• Referentietemperatuur woningen vanaf 1930:  80/60/20 (vergelijkbaar met 75/65/20) 

• Middelhoge temperatuur verwarming:   70/50/20 

• Lage temperatuur verwarming:     50/30/20 

 

4.1.3 Verlaging afgiftevermogen 

Het verlagen van de aanvoertemperatuur resulteert in een lager afgiftevermogen van eenzelfde radiator. De 

correctie op het afgiftevermogen is bepaald conform “ISSO-publicatie 66 Vermogen van radiatoren en 

convectoren in praktijksituaties” voor zowel een situatie met aanvoertemperatuur van 90 en 75 graden als 

uitgangspunt.  

Naarmate het temperatuurverschil tussen de radiator en de ruimte afneemt daalt ook het afgiftevermogen. 

Voor een standaard situatie waarbij een woning met radiatoren wordt verwarmd is de afname in 

afgiftevermogen weergegeven op Figuur 8. 

Dit resulteert in de volgende relatieve afgiftevermogens bij een gelijkblijvend warmteafgiftesysteem: 
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Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor een referentiesituatie waarbij een woning verwarmd wordt met een 

aanvoertemperatuur van 90 graden en 70 graden retour er na een temperatuurverlaging in het CV systeem 

met dezelfde radiatoren bij een aanvoertemperatuur van 70 graden en 50 graden retour nog maar 60% van 

het oorspronkelijke afgiftevermogen overblijft. 

Zoals onder punt 4.1.1 benoemd zal voor het woningtype maisonette gezien de gemiddelde levensduur en 

isolatiegraad de referentiesituatie met een aanvoertemperatuur van 90 graden worden aangehouden. Voor 

de andere woningtypes wordt de referentiesituatie met een aanvoertemperatuur van 75 graden 

aangehouden. 

Als uitgangspunt geldt dat de referentiesituaties een woning zonder maatregelen precies voldoende kan 

verwarmen. In realiteit zijn verwarmingsinstallaties regelmatig overgedimensioneerd, waarbij er dus meer 

(overtollig) afgiftevermogen beschikbaar is. Dit aspect is in dit onderzoek niet meegenomen, omdat dit niet 

voor iedere individuele woning bepaald kan worden. 

Daarbij wordt duidelijk dat voor de referentiesituaties er een zeer sterke afname in verwarmingsvermogen 

plaatsvindt wanneer de aanvoertemperatuur naar 50 graden wordt gereduceerd. Dit zal dan ook een grote 

impact hebben op de benodigde isolatiemaatregelen. 
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Figuur 8: relatieve afname in verwarmingsvermogen voor 90/70 en 75/65 
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Met bovenstaande percentages worden in het volgende hoofdstuk de benodigde isolatiemaatregelen 

bepaald waarmee de woningen op een lager temperatuurniveau kunnen worden verwarmd. 

4.2 Haalbaarheid lage(re) aanvoertemperatuur met CV ketel 

De haalbaarheid van een lagere aanvoertemperatuur kan eventueel door de bewoner zelf worden 

nagegaan. Het bestaande CV systeem kan immers ook op 70 dan wel 50 graden worden ingesteld. Zie 

hiervoor bijvoorbeeld de 50-graden-test van Milieucentraal4.  

Het is daarbij wel belangrijk dat de test bij aanhoudend koud weer wordt uitgevoerd omdat het benodigde 

verwarmingsvermogen het grootste is bij een groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten. In 

Nederland wordt het benodigde verwarmingsvermogen bepaald uitgaande van een buitentemperatuur 

van -10°C. 

 

4 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/50-gradentest/#doe-de-50-graden-test 
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5 ISOLATIEMAATREGELEN & KOSTEN 

De benodigde maatregelen om op lage(re) temperatuur te verwarmen worden in onderstaand hoofdstuk 

nader onderzocht. Daarbij wordt de afname in verwarmingsvermogen zoals in 4.1.3 benoemd 

gecompenseerd door de woningen (aanvullend) te isoleren. Hierbij wordt ten eerste een algemene 

introductie over mogelijke isolatiemaatregelen gegeven. Daarnaast wordt een toelichting over de financiële 

uitgangspunten gegeven die zijn gehanteerd voor de bepaling van investeringskosten en terugverdientijden. 

Daarna worden de isolatiemaatregelen per referentietype besproken. De gegevens in dit hoofdstuk zijn 

gebaseerd op de berekeningen middels de COSIS tool. Deze gegevens zijn in Bijlage 1 weergegeven. 

5.1 Algemene toelichting isolatiemaatregelen 

5.1.1 R- en U-waarden 

De isolatiegraad van materialen kan op twee manieren worden uitgedrukt. In Nederland wordt voor vaste, 

gesloten isolatie doorgaans de warmteweerstand of R-waarde gehanteerd, voor een specifieke constructie 

wordt ook wel de Rc-waarde benoemd; de R-waarde van de constructie. De warmteweerstand wordt 

uitgedrukt in [m².K/W]. 

Hoe hoger de R-waarde des te beter de warmteweerstand en hoe minder energie doorheen het materiaal 

zal worden doorgelaten. Voor een gemiddelde minerale wol isolatie gelden onderstaande richtwaarden voor 

de R-waarde: 

• Slecht:  < 1.5 m².K/W  (constructie met minder dan 50 mm isolatie) 

• Redelijk:  1.5 tot 3.0 m².K/W (60 tot 120 mm isolatie) 

• Goed:  3.0 tot 5.0 m².K/W (120 tot 200 mm isolatie) 

• Zeer goed: > 5.0 m².K/W  (gemiddeld meer dan 200 mm isolatie) 

 

Voor kozijnen, beglazing en puien wordt de isolatiegraad niet als R-waarde uitgedrukt maar wordt de 

warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde toegepast. De warmtedoorgangscoëfficiënt wordt uitdrukt als 

[W/m².K]. De U-waarde is het wiskundig omgekeerde van de R-waarde. Een zo laag mogelijke waarde is 

hier dus dus beter, ter indicatie geldt hiervoor onderstaande verdeling voor beglazing: 

• Slecht:  >3.0 W/m².K   (enkele beglazing of zeer oud dubbel glas) 

• Redelijk:  1.8 tot 3.0 W/m².K  (regulier dubbel glas) 

• Goed:  <1.2 W/m².K  (HR++ dubbele beglazing) 

• Zeer goed: <0.8 W/m².K  (HR+++ driedubbele beglazing) 

 

Bij een renovatie met energiebesparing als doel zou -voor zover dit past binnen het ruimtebeslag- het niveau 

goed moeten worden nagestreefd. 

5.1.2 Spouwmuurisolatie 

Indien er een lege spouwmuur aanwezig is kan deze worden na-geïsoleerd 

wanneer de spouwdiepte minimaal 40 tot 50 mm breed is. Een gevulde spouw 

heeft een warmteweerstand (R-waarde) die circa 8 tot 10 maal hoger is dan 

stilstaande lucht. Het loont dus om de spouw te isoleren.  

Een spouwmuur kan worden herkend aan de aanwezigheid van open 

stootvoegen onderaan de gevel en boven raam- en deuropeningen. 

Een aandachtspunt bij muurisolatie is de staat van het metselwerk. Indien er 

vorstschade (kapot gesprongen bakstenen) of slecht voegwerk aanwezig is 

moet een specialist nagaan of de muur geschikt is om te worden geïsoleerd. 

Het buitenblad zal in de winter immers kouder worden omdat minder warmte 

wordt doorgelaten. Algemeen zijn meestal spouwmuren geschikt om te worden 

geïsoleerd, tenzij er sporen zijn van schade of inwendige vervuiling van de 

spouw of bovenmatige vochtbruggen in de spouw. 
Figuur 9: voorbeeld stootvoeg 
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5.1.3 Gevelisolatie 

Indien een gevel niet over een spouw beschikt (of een spouwmuur dient aanvullend te worden geïsoleerd) 

kan de gevel aan de buiten- of binnenkant worden voorzien van extra isolatie. Een veel voorkomende 

situatie waarbij spouwmuurisolatie niet mogelijk is zijn steens muren bij woningen gebouwd voor 1930. Deze 

muren zijn in veel gevallen te herkennen aan een afwijkend metselwerkpatroon (staand verband) waarbij 

bakstenen afwisselen in de lengte richting en breedte richting zijn geplaatst tegenover een standaard 

halfsteensverband dat voor de meeste spouwmuren van toepassing is: 

  

Het (aanvullend) isoleren van een buitenwand gaat doorgaans gepaard met relatief hoge kosten. Indien de 

gevel aan de buitenzijde wordt geïsoleerd, dient er ook een nieuwe buitengevelafwerking te worden voorzien 

die het gebouw wind- en waterdicht houdt. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het uiterlijk van de woning, deze 

werkzaamheden zijn daarom in de meeste gevallen vergunningplichtig. Ook zal de gevellijn verder naar 

buiten komen, waarbij hier ruimte voor moet zijn en eventueel afstemming met aanpalende woningen nodig 

is. Bij buitengevelisolatie wordt veelal pleisterwerk, steenstrips of plaatmateriaal voor de gevelafwerking 

toegepast. 

 

Als alternatief kan een gevel aan de binnenkant worden geïsoleerd, dit heeft echter bouwfysisch de nodige 

gevolgen. Bij binnengevelisolatie is een goed aansluitend dampscherm kritisch voor een correcte uitwerking. 

Zonder een dampscherm aan de binnenzijde is er een hoog risico op condensatie tussen de bestaande 

buitenmuur en de isolatie, omdat de buitenmuur kouder zal zijn in de winter na het isoleren. Vocht dat vanuit 

de woning naar buiten door de isolatie wordt getransporteerd kan dan op de (koude) muur condenseren met 

vochtproblemen als gevolg. Daarbij is het ook van belang dat de negge rondom ramen en aansluitingen bij 

vloeren en plafonds worden geïsoleerd en juist dampdicht worden afgewerkt. Ook zal een nieuwe 

binnenwandafwerking moeten worden voorzien, mogelijk moeten CV-leidingen, radiatoren, stopcontacten en 

bedrading worden aangepast.  

5.1.4 Dakisolatie 

Het dak is een van de voornaamste plekken waar energie verloren gaat. Bij daken kan er aan de buiten- of 

binnenzijde van het dak isolatie worden aangebracht. Indien dit aan de buitenkant wordt gedaan heeft dit 

geen invloed op de ruimte binnen, wel dienen dan de dakpannen of dakbedekking te worden verwijderd. 

Daarom is isolatie aan de binnenkant van het dak vaak eenvoudiger. In veel gevallen kan er isolatie tussen 

de houten kepers en gordingen worden aangebracht. 

5.1.5 Vloerisolatie 

Indien er een kelder of kruipruimte aanwezig is kunnen vloeren relatief eenvoudig aan de onderzijde worden 

geïsoleerd. Daarmee wordt het warmteverlies beperkt zonder dat dit voor hoogteverschillen van de 

vloerafwerking leidt. Indien een vloer direct aan de grond grenst dient de bestaande (draag)vloer te worden 

verwijderd en uitgegraven om isolatie te kunnen plaatsen, hierna wordt dan een nieuwe dekvloer gestort. Dit 

soort werkzaamheden wordt in veel situaties gecombineerd met vloerverwarming. Daarmee kan 

eenvoudiger op lage temperatuur worden verwarmd. 

  

Figuur 10: staand verband metselwerk steens muur (links) en halfsteensverband (rechts) 
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5.1.6 Kozijnen en beglazing 

Een energie-efficiënte verbetering is het vervangen van beglazing door hoogrendementsbeglazing (HR++ 

glas). Dit glas bestaat uit dubbel glas met een spouw gevuld met een isolerend edelgas. Daarnaast wordt er 

aan de binnenkant van het glas een warmte-reflecterende coating aangebracht. 

Kozijnen uit hout en PVC kunnen veelal worden hergebruikt indien deze nog in goede staat zijn. Bij oudere 

woningen is het meest voorkomende kozijnmateriaal hout. In houten kozijnen kan in de meeste gevallen 

HR++ glas worden toegepast, eventueel met dikkere glaslatten om HR++ glas met een grotere dikte dan 

enkel glas of oud dubbel glas te kunnen plaatsen. Voor te openen ramen met enkel glas dient de sterkte van 

het raam te worden nagegaan en of dit geschikt is om dubbel glas in te plaatsen. Metalen kozijnen dienen 

vanuit energie-efficiëntie enkel te worden hergebruik indien dit moderne kozijnen met een thermische 

onderbreking zijn. Oude metalen kozijnen uit één stuk isoleren zeer slecht en kunnen het beste worden 

vervangen indien mogelijk. 

5.1.7 Kierdichting 

Naast direct warmteverlies door de gevel, glas of het dak (transmissieverlies) is het ongewenst binnenkomen 

van (koude) buitenlucht door naden en kieren een grote bron van energieverlies. De voornaamste verliezen 

komen voor bij buitendeuren en ramen. Daarnaast zijn aansluitingen tussen het dak en de gevel en 

doorvoeren (meterkast, afvoeren, brievenbus, etc) zwakke plekken waar veel warmte in de winter verloren 

kan gaan.  

5.1.8 Ventilatie na kierdichting 

Bij het verbeteren van de kierdichting van woningen zal er minder lucht tussen buiten en binnen worden 

uitgewisseld. Dit komt het energiegebruik ten goede, echter hebben naden en kieren het neveneffect dat er 

verse buitenlucht de woning in kan komen. Dit zal bij het verbeteren van de kierdichting ook verminderen. 

Als er geen ventilatieroosters of ventilatiesysteem aanwezig is zorgt het sluiten van naden en kieren voor 

minder ventilatie in de woning en een slechter binnenklimaat als resultaat. 

Daarom dient in zijn algemeenheid, maar zeer zeker bij het verbeteren van de kierdichting, aandacht te 

worden besteed aan ventilatievoorzieningen, zoals ventilatieroosters boven ramen of luchtaanvoer of -afvoer 

met een ventilatiesysteem doorheen het dak. Het verschil tussen naden en kieren enerzijds en 

ventilatieroosters of -systeem anderzijds is dat naden en kieren oncontroleerbaar buitenlucht binnenlaten of 

warme binnenlucht laten ontsnappen. Ventilatieroosters kunnen daarentegen worden geopend of gesloten 

wanneer dit gewenst is, ook klappen veel roosters automatisch dicht bij een hoge windsnelheid 

(zelfregelende roosters). 

5.2 Energielabel indicatie 

In dit hoofdstuk worden maatregelen bepaald waarmee verwarming op een lagere temperatuur mogelijk 

wordt. Met deze maatregelen zal de energieprestatie van de woning verbeteren, daarbij wordt een indicatie 

van het energielabel opgegeven. Deze wordt berekend middels de Arcadis COSIS berekening waarbij de 

rekenmethodiek voor BENG berekeningen als uitgangspunt dient. Dit is geen gevalideerde berekening, het 

label is daarom een indicatie. 

Het energielabel van een woning is naast eigenschappen aan de thermische schil ook afhankelijk van 

technische installaties zoals warmteopwekking, sanitair warm water, ventilatie en eventuele duurzame 

energieopwekking zoals zonnepanelen. De indicatie van het energielabel is in dit onderzoek is gebaseerd op 

de voorbeeldwoning met een gasgestookte combi-ketel, natuurlijke ventilatie en geen duurzame 

energieopwekking in combinatie met de voorgestelde isolatiemaatregelen.  
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5.3 Financiële uitgangspunten 

Voor dit onderzoek zijn kostenkengetallen gebruikt ter bepaling van de totale kosten. De benoemde kosten 

zijn afhankelijk van oppervlakken aan dak, gevel, vloer etc. zoals deze overeenkomen bij de gemiddelde 

situatie van de RVO Voorbeeldwoningen. Verder gelden de volgende uitgangspunten: 

• Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de actuele Arcadis kostenkengetallen database en 

referentieprojecten 

• De vermelde kosten zijn totaalprijzen inclusief montage en arbeid door een aannemer 

• De kosten zijn gebaseerd op projectmatige uitvoering van de werkzaamheden 

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, de totaalprijs is tevens benoemd inclusief BTW 

• Kosten voor verwijdering van eventuele gevaarlijke materialen (bv. asbest) zijn niet meegenomen 

• Bij toepassen van vloerisolatie is uitgegaan van isolatie onder de vloer zonder sloopwerkzaamheden 

• Voor dakisolatie wordt uitgegaan van na-isolatie aan de binnenzijde van het dak 

• Bij vervanging van glas wordt er uitgegaan van behoud van de kozijnen en een onderhoudsbeurt 

aan het kozijn. 

 

5.3.1 Financiële parameters 

Naast eenheidsprijzen zijn er per maatregel opslagen toegepast, daarbij gaat het om de navolgende factoren 

voor projectmatige uitvoering: 

Tabel 1: overzicht opslagen projectmatige uitvoering 

Opslagen % Omschrijving 

Algemene kosten 8% 

Algemene kosten zijn kosten die niet aan specifieke projecten kunnen worden 

toegerekend. Denk daarbij aan bijvoorbeeld huisvestingskosten, kosten voor 

algemene verzekeringen, verkoopkosten, afschrijvingen etc. 

Algemene 

uitvoeringskosten 
6% 

Dit zijn de kosten van materieel en-of arbeid die nodig zijn voor de uitvoering van 

een bouwwerk, voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen, zoals 

materiaal, die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven. 

Winst &  

Risico 
3% 

Winst: het bedrag dat voor de hoofdaannemer overblijft nadat alle met het werk 

samenhangende kosten en risico's zijn betaald. 

Risico: onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's, niet verrekenbare loon- en 

materiaalkostenstijgingen. 

Planonvolledigheid /  

onvoorzien 
4% 

Onvoorziene planontwikkeling en voortschrijdend inzicht tijdens het doorlopen van 

de diverse fasen van het project. 

 

Bij de berekening van de terugverdientijd is uitgegaan van de volgende aspecten: 

• Calculatieperiode: 20 jaar 

• Prijs Elektra:  € 0.22 / kWh 

• Prijs gas:  € 0.79 / m³ 

• Prijsstijging energie: 2% / jaar 

• Discontovoet: 2% / jaar 

 

De gas- en elektraprijzen zijn ontleend aan cijfers van MilieuCentraal5 voor het jaar 2021, de bedragen zijn 

inclusief energiebelasting (fiscale regels 2021). Deze waarden zijn bepaald uitgaande van contracten met 

een variabele energieprijs, individuele contracten van bewoners in Arnhem kunnen hiervan afwijken. 

 

5 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-
energierekening/energierekening/#:~:text=In%202021%20betaal%20je%20gemiddeld,je%20energiebedrijf%
20en%20de%20netbeheerder 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekening/#:~:text=In%202021%20betaal%20je%20gemiddeld,je%20energiebedrijf%20en%20de%20netbeheerder
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekening/#:~:text=In%202021%20betaal%20je%20gemiddeld,je%20energiebedrijf%20en%20de%20netbeheerder
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekening/#:~:text=In%202021%20betaal%20je%20gemiddeld,je%20energiebedrijf%20en%20de%20netbeheerder
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5.3.2 Aanvullende kosten in het kader van de energietransitie 

De in dit hoofdstuk besproken maatregelen omvatten uitsluitend bouwkundige kosten voor het (na)isoleren 

van woningen. De volgende kostenaspecten zijn niet inbegrepen bij deze isolatiemaatregelen zijn in het 

kader van de energietransitie wel relevant: 

• Aansluiting op een collectief warmtenet (of een individuele duurzame warmteopwekking) 

• Alternatieve opwekking voor warm water en koken (zie hiervoor hoofdstuk 6) 

• Eventuele vernieuwing van radiatoren of ander afgiftesystemen 

• Aanbrengen van een ventilatiesysteem of ventilatieroosters 

 

5.3.3 Afwijkende kosten voor individuele maatregelen of zelfbouw 

Zoals onder 5.3 benoemd zijn de genoemde kosten gebaseerd op projectmatige basis (het uitvoeren van 

maatregelen bij meerdere woningen). Vanaf circa 5 woningen wordt gesproken over projectmatige renovatie. 

De kosten bij uitvoering van de maatregelen zullen bij individuele woningen hoger uitvallen, bij het zelf 

uitvoeren van maatregelen door bewoners zonder tussenkomst van een aannemer kunnen de kosten lager 

liggen. 

Gemiddeld is het uitvoeren van maatregelen door een aannemer bij individuele woningen circa 13% duurder 

dan op projectmatige basis. Bij het zelfstandig uitvoeren van de maatregelen door bewoners kunnen de 

kosten circa 32% lager liggen. Bij deze kosten is ook rekening gehouden met opslagen zoals benoemd 

onder 5.3.1. Bij de kosten voor zelfstandig uitvoeren door de bewoners zijn dus niet enkel materiaalkosten 

benoemd. Een inschatting van de prijsverschillen tussen individuele renovatie of zelfstandige renovatie zijn 

navolgend weergegeven: 

Tabel 2: prijsverschillen bij uitvoering individuele woning of zelfstandig door bewoner (tegenover projectmatige 
uitvoering) 

Maatregel Individuele woning door aannemer Zelfstandig door bewoner 

Vloerisolatie +15% - 35% 

Gevelisolatie +15% - 35% 

Dakisolatie +15% - 30% 

Vervangen beglazing +10% - 30% 

Kierdichting +10% - 30% 

Totaal gemiddeld + 13% -32% 
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5.4 Referentiewoningen gebouwd na 1930 

De geselecteerde referentiewoningen gebouwd na 1930 (woningtypes rijwoning, hoekwoning, vrijstaande 

woning en appartementen) hebben doorgaans een vergelijkbare bouwtechniek.  

Het gaat daarbij om woningen met een ongeïsoleerde vloer met kruipruimte, een spouwmuur gevel (niet 

gevuld met isolatie) en een schuin dak met dakpannen en dakbeschot zonder isolatie. De transparante 

geveldelen bestaan voornamelijk uit regulier dubbel glas (geen hoog rendement glas) met nog een klein deel 

enkel glas.  

Voor de woningen in ongeïsoleerde toestand heeft zogenaamd transmissieverlies (warmte dat via het dak, 

de gevel en ramen verloren gaat) het grootste gevolg voor de warmtevraag. Energieverlies door infiltratie 

(kieren en naden tussen bouwdelen) en ventilatieverliezen zijn kleiner tegenover het transmissieverlies. 

Het grootste verliesoppervlak betreft voornamelijk de gevel en het dak, de gebouwdelen waar de meeste 

energie door verloren gaat per vierkante meter is de (enkele) beglazing. Logischerwijs hebben 

appartementen en rijwoningen kleinere oppervlakken dan hoekwoningen en vrijstaande woningen.  

Een woning met een groter aandeel oppervlak dat aan de buitenlucht grenst zal ook een groter 

energieverlies ondervinden. In realiteit wordt dit extra energieverlies gecompenseerd door navenant meer 

radiatoren te plaatsen. Woningen met een groter verliesoppervlak hebben dus een verwarmingsinstallatie 

met evenredig meer afgiftevermogen.  

Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de schildelen, R-waarden en U-waarden en de 

oppervlakken van de referentiewoningen gebouwd na 1930. 

Tabel 3: overzicht eigenschappen en oppervlakken referentiewoningen gebouwd na 1930 

Thermische schil Oppervlakken [m²] 

Bouwdeel  Huidige situatie Prestatie Rijwoning Hoekwoning Vrijstaand Appartement 

Vloer Geen isolatie  0.32 m2•K/W 47.0 66.0 93.0 20.0*   

Gevel Spouwmuur, geen isolatie  0.36 m2•K/W 62.5 97.8 136.7 43.4   

Dak Geen isolatie  0.39 m2•K/W 57.3 79.1 128.0 13.6*   

Beglazing 1 Dubbel glas  2.90 W/m2•K 15.6 19.5 20.3 12.4   

Beglazing 2 Enkel glas  5.20 W/m2•K 6.5 6.5 8.0 2.8   

Kierdichting Matige kierdichting  142.0 203.0 293.0 72.0   

*gemiddelde waarden per appartement. De kosten worden collectief geraamd voor een geheel gebouw. 

Navolgend worden de maatregelen en bijhorende kosten voor de vier referentiewoningen gebouwd na 1930 

verder in detail besproken. Daarbij zijn de maatregelpakketten voor de situaties met aanvoertemperatuur 70 

en 50 graden voor alle typen vergelijkbaar in opzet en eindresultaat. 

Voor alle referentiewoningen is als bovengrens min of meer de nieuwbouweisen als uitgangspunt 

gehanteerd. Meer isolatie dan de nieuwbouweisen wordt niet zinvol geacht bij handhaving van het 

bestaande verwarmingssysteem. Indien het verlies aan afgiftevermogen op basis van de nieuwbouweisen 

niet kan worden gecompenseerd ligt de oorzaak hiervan immers bij het afgiftesysteem en niet de toegepaste 

isolatie. Dit wordt in de samenvatting per gebouwtype nader toegelicht. 
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5.5 Rijwoning gebouwd voor 1965 

5.5.1 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 70°C 

Ter bepaling van de meest effectieve maatregelen om verwarmen met een aanvoertemperatuur van 70°C 

mogelijk te maken is een maatregelpakket samengesteld waarbij kosten-efficiënte en bouwkundige 

haalbaarheid in relatie tot de huidige isolatie kwaliteit (of gebrek daaraan) is geoptimaliseerd. De grootste 

winst valt daarbij te behalen door warmteverlies via de gevel, het dak en middels de beglazing sterk te 

reduceren. Hierbij worden de navolgede concrete maatregelen uitgevoerd:  

• Na-isolatie van de bestaande spouwmuur met 50 mm inblaasisolatie (R-waarde 1.65 m².K/W) 

• Circa 120 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 2.5 m².K/W) 

• Vernieuwing van het enkel glas door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

Met deze maatregelen wordt het energieverlies van de woning voldoende gecompenseerd om de woning 

middels 70°C aanvoertemperatuur te verwarmen. Er zijn daarbij geen aanpassingen aan de vloer en 

kierdichting nodig. 

Tabel 4: maatregelen en kosten rijwoning 70°C 

Variant 70°C rijwoning 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkingen Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Geen aanpassingen  0.32 m2•K/W                      

Gevelisolatie 
±50 mm spouw na-

isolatie Rc 1,65 

Inblazen 

spouwmuurisolatie 
1.65 m2•K/W € 1 844.49 

Dakisolatie 
±120 mm dakisolatie  

Rc 2,5 
Isolatie binnenzijde 3.00 m2•K/W €  3 364.73 

Beglazing 1 Geen aanpassingen  2.90 W/m2•K  

Beglazing 2 
HR++ glas volledig  

i.p.v. enkel glas 

Bestaand kozijn 

handhaven 
1.80 W/m2•K € 1 021.74 

Kierdichting Geen aanpassingen     

Totaal kosten, excl. BTW € 6 231 

Totaal kosten, incl. BTW € 7 539 
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Figuur 11: terugverdientijd rijwoning variant 70°C 
 

5.5.2 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 50°C 

Om verwarming op lage temperatuur mogelijk te maken dient er beduidend meer te worden geïsoleerd 

tegenover hoge temperatuur verwarming om het verlies aan warmteafgifte van bestaande radiatoren te 

compenseren. Daarbij zijn nieuwbouweisen als uitgangspunt gehanteerd. Meer isolatie dan de 

nieuwbouweisen wordt zinvol geacht bij handhaving van het bestaande verwarmingssysteem. 

Daartoe zal de vloer, de gevel en het dak maximaal van isolatie moeten worden voorzien. Voor de gevel 

geldt dat isolatie aan de binnenzijde prijstechnisch gunstiger is en minder invloed heeft op het uitzicht van de 

woning, wel is een correcte toepassing van een dampscherm kritisch om een goede uitvoering te borgen en 

risico’s op condensatie tussen de bestaande wand en isolatie uit te sluiten. 

• Circa 150 mm isolatie aan onderzijde van de begane grond vloer 

• Aanvullende voorzetwand aan binnenzijde (R-waarde 4.5 m².K/W) 

• Circa 240 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 6.0 m².K/W) 

• Vernieuwing van de beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

• Kierdichting bij ramen, deuren, doorvoeren meterkast en aansluiting gevel en dak 

Met toepassing van deze maatregelen wordt het verlaagde afgiftevermogen bij deze temperatuur min of 

meer gecompenseerd. Wel is het risico aanwezig dat door de beduidend lagere temperatuur van de 

bestaande radiatoren minder comfort bieden doordat er nagenoeg geen directe stralingswarmte aanwezig is. 
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Tabel 5: maatregelen en kosten rijwoning 50°C 

Variant 50°C rijwoning 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkingen Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie 
Vloerisolatie  

Rc 3,5 

Isolatie 

onderzijde BG 

vloer 

3.50 m2•K/W € 2 260.58 

Gevelisolatie 
Binnengevelisolatie  

Rc 4,5 

Geïsoleerde 

voorzetwand 
4.50 m2•K/W €  6 800.96 

Dakisolatie 
Binnenzijde dakisolatie 

Rc 6 

Renovatie 

dakelementen 
6.00 m2•K/W € 4 283.39 

Beglazing 1 
HR++ glas volledig i.p.v. 

standaard glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 2 274.75 

Beglazing 2 
HR++ glas volledig i.p.v. 

enkel glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 1 021.74 

Kierdichting Kierdichting gevel 
Aanbrengen 

tochtband 
  

€  683.92 

 

Totaal kosten, excl. BTW € 17 593 

Totaal kosten, incl. BTW € 20 964 

 

 

Figuur 12: terugverdientijd rijwoning variant 50°C 
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5.5.3 Samenvatting rijwoning 

Voor een rijwoning kan het energiegebruik ten opzichte van de referentiesituatie beduidend worden 

verminderd met beperkte ingrepen. Spouwmuurisolatie, redelijk tot goede dakisolatie en het vervangen van 

enkel glas is daarbij voldoende om verwarming op 70°C mogelijk te maken. 

Om verwarming met een aanvoer van 50°C mogelijk te maken zijn meer ingrijpende maatregelen benodigd. 

Voor deze variant zijn ongeveer nieuwbouweisen nodig op gebied van isolatiemaatregelen. Daarbij wordt het 

warmteverlies in orde grootte voldoende gecompenseerd. Wel wordt duidelijk dat het afgiftevermogen van 

een bestaande verwarmingsinstallatie ontworpen voor hoge temperaturen ontoereikend kan zijn bij 

uitzonderlijk koude weersomstandigheden. Bij het uitsluitend nemen van isolatiemaatregelen zonder 

aanpassingen aan het warmteafgiftessysteem bestaat het risico dat het bewonerscomfort achteruit gaat. Bij 

verwarming middels 50°C zijn er ook bijkomende kosten voor sanitair warm water, zie hoofdstuk 6.   

Variantenoverzicht rijwoning 

Bouwdeel  Huidige situatie Variant 70°C Variant 50°C 

Vloerisolatie Geen isolatie Geen isolatie Vloerisolatie Rc 3,5 

Gevelisolatie Spouwmuur, geen isolatie ±50 mm spouw naisolatie  

Rc 1,65 

Binnengevelisolatie Rc 4,5 

(tot 180 mm) 

Dakisolatie Geen isolatie Binnenzijde dakisolatie Rc 2,5  

(tot 120 mm) 

binnenzijde dakisolatie Rc 6 

(tot 240 mm) 

Beglazing 1 Conventioneel dubbel glas Conventioneel dubbel glas HR++ glas volledig ipv standaard 

glas 

Beglazing 2 Enkel glas HR++ glas volledig  

ipv enkel glas 

HR++ glas volledig ipv enkel glas 

Kierdichting Matig tot geen kierdichting Matig tot geen kierdichting Kierdichting gevel 

Totaal bouwkosten incl BTW € 7 539 € 20 964 

Afgiftevermogen 

verwarming 

t.o.v. referentie 

100% 75% 30% 

Energieverlies 

t.o.v. referentie 
100% 67% 32% 

Indicatie 

energielabel 
 C A 

Jaarlijkse 

besparing 
 -29% -54% 

Terugverdientijd  14 jaar 20 jaar 

 

Er kan worden geconcludeerd dat met beperkte ingrepen aan de woning verwarming op 70°C zeker mogelijk 

is. Verwarming op 50°C vereist beduidend meer ingrepen waarbij er een risico op verminderd 

bewonerscomfort in de winter bestaat. 
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5.6 Hoekwoning gebouwd voor 1965 

5.6.1 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 70°C 

 

Het beoogde maatregelpakket voor 70°C is voor alle referentiewoningen gebouwd na 1930 vergelijkbaar in 

uitvoering, dit blijkt ongeacht het referentietype de meest optimale uitvoering. De grootste winst valt daarbij 

te behalen door warmteverlies via de gevel, het dak en middels de beglazing sterk te reduceren. Hierbij 

worden de navolgede concrete maatregelen uitgevoerd:  

• Na-isolatie van de bestaande spouwmuur met 50 mm inblaasisolatie (R-waarde 1.65 m².K/W) 

• Circa 120 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 2.5 m².K/W) 

• Vernieuwing van de enkele beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

Met deze maatregelen wordt het energieverlies van de woning voldoende gecompenseerd om de woning 

middels 70°C aanvoertemperatuur te verwarmen. Er zijn daarbij geen aanpassingen aan de vloerisolatie, het 

bestaande dubbel glas en kierdichting verplicht. 

Tabel 6: maatregelen en kosten hoekwoning 70°C 

Variant 70°C hoekwoning 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkingen Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Geen aanpassingen  0.32 m2•K/W  

Gevelisolatie 
±50 mm spouw na-

isolatie Rc 1,65 

Inblazen 

spouwmuurisolatie 
1.65 m2•K/W € 2 886.26 

Dakisolatie 
±120 mm dakisolatie  

Rc 2,5 

Isolatie 

binnenzijde 
3.00 m2•K/W € 4 644.85 

Beglazing 1 Geen aanpassingen  2.90 W/m2•K  

Beglazing 2 
HR++ glas volledig  

i.p.v. enkel glas 

Bestaand kozijn 

handhaven 
1.80 W/m2•K 

€ 1 021.74 

 

Kierdichting Geen aanpassingen     

Totaal kosten, excl. BTW € 8 553 

Totaal kosten, incl. BTW € 10 349 

Figuur 13: voorbeeld woningtypologie hoekwoning Hoogstedelaan  
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Figuur 14: terugverdientijd hoekwoning variant 70°C 
 

5.6.2 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 50°C 

Om verwarming op lage temperatuur mogelijk te maken dient er meer te worden geïsoleerd tegenover hoge 

temperatuur verwarming om het verlies aan warmteafgifte van bestaande radiatoren te compenseren. 

Daartoe zal de vloer, de gevel en het dak maximaal van isolatie moeten worden voorzien. Voor de gevel 

geldt dat isolatie aan de binnenzijde prijstechnisch gunstiger is en minder invloed heeft op het uitzicht van de 

woning, wel is een correcte toepassing van een dampscherm kritisch om een goede uitvoering te borgen en 

risico’s op condensatie tussen de bestaande wand en isolatie uit te sluiten. 

• Circa 150 mm isolatie aan onderzijde van de begane grond vloer 

• Aanvullende voorzetwand aan binnenzijde (R-waarde 4.5 m².K/W) 

• Circa 240 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 6.0 m².K/W) 

• Vernieuwing van de beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

• Kierdichting bij ramen, deuren, doorvoeren meterkast en aansluiting gevel en dak 

Met toepassing van deze maatregelen wordt het verlaagde afgiftevermogen bij deze temperatuur min of 

meer gecompenseerd. Wel is het risico aanwezig dat door de beduidend lagere temperatuur van de 

bestaande radiatoren minder comfort bieden doordat er nagenoeg geen directe stralingswarmte aanwezig is. 
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Tabel 7: maatregelen en kosten hoekwoning 50°C 

Variant 50°C hoekwoning 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkingen Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Vloerisolatie Rc 3,5 

isolatie 

onderzijde BG 

vloer 

3.50 m2•K/W € 3 174.44 

Gevelisolatie Binnengevelisolatie Rc 4,5 
Geïsoleerde 

voorzetwand 
4.50 m2•K/W € 10 642.14 

Dakisolatie 
Binnenzijde dakisolatie Rc 

6 

Renovatie 

dakelementen 
6.00 m2•K/W € 5 913.03 

Beglazing 1 
HR++ glas volledig i.p.v. 

standaard glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 2 843.43 

Beglazing 2 
HR++ glas volledig i.p.v. 

enkel glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 1 021.74 

Kierdichting Kierdichting gevel 
Aanbrengen 

tochtband 
  

€ 772.91 

 

Totaal kosten, excl. BTW € 24 368 

Totaal kosten, incl. BTW € 29 485 

 

 

Figuur 15: terugverdientijd hoekwoning variant 50°C 
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5.6.3 Samenvatting hoekwoning 

Voor een hoekwoning zijn de benodigde maatregelen identiek aan een rijwoning, de bijhorende kosten 

liggen iets hoger vanwege de grotere oppervlakken voor dit type woning. Met de maatregelen benodigd om 

te kunnen verwarmen middels 70°C kan het energiegebruik ten opzichte van de referentiesituatie beduidend 

worden verminderd met beperkte ingrepen. Spouwmuurisolatie, redelijk tot goede dakisolatie en het 

vervangen van enkel glas is daarbij voldoende om verwarming op 70°C mogelijk te maken. 

Om verwarming met een aanvoer van 50°C mogelijk te maken zijn meer ingrijpende maatregelen benodigd. 

Voor deze variant zijn nieuwbouweisen gehandhaafd op gebied van isolatiemaatregelen. Daarbij wordt het 

warmteverlies in grootteorde voldoende gecompenseerd. Wel wordt duidelijk dat het afgiftevermogen van 

een bestaande verwarmingsinstallatie ontworpen voor hoge temperaturen ontoereikend kan zijn bij 

uitzonderlijk koude weersomstandigheden. Bij het uitsluitend nemen van isolatiemaatregelen zonder 

aanpassingen aan het warmteafgiftessysteem bestaat het risico dat het bewonerscomfort achteruit gaat. Bij 

verwarming middels 50°C zijn er ook bijkomende kosten voor sanitair warm water, zie hoofdstuk 6.   

Variantenoverzicht hoekwoning 

Bouwdeel  Huidige situatie Variant 70°C Variant 50°C 

Vloerisolatie Geen isolatie Geen isolatie Vloerisolatie Rc 3,5 

Gevelisolatie Spouwmuur, geen isolatie ±50 mm spouw na-isolatie  

Rc 1,65 

Binnengevelisolatie Rc 4,5 

(tot 180 mm) 

Dakisolatie Geen isolatie Binnenzijde dakisolatie Rc 2,5  

(tot 120 mm) 

binnenzijde dakisolatie Rc 6 

(tot 240 mm) 

Beglazing 1 Conventioneel dubbel glas Conventioneel dubbel glas HR++ glas volledig i.p.v. 

standaard glas 

Beglazing 2 Enkel glas HR++ glas volledig  

i.p.v. enkel glas 

HR++ glas volledig i.p.v. enkel 

glas 

Kierdichting Matig tot geen kierdichting Matig tot geen kierdichting Kierdichting gevel 

Totaal bouwkosten incl. BTW € 10 349 € 29 485 

Afgiftevermogen 

verwarming 

t.o.v. referentie 

100% 75% 30% 

Energieverlies 

t.o.v. referentie 
100% 67% 33% 

Indicatie 

energielabel 
 C A 

Jaarlijkse 

besparing 
 -28% -58% 

Terugverdientijd  13 jaar 20 jaar 

 

Er kan worden geconcludeerd dat met beperkte ingrepen aan de woning verwarming op 70°C zeker mogelijk 

is. Verwarming op 50°C vereist beduidend meer ingrepen waarbij er een risico op verminderd 

bewonerscomfort in de winter bestaat. 
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5.7 Vrijstaande woning 

5.7.1 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 70°C 

 

Het beoogde maatregelpakket voor 70°C is voor alle referentiewoningen gebouwd na 1930 vergelijkbaar in 

uitvoering, dit blijkt ongeacht het referentietype de meest optimale uitvoering.  

De grootste winst valt daarbij te behalen door warmteverlies via de gevel, het dak en middels de beglazing 

sterk te reduceren. Hierbij worden de navolgede concrete maatregelen uitgevoerd:  

• Na-isolatie van de bestaande spouwmuur met 50 mm inblaasisolatie (R-waarde 1.65 m².K/W) 

• Circa 120 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 2.5 m².K/W) 

• Vernieuwing van de enkele beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

Met deze maatregelen wordt het energieverlies van de woning voldoende gecompenseerd om de woning 

middels 70°C aanvoertemperatuur te verwarmen. Er zijn daarbij geen aanpassingen aan de vloerisolatie en 

kierdichting noodzakelijk. 

Tabel 8: maatregelen en kosten vrijstaande woning 70°C 

Variant 70°C vrijstaande woning 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkingen Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Geen aanpassingen  0.32 m2•K/W                      

Gevelisolatie 
±50 mm spouw na-

isolatie Rc 1,65 

Inblazen 

spouwmuurisolatie 
1.65 m2•K/W € 4 034.28 

Dakisolatie 
±120 mm dakisolatie  

Rc 2,5 
Isolatie binnenzijde 3.00 m2•K/W € 7 516.33 

Beglazing 1 Geen aanpassingen  2.90 W/m2•K  

Beglazing 2 
HR++ glas volledig  

i.p.v. enkel glas 

Bestaand kozijn 

handhaven 
1.80 W/m2•K € 1 257.53 

Kierdichting Geen aanpassingen     

Totaal kosten, excl. BTW € 12 808 
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Totaal kosten, incl. BTW € 15 498 

 

 

Figuur 16: terugverdientijd vrijstaande woning variant 70°C 

 

5.7.2 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 50°C 

Om verwarming op lage temperatuur mogelijk te maken dient er meer te worden geïsoleerd tegenover hoge 

temperatuur verwarming om het verlies aan warmteafgifte van bestaande radiatoren te compenseren. 

Daartoe zal de vloer, de gevel en het dak maximaal van isolatie moeten worden voorzien. Voor de gevel 

geldt dat isolatie aan de binnenzijde prijstechnisch gunstiger is en minder invloed heeft op het uitzicht van de 

woning, wel is een correcte toepassing van een dampscherm kritisch om een goede uitvoering te borgen en 

risico’s op condensatie tussen de bestaande wand en isolatie uit te sluiten. 

• Circa 150 mm isolatie aan onderzijde van de begane grond vloer 

• Aanvullende voorzetwand aan binnenzijde (R-waarde 4.5 m².K/W) 

• Circa 240 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 6.0 m².K/W) 

• Vernieuwing van de beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

• Kierdichting bij ramen, deuren, doorvoeren meterkast en aansluiting gevel en dak 

Met toepassing van deze maatregelen wordt het verlaagde afgiftevermogen bij deze temperatuur min of 

meer gecompenseerd. Wel is het risico aanwezig dat door de beduidend lagere temperatuur van de 

bestaande radiatoren minder comfort bieden doordat er nagenoeg geen directe stralingswarmte aanwezig is. 
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Tabel 9: maatregelen en kosten vrijstaande woning 50°C 

Variant 50°C vrijstaande woning 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkinge

n 

Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Vloerisolatie Rc 3,5 

isolatie 

onderzijde BG 

vloer 

3.50 m2•K/W  € 4 473.07  

Gevelisolatie Binnengevelisolatie Rc 4,5 
Geïsoleerde 

voorzetwand 
4.50 m2•K/W  € 14 875.05  

Dakisolatie 
Binnenzijde dakisolatie Rc 

6 

Renovatie 

dakelementen 
6.00 m2•K/W  € 9 568.49  

Beglazing 1 
HR++ glas volledig i.p.v. 

standaard glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K  € 2 960.09  

Beglazing 2 
HR++ glas volledig i.p.v. 

enkel glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K  € 1 257.53  

Kierdichting Kierdichting gevel 
Aanbrengen 

tochtband 
  

€ 944.41  

 

Totaal kosten, excl. BTW  € 34 079  

Totaal kosten, incl. BTW  € 41 235  

 

 

Figuur 17: terugverdientijd vrijstaande woning variant 50°C 
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5.7.3 Samenvatting vrijstaande woning 

Voor een vrijstaande woning zijn de benodigde maatregelen identiek aan de voorgaande types, de 

bijhorende kosten liggen echter hoger vanwege de grotere oppervlakken voor dit type woning. Met de 

maatregelen kan het energiegebruik ten opzichte van de referentiesituatie beduidend worden verminderd 

met beperkte ingrepen. Spouwmuurisolatie, redelijk tot goede dakisolatie en het vervangen van enkel glas is 

daarbij voldoende om verwarming op 70°C mogelijk te maken. 

Om verwarming met een aanvoer van 50°C mogelijk te maken zijn meer ingrijpende maatregelen benodigd. 

Voor deze variant zijn nieuwbouweisen gehandhaafd op gebied van isolatiemaatregelen. Daarbij wordt het 

warmteverlies in grootteorde voldoende gecompenseerd. Wel wordt duidelijk dat het afgiftevermogen van 

een bestaande verwarmingsinstallatie ontworpen voor hoge temperaturen ontoereikend kan zijn bij 

uitzonderlijk koude weersomstandigheden. Bij het uitsluitend nemen van isolatiemaatregelen zonder 

aanpassingen aan het warmteafgiftessysteem bestaat het risico dat het bewonerscomfort achteruit gaat. Bij 

verwarming middels 50°C zijn er ook bijkomende kosten voor sanitair warm water, zie hoofdstuk 6.   

Variantenoverzicht vrijstaande woning 

Bouwdeel  Huidige situatie Variant 70°C Variant 50°C 

Vloerisolatie Geen isolatie Geen isolatie Vloerisolatie Rc 3,5 

Gevelisolatie Spouwmuur, geen isolatie ±50 mm spouw naisolatie  

Rc 1,65 

Binnengevelisolatie Rc 4,5 

(tot 180 mm) 

Dakisolatie Geen isolatie Binnenzijde dakisolatie Rc 2,5  

(tot 120 mm) 

binnenzijde dakisolatie Rc 6 

(tot 240 mm) 

Beglazing 1 Conventioneel dubbel glas Conventioneel dubbel glas HR++ glas volledig ipv standaard 

glas 

Beglazing 2 Enkel glas HR++ glas volledig  

ipv enkel glas 

HR++ glas volledig ipv enkel glas 

Kierdichting Matig tot geen kierdichting Matig tot geen kierdichting Kierdichting gevel 

Totaal bouwkosten incl BTW € 15 498 € 41 235 

Afgiftevermogen 

verwarming 

t.o.v. referentie 

100% 75% 30% 

Energieverlies 

t.o.v. referentie 
100% 65% 31% 

Indicatie 

energielabel 
 C A 

Jaarlijkse 

besparing 
 -30% -60% 

Terugverdientijd  14 jaar 22 jaar 

 

Er kan worden geconcludeerd dat met beperkte ingrepen aan de woning verwarming op 70°C zeker mogelijk 

is. Verwarming op 50°C vereist beduidend meer ingrepen waarbij er een risico op verminderd 

bewonerscomfort in de winter bestaat. 
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5.8 Appartement 

5.8.1 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 70°C 

 

Het beoogde maatregelpakket voor 70°C is voor alle referentiewoningen gebouwd na 1930 vergelijkbaar in 

uitvoering. De grootste winst valt daarbij te behalen door warmteverlies via de gevel, het dak en middels de 

beglazing sterk te reduceren. Hierbij worden de navolgede concrete maatregelen uitgevoerd:  

• Na-isolatie van de bestaande spouwmuur met 50 mm inblaasisolatie (R-waarde 1.65 m².K/W) 

• Circa 120 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 2.5 m².K/W) 

• Vernieuwing van de enkele beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

Met deze maatregelen wordt het energieverlies van de woning voldoende gecompenseerd om de woning 

middels 70°C aanvoertemperatuur te verwarmen. Er zijn daarbij geen aanpassingen aan de vloerisolatie en 

kierdichting noodzakelijk. De maatregelen voor vloer- en dakisolatie zijn gemiddelde waarden per 

wooneenheid. De daadwerkelijke kosten zijn in functie van het aantal appartementen.  

Tabel 10: maatregelen en kosten appartement 70°C 

Variant 70°C appartement 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkingen Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Geen aanpassingen  0.32 m2•K/W                      

Gevelisolatie 
±50 mm spouw na-isolatie 

Rc 1,65 

Inblazen 

spouwmuurisolati

e 

1.65 m2•K/W  € 1 536.98  

Dakisolatie 
±120 mm dakisolatie  

Rc 2,5 

Isolatie 

binnenzijde 
3.00 m2•K/W  € 1 341.66* 

Beglazing 1 Geen aanpassingen  2.90 W/m2•K  

Beglazing 2 
HR++ glas volledig  

i.p.v. enkel glas 

Bestaand kozijn 

handhaven 
1.80 W/m2•K  € 528.16  

Kierdichting Geen aanpassingen     

Totaal kosten, excl. BTW  € 3 407  

Totaal kosten, incl. BTW  € 4 122  

*gemiddelde waarden per appartement. De kosten worden collectief geraamd voor een geheel gebouw. 

Figuur 18: voorbeeld appartement Zuidelijke Parallelweg Arnhem 
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Figuur 19: terugverdientijd appartement variant 70°C 
 

5.8.2 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 50°C 

Om verwarming op lage temperatuur mogelijk te maken dient er beduidend meer te worden geïsoleerd 

tegenover hoge temperatuur verwarming om het verlies aan warmteafgifte van bestaande radiatoren te 

compenseren. 

Daartoe zal de vloer, de gevel en het dak maximaal van isolatie moeten worden voorzien. Voor de gevel 

geldt dat isolatie aan de binnenzijde prijstechnisch gunstiger is en minder invloed heeft op het uitzicht van de 

woning, wel is een correcte toepassing van een dampscherm kritisch om een goede uitvoering te borgen en 

risico’s op condensatie tussen de bestaande wand en isolatie uit te sluiten. 

• Circa 150 mm isolatie aan onderzijde van de begane grond vloer 

• Aanvullende voorzetwand aan binnenzijde (R-waarde 4.5 m².K/W) 

• Circa 240 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 6.0 m².K/W) 

• Vernieuwing van de beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

• Kierdichting bij ramen, deuren, doorvoeren meterkast en aansluiting gevel en dak 

Met toepassing van deze maatregelen wordt het verlaagde afgiftevermogen bij deze temperatuur min of 

meer gecompenseerd. Wel is het risico aanwezig dat door de beduidend lagere temperatuur van de 

bestaande radiatoren minder comfort bieden doordat er nagenoeg geen directe stralingswarmte aanwezig is. 
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Tabel 11: maatregelen en kosten appartement 50°C 

Variant 50°C appartement 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkinge

n 

Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Vloerisolatie Rc 3,5 

isolatie 

onderzijde BG 

vloer 

3.50 m2•K/W € 961.95 

Gevelisolatie Binnengevelisolatie Rc 4,5 
Geïsoleerde 

voorzetwand 
4.50 m2•K/W € 4 722.58 

Dakisolatie 
Binnenzijde dakisolatie Rc 

6 

Renovatie 

dakelementen 
6.00 m2•K/W € 1 016.65 

Beglazing 1 
HR++ glas volledig i.p.v. 

standaard glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 1 808.13 

Beglazing 2 
HR++ glas volledig i.p.v. 

enkel glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 440.14 

Kierdichting Kierdichting gevel 
Aanbrengen 

tochtband 
  

€ 360.23 

 

Totaal kosten, excl. BTW  € 9 310  

Totaal kosten, incl. BTW  € 11 265  

 

 

Figuur 20: terugverdientijd appartement variant 70°C 
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5.8.3 Samenvatting appartement 

Bij dit type woning is als gemiddelde situatie ook een deel van het dak en de vloer meegerekend tot de 

kosten, ook al grenst een individueel appartement niet direct aan het dak of de vloer dienen deze kosten wel 

collectief gedragen te worden door alle bewoners van het woongebouw. De bijhorende kosten liggen het 

laagst vanwege de relatief kleine oppervlakken voor dit type woning. 

Met de voorgestelde maatregelen voor de variant van 70°C kan het energiegebruik ten opzichte van de 

referentiesituatie beduidend worden verminderd met beperkte ingrepen. 

Om verwarming met een aanvoer van 50°C mogelijk te maken zijn meer ingrijpende maatregelen benodigd. 

Hierbij valt op dat de reductie van energieverlies het minste is van alle referentietypes, de reductie van 

afgiftevermogen van het verwarmingssysteem wordt hier onvoldoende gecompenseerd, zelfs met 

toepassing van isolatie conform nieuwbouweisen.  

Dit valt te verklaren doordat er in beginsel relatief weinig transmissieverlies is vanwege de kleinere 

oppervlakken (in vergelijking met andere referentiewoningen). Energieverliezen in de vorm van ventilatie en 

infiltratie wegen voor dit type woning zwaarder door. Bij het uitsluitend nemen van isolatiemaatregelen 

zonder aanpassingen aan het warmteafgiftessysteem is er derhalve een groot risico dat het 

bewonerscomfort achteruit gaat in de wintersituatie. Bij verwarming middels 50°C zijn er ook bijkomende 

kosten voor sanitair warm water, zie hoofdstuk 6.   

Variantenoverzicht appartementen 

Bouwdeel  Huidige situatie Variant 70°C Variant 50°C 

Vloerisolatie Geen isolatie Geen isolatie Vloerisolatie Rc 3,5 

Gevelisolatie Spouwmuur, geen isolatie ±50 mm spouw naisolatie  

Rc 1,65 

Binnengevelisolatie Rc 4,5 

(tot 180 mm) 

Dakisolatie Geen isolatie Binnenzijde dakisolatie Rc 2,5  

(tot 120 mm) 

binnenzijde dakisolatie Rc 6 

(tot 240 mm) 

Beglazing 1 Conventioneel dubbel glas Conventioneel dubbel glas HR++ glas volledig i.p.v. 

standaard glas 

Beglazing 2 Enkel glas HR++ glas volledig  

i.p.v. enkel glas 

HR++ glas volledig i.p.v. enkel 

glas 

Kierdichting Matig tot geen kierdichting Matig tot geen kierdichting Kierdichting gevel 

Totaal bouwkosten incl BTW € 4 122 € 11 265 

Afgiftevermogen 

verwarming  
100% 75% 30% 

Energieverlies  100% 71% 39% 

Indicatie 

energielabel 
 C A 

Jaarlijkse 

besparing 
 -28% -50% 

Terugverdientijd  9 jaar 15 jaar 

 

Er kan worden geconcludeerd dat met beperkte ingrepen aan de woning verwarming op 70°C zeker mogelijk 

is. Verwarming op 50°C wordt met uitsluitend isolatie maatregelen niet realistisch geacht. Daarbij is het risico 

op verminderd bewonerscomfort in de winter erg groot. 
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5.9 Referentiewoning gebouwd voor 1930: maisonette 

Naast de eerder besproken referentiewoningen gebouwd na 1930 is er tevens een referentiewoning 

onderzocht representatief voor oudere woningen van voor 1930. De isolatiegraad van dit soort woningen is 

doorgaans lager, ook is er veelal geen spouwmuur aanwezig maar een steens muur. De toepassing van 

spouwmuren is een relatief grote verschuiving geweest in de vooroorlogse bouwmethodiek en heeft een 

belangrijke impact op de mogelijkheden om een gevel naderhand te kunnen isoleren. 

Dit referentietype is doorgaans opgebouwd uit een ongeïsoleerde vloer boven een (kruip)kelder, een steens 

gevel en een schuin dak met dakpannen en dakbeschot zonder isolatie. De transparante geveldelen bestaan 

voor iets meer dan de helft uit regulier dubbel glas en een deel enkel glas.  

Dit type woning grenst meestal aan weerszijden aan andere gebouwen waardoor de voor- en achtergevel 

het grootste verliesoppervlak vormen, dit door de ongeïsoleerd spouwmuur en beglazing. Omdat beide 

zijgevels van de rijwoning aan andere woningen grenst is het verlies door luchtinfiltratie relatief beperkt. 

Zoals in hoofdstuk 4 benoemd is voor dit woningtype uitgegaan van een hogere huidige 

verwarmingstemperatuur van 90 graden. De vermindering van energieverlies moet daarbij hoger zijn dan 

voor de andere referentiewoningen. 

Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de  schildelen, R-waarden en U-waarden en de 

oppervlakken van de referentiewoning. 

Tabel 12: referentiesituatie maisonette 

Referentiesituatie 

Bouwdeel  Huidige situatie Prestatie Oppervlak [m²] 

Vloerisolatie Geen isolatie  0.15 m2•K/W 47.0   

Gevelisolatie Steens muur, geen isolatie  0.19 m2•K/W 76.3   

Dakisolatie Geen isolatie  0.22 m2•K/W 74.5   

Beglazing 1 Conventioneel dubbel glas  2.90 W/m2•K 11.9   

Beglazing 2 Enkel glas  5.20 W/m2•K 8.4   

Kierdichting Matig tot geen kierdichting  171.0   

Figuur 21: voorbeeld maisonette  
Alexanderstraat Arnhem 
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5.9.1 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 70°C 

Voor het type maisonette dient rekening gehouden te worden met de gevoeligheid van een steens muur en 

de bouwfysische randvoorwaarden indien deze aan de binnenzijde zou worden geïsoleerd. Naast dat het 

isoleren van een gevel zonder spouw risico op condensatie met zich mee brengt is dit doorgaans (een van) 

de meest kostbare ingreep. 

Derhalve is gezocht naar een maatregelenpakket waarbij het energieverlies voldoende wordt gereduceerd 

zonder de steens muur te bekleden met isolatie. Daarbij is de focus gelegd op het dak, de ramen en 

kierdichting van de gevel en dak. Hierbij worden de navolgede concrete maatregelen uitgevoerd:  

• Zeer goede kierdichting bij ramen, deuren, doorvoeren meterkast en aansluiting gevel en dak 

• Circa 120 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 2.5 m².K/W) 

• Vernieuwing van de alle beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

Met deze maatregelen wordt het energieverlies van de woning voldoende gecompenseerd om de woning 

middels 70°C aanvoertemperatuur te verwarmen. Er zijn daarbij geen aanpassingen aan de vloerisolatie en 

kierdichting noodzakelijk. 

Tabel 13: maatregelen en kosten maisonette 70°C 

Variant 70°C maisonette 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkingen Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Geen aanpassingen  0.15 m2•K/W  

Gevelisolatie Geen aanpassingen  0.19 m2•K/W  

Dakisolatie 
±120 mm dakisolatie  

Rc 2,5 

PIR isolatie 

binnenzijde 
2.50 m2•K/W € 4 374.74 

Beglazing 1 
HR++ glas volledig  

i.p.v. dubbel glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 1 735.22 

Beglazing 2 
HR++ glas volledig  

i.p.v. enkel glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 1 320.41 

Kierdichting Aanbrengen tochtband    
€ 814.71 

Totaal kosten, excl. BTW € 8 245 

Totaal kosten, incl. BTW € 9 977 
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5.9.2 Isolatiemaatregelen en kosten bij aanvoertemperatuur 50°C 

Om verwarming op lage temperatuur mogelijk te maken dient er beduidend meer te worden geïsoleerd 

tegenover hoge temperatuur verwarming om het verlies aan warmteafgifte van bestaande radiatoren te 

compenseren. 

Daarbij zijn nieuwbouweisen als uitgangspunt gehanteerd voor vloer en dak. In deze situatie dient ook de 

steens muur aan de binnenzijde te worden geïsoleerd, daarbij is een correcte toepassing van een 

dampscherm kritisch om een goede uitvoering te borgen en risico’s op condensatie tussen de bestaande 

wand en isolatie uit te sluiten. 

• Zeer goede kierdichting bij ramen, deuren, doorvoeren meterkast en aansluiting gevel en dak 

• Circa 150 mm isolatie aan onderzijde van de begane grond vloer (R-waarde 3.5 m².K/W) 

• Isolatie tegen binnengevel of voorzetwand aan binnenzijde (R-waarde 3.0 m².K/W) 

• Circa 240 mm dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht (R-waarde 6.0 m².K/W) 

• Vernieuwing van de alle beglazing door HR++ beglazing binnen het bestaande kozijn 

Het uitgangspunt voor vervanging van de beglazing is het kunnen handhaven van het bestaande kozijn. 

Afhankelijk van de bouwtechnische staat en sterkte van het kozijn dient dit per woning te worden afgewogen. 

Mogelijk dient een draaiend raam binnen een bestaand kozijn te worden vernieuwd indien er onvoldoende 

sterkte is. 

Met toepassing van deze maatregelen wordt het verlaagde afgiftevermogen bij deze temperatuur min of 

meer gecompenseerd. Ook hier bestaat het risico dat er in de winter een lager comfort is met het handhaven 

van de bestaande radiatoren. 
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Figuur 22: terugverdientijd Maisonette variant 70°C 
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Tabel 14: maatregelen en kosten maisonette 50°C 

Variant 50°C maisonette 

Bouwdeel  Maatregel Opmerkingen Prestatie Subtotaal 

Vloerisolatie Vloerisolatie 

Isolatie 

onderzijde BG 

vloer 

3.50 m2•K/W € 1 644.93 

Gevelisolatie Binnengevelisolatie 
Geïsoleerde 

voorzetwand 
4.50 m2•K/W € 8 302.61 

Dakisolatie Binnenzijde dakisolatie 
Renovatie 

dakelementen 
6.00 m2•K/W € 5 569.16 

Beglazing 1 
HR++ glas volledig i.p.v. 

standaard glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 1 735.22 

Beglazing 2 
HR++ glas volledig i.p.v. 

enkel glas 

Bestaand 

kozijn 

handhaven 

1.80 W/m2•K € 1 320.41 

Kierdichting Kierdichting gevel 
Aanbrengen 

tochtband 
  € 814.71 

Totaal kosten, excl. BTW € 19 387 

Totaal kosten, incl. BTW € 23 458 
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Figuur 23: terugverdientijd Maisonette variant 50°C 
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5.9.3 Samenvatting maisonette 

In geval van een maisonette kan het energiegebruik ten opzichte van de referentiesituatie beduidend worden 

verminderd met beperkte ingrepen. Het zorgvuldig verbeteren van de kierdichting, vernieuwen van alle 

beglazing en toepassen van dakisolatie resulteert in een reductie van energiegebruik die naar verwachting 

voldoende is om verwarming op 70°C te realiseren. Daarbij hoeft de steens gevel niet te worden geïsoleerd. 

Voor dit referentietype is uitgegaan van een huidig verwarmingsregime op 90 graden, de daarvoor 

benodigde energiereductie is 15% meer dan voor de andere referentiewoningen. Dit wordt daarom als een 

veilige inschatting gezien. 

Om verwarming met een aanvoer van 50°C mogelijk te maken zijn meer ingrijpende maatregelen benodigd. 

Voor deze variant zijn nieuwbouweisen gehandhaafd voor vloer- en dakisolatie en wordt de gevel aan de 

binnenzijde tevens na-geïsoleerd. Daarbij wordt het warmteverlies in orde grootte voldoende 

gecompenseerd. Wel wordt duidelijk dat het afgiftevermogen van een bestaande verwarmingsinstallatie 

ontworpen voor hoge temperaturen ontoereikend kan zijn bij uitzonderlijk koude weersomstandigheden. Bij 

het uitsluitend nemen van isolatie maatregelen zonder aanpassingen aan het warmteafgiftesysteem bestaat 

het risico dat het bewonerscomfort achteruit gaat. Bij verwarming middels 50°C zijn er ook bijkomende 

kosten voor sanitair warm water, zie hoofdstuk 6.   

Variantenoverzicht maisonette 

Bouwdeel  Huidige situatie Variant 70°C Variant 50°C 

Vloerisolatie Geen isolatie Geen aanpassingen Vloerisolatie Rc 3,5 

Gevelisolatie Steens muur, geen isolatie Geen aanpassingen Binnengevelisolatie Rc 4,5 

Dakisolatie 
Geen isolatie 

±120 mm dakisolatie  

Rc 2,5 
Binnenzijde dakisolatie Rc 6.0 

Beglazing 1 
Conventioneel dubbel glas 

HR++ glas volledig  

i.p.v. dubbel glas 

HR++ glas volledig i.p.v. dubbel 

glas 

Beglazing 2 
Enkel glas 

HR++ glas volledig  

i.p.v. enkel glas 

HR++ glas volledig i.p.v. enkel 

glas 

Kierdichting Matig tot geen kierdichting Kierdichting gevel Kierdichting gevel 

Totaal bouwkosten incl BTW € 9 977 € 23 458 

Afgiftevermogen 

verwarming 

t.o.v. referentie 

100% 60% 25% 

Warmteverlies 

t.o.v. referentie 
100% 62% 24% 

Indicatie 

energielabel 
 C A 

Jaarlijkse 

besparing 
 -33% -58% 

Terugverdientijd  13 jaar 20 jaar 

 

Er kan worden geconcludeerd dat met zorgvuldige kierdichting, vervanging van beglazing en dakisolatie 

verwarming op 70°C mogelijk zal zijn. Verwarming op 50°C vereist beduidend meer ingrepen waarbij de 

steens gevel nauwkeurig dient te worden geïsoleerd, tevens zal er een risico op verminderd 

bewonerscomfort in de winter bestaan. 
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5.10 Conclusie isolatiemaatregelen 

Uit de energiesimulaties volgt dat voor verwarming op 70°C met relatief beperkte maatregelen volstaan kan 

worden. Voor woningen gebouwd na 1930 is het vervangen van enkel glas, spouwisolatie en goede 

dakisolatie voldoende om de woning te verwarmen op deze middelhoge temperatuur. De totaalkosten voor 

deze maatregelen variëren van €4 000 (incl. BTW) voor een appartement tot €15 500 voor een vrijstaande 

woning. 

Voor woningen gebouwd voor 1930 is gevelisolatie minder voor de hand liggend. In deze situatie is het 

vernieuwen van alle beglazing door HR++ isolatie, het zeer nauwkeurig dichten van alle kieren in de woning 

en het aanbrengen van goede dakisolatie een maatregelpakket waarmee verwarming op 70°C realiseerbaar 

is. De kosten voor deze maatregelen worden geraamd op circa €10 000 incl. BTW.  

Om woningen geschikt te maken voor lage temperatuur verwarming op 50°C met behoud van originele 

radiatoren zijn beduidend meer maatregelen noodzakelijk. Hierbij zijn de huidige nieuwbouweisen op gebied 

van thermische isolatie als bovengrens gehanteerd (dit is voor een moderne woning immers voldoende om 

met een laag temperatuur afgiftesysteem te verwarmen). Uit de energiesimulaties blijkt dat het voor de 

meeste woningen (m.u.v. appartementen) min of meer voldoende is om het lagere afgiftevermogen van 

bestaande radiatoren te compenseren. De totaalkosten voor deze maatregelen variëren van €11 500 (incl. 

BTW) voor een appartement tot €41 000 voor een vrijstaande woning. 

Hierbij dient echter te worden benadrukt dat een verminderd comfort bij zeer lage buitentemperaturen met 

bestaande conventionele radiatoren een risico vormt. Ook vereist deze isolatiegraad kostbare ingrepen, 

voornamelijk gevelisolatie is in deze een grote kostenpost binnen de benodigde maatregelen.  

Voor woningen met een spouwmuur is een alternatieve aanpak met zeer goede beglazing, goede 

vloerisolatie, goede dakisolatie (zoals benoemd bij 50°C) en spouwmuurisolatie (zoals benoemd bij 70°C) in 

combinatie met aanvullende radiatoren of vloerverwarming een minder ingrijpende oplossing om verwarming 

op 50 graden mogelijk te maken.  

Voor woningen gebouwd voor circa 1930 vormt een gebrek aan gevelisolatie de beperkende factor om lage 

temperatuur verwarming mogelijk te maken. In dit scenario is zeer goede isolatie in de gevel, vloer en dak 

vereist. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €23 500. 

Het minimale energielabel om te verwarmen op 70°C is label C, voor een aanvoertemperatuur van 50°C is 

minimaal een label A vereist. Daarbij wordt uitgegaan van een woning met conventionele gasketel en geen 

hernieuwbare energie. 

Verder dient bedacht te worden da t een warmtenet van 50°C niet geschikt is voor het maken van tapwater. 

Hiervoor dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Zie verder hoofdstuk 6. 
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5.11 Stappenplan gefaseerde maatregelen 

De maatregelen zoals in dit hoofdstuk benoemd zullen voor bestaande woningen mogelijk gefaseerd worden 

uitgevoerd. Daarbij kan onderstaande volgorde als indicatie dienen over welke maatregelen het beste als 

eerste kunnen worden uitgevoerd: 

1. Enkel glas vervangen: enkel glas is in alle gevallen de zwakste schakel in de thermische schil. Als er 

nog enkel glas aanwezig is in de woning dient dit als eerste te worden vervangen (dit geldt voor alle 

verwarmde ruimten). 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.  

 

Opmerking: er wordt ook nog conventioneel dubbel glas verkocht, dit glas is niet voorzien van een warmtewerende 
coating en de spouw tussen glasbladen is niet gevuld met een edelgas maar reguliere lucht. Dit glas isoleert twee tot 
drie keer slechter dan HR++ glas. Vervang beglazing in alle gevallen door HR++ of HR+++ (driedubbele) beglazing. 
 

2. Dakisolatie: indien er nog geen enkele dakisolatie aanwezig is, wordt aangeraden om dit zo spoedig 

mogelijk te doen. 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. 

 

4. Kierdichting: Bij een woning die minimaal matig is geïsoleerd met dubbel glas, enige dakisolatie en 

spouwmuurisolatie zal een slechte kierdichting een relatief groot aandeel van het warmteverlies 

veroorzaken. Voor ramen en deuren zijn tochtstrips of andere afdichtingen een goede oplossing om de 

luchtdichtheid te verbeteren tussen bewegende delen. Bij de aansluitingen van kozijnen op de wand is 

een kit-afdichting de meest voorkomende oplossing. Bij bouwkundige aansluitingen zoals het dak en de 

gevel dient een luchtdichtingstape te worden toegepast. 

 

5. Verouderd dubbel glas en/of kozijnen vervangen: 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. 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 

 

6. Buiten- of binnengevelisolatie: Indien een gevel niet over een spouw beschikt (of een spouwmuur kan 

niet worden 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 ofwel 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. 
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5.12 Subsidies op energiebesparende maatregelen 

Bij de voorgestelde maatregelen is geen rekening gehouden met eventuele subsidies in het kader van 

energiebesparing. De regels en randvoorwaarden rondom deze subsidies veranderen regelmatig, voor de 

actuele informatie over subsidieregelingen wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid en 

Milieucentraal6. 

In 2021 is er subsidie voor isolatiemaatregelen, installaties voor verwarming en warm water alsook 

warmtenetaansluitingen verkrijgbaar. Zie hiervoor ook het overzicht op MilieuCentraal. Op gebied van 

isolatiemaatregelen kunnen bewoners in aanmerking komen bij het uitvoeren van minimaal twee 

maatregelen (indien uitgevoerd door een aannemer). Daarbij moet wel rekening gehouden worden met 

minimum waarden van de isolatiegraad.  

De minimale isolatiewaarden zijn in 2021: 

• Spouwmuur:      R-waarde 1,1 m².K/W 

• Dak/zoldervloer, buitenmuren, vloer, bodem:  R-waarde 3,5 m².K/W 

• HR++ glas:       U-waarde 1,2 W/m².K 

• Triple glas in combinatie met isolerend kozijn:  U-waarde 0,7 W/m².K 

• Kozijnpanelen:      U-waarde 1,2 of 0,7 W/m².K 

• Isolerende deuren:      U-waarde 1,5 of 1,0 W/m².K 

 

Bovenstaande waarden wijken soms af van de minimaal benodigde isolatiewaarden zoals benoemd in 

hoofdstuk 5. Hierin zijn de minimale waarden benoemd waarmee de woning met 70 dan wel 50°C verwarmd 

kan worden. Het streven naar een betere isolatiewaarde, bijvoorbeeld voor subsidie, is daarbij altijd mogelijk 

en wordt aangeraden.  

 

 

6 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/ 
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6 INSTALLATIETECHNISCHE MAATREGELEN 

Het merendeel van de woningen in Arnhem-West worden verwarmd middels aardgas, daarbij wordt 

doorgaans ook sanitair warm water geproduceerd met een combiketel gestookt op aardgas voor tapwater in 

keukens en badkamers. Daarnaast zal in veel gevallen ook gekookt worden op aardgas. 

Bij de overgang van ruimteverwarming op aardgas naar een andere energiebron zal ook rekening gehouden 

moeten worden met een alternatieve opwekking van warm water en vervanging van een kookplaat op gas. 

Navolgend worden enkele opties besproken om sanitair warm water op te wekken en alternatieven voor 

koken op gas. 

6.1 Opwekking sanitair warm water 

Er zijn meerdere mogelijkheden om warm water op te wekken, daarbij wordt allereerst een onderscheid 

gemaakt tussen de scenario’s waar een externe aanvoertemperatuur van 70°C van toepassing is, zoals bij 

een collectief warmtenet. Daarnaast worden mogelijke oplossingen weergegeven die bij lagere temperaturen 

van toepassing zijn. 

6.1.1 Sanitair warm water bij 70°C CV aanvoertemperatuur:  

Wanneer er externe warmte met een temperatuur van 70°C beschikbaar is wordt veelal een aanvullende 

warmtewisselaar bij de afleverset van de energieleverancier geïnstalleerd in de meterkast. Deze 

warmtewisselaar gebruikt het gesloten CV circuit met een temperatuur van 70°C om koud leidingwater tot 

60°C te verwarmen waarmee het geschikt is voor gebruik in de keuken of badkamer. 

6.1.2 Sanitair warm water bij 50°C CV aanvoertemperatuur:  

Bij een lagere beschikbare aanvoertemperatuur dan 60°C zal er steeds een aanvullende installatie nodig zijn 

om het tapwater te verwarmen tot een temperatuur waarbij er geen legionella risico is. Hiervoor zijn 

meerdere opties mogelijk voor individuele woningen:  

1. Warmtewisselaar met elektrische bijverwarming: een warmtewisselaar zoals benoemd onder 6.1.1 

kan bij een bron met lagere aanvoertemperatuur worden gecombineerd met een elektrische 

doorstroomverwarmer. Daarbij wordt koud tapwater eerst voorverwarmd door het CV systeem en 

aanvullend bijverwarmd door een doorstroomapparaat. 

2. Elektrische boiler: een elektrische boiler verwarmt water met een elektrisch verwarmingselement, 

daarbij dient een boilervat met een inhoud van 50 tot 200L als opslag voor het verwarmde water. Een 

boiler houdt dus permanent het opslagvat op temperatuur, het warmteverlies van afkoelend water dient 

ook steeds te worden gecompenseerd door elektrisch bij te verwarmen.  

3. Doorstroomapparaat: tegenover een boiler wordt bij een doorstroomapparaat geen warm water 

opgeslagen, koud kraanwater wordt direct elektrisch verwarmd voordat het wordt getapt. Er hoeft in deze 

situatie dus geen water opgeslagen te worden. Wel is hierbij een hoger elektrisch vermogen nodig om 

koud water direct tot een voldoende hoge temperatuur te verwarmen, hiervoor is doorgaans een 

driefasige aansluiting nodig. 

4. Boosterwarmtepomp voor lage temperatuur bron: een boosterwarmtepomp kan energie-efficiënt 

tapwater opwarmen waarbij gebruik wordt gemaakt van energiebron op een lage(re) temperatuur, zoals 

een collectief warmtenet waarbij warmte op 50°C wordt geleverd. Daarbij wordt een warmtepomp ingezet 

om tapwater tot 65°C op te warmen. Doordat er een relatief kleine temperatuur hoeft te worden overbrugd 

heeft de warmtepomp een hoog rendement en een laag energiegebruik. 

5. Warmtepompboiler: bij dit concept wordt lucht als energiebron gebruikt. Een warmtepomp boiler kan 

energie uit buitenlucht, binnenlucht of afgevoerde ventilatielucht halen waarmee tapwater wordt 

opgewarmd in een boilervat. Het elektrische rendement hiervan is beter dan een elektrische boiler. 

6. Optionele zonneboiler: er kunnen zonnecollectoren op een boiler worden aangesloten waarmee 

tapwater in de boiler door zonnewarmte kan worden verwarmd. Dit is een duurzame en hernieuwbare 

wijze om tapwater op te warmen, echter is het in een gematigd klimaat zoals in Nederland niet mogelijk 

om gedurende het hele jaar warm tapwater op te wekken. Een zonneboiler is daarom geen volledig 

losstaande oplossing voor warm tapwater. 
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Behalve bovenstaande opties is een warmtepomp die zowel voor ruimteverwarming als sanitair warm water 

kan zorgen een mogelijkheid. Daarnaast zijn er voor woongebouwen met meerdere wooneenheden ook 

collectieve oplossingen beschikbaar waarbij warm water centraal wordt opgewekt en naar individuele 

woningen wordt gestuurd, de keuze van een juist installatieconcept is daarbij echter sterk afhankelijk van de 

bestaande distributie en wordt niet nader besproken in dit onderzoek. 

Een kostenraming van de investeringskosten voor (een van) bovenstaande concepten om sanitair warm 

water op te wekken is onderstaand bijgevoegd: 

Tabel 15: kostenraming opwekkingsinstallaties sanitair warm water 

Opwekking SWW Kostenindicatie incl. installatie en BTW 

Warmtenet als bron  

Warmtewisselaar stadsverwarming 70°C Onderdeel van afleverset energieleverancier 

Warmtewisselaar met elektrische bijverwarming € 2250 

Boosterwarmtepomp € 5750* 

Zelfstandige elektrische opwekking  

Elektrische boiler € 1050 

Doorstroomapparaat € 1650 

Warmtepompboiler € 4550* 

Duurzame aanvulling  

Zonneboiler € 3600* 

*komt in aanmerking voor subsidie, getoonde prijs is exclusief subsidie 

 

6.2 Vervanging gaskookplaat 

Als alternatief voor een kookplaat op gas kunnen elektrische kookplaten worden geplaatst in de keuken. 

Daarbij zijn voornamelijk twee opties beschikbaar: keramische kookplaten en inductie kookplaten. Een 

keramische kookplaat wekt warmte op middels verwarmingselementen waar stroom doorheen loopt, terwijl 

een inductiekookplaat een magnetisch veld induceert in de bodem van een pan. 

Bij de vervanging van een gaskookplaat naar elektrische variant dient een voldoende zware elektrische 

aansluiting in de keuken aanwezig te zijn. Hiervoor wordt -indien nodig- een zogenaamde kookgroep (twee 

gekoppelde 16 ampère automaten) bij éénfasige elektrische installaties geplaatst. Bij een driefasige 

elektrische aansluiting dient er een driefasige elektrische voeding tot in de keuken aanwezig te zijn of 

aangebracht te worden. 

De kosten voor een elektrische kookplaat en eventueel benodigde aanpassing aan de elektrische installatie 

worden niet specifiek besproken in dit onderzoek. Er zijn veel verschillende keuzes voor kookplaten op 

gebied van functies, kwaliteit of formaat, deze keuze is dan ook sterk afhankelijk van bewonerswensen. Ook 

hangen noodzakelijke kosten voor aanpassingen aan de elektrische installatie sterk af van de huidige 

installatie in de woning en welke aanpassingen nodig zijn.  

 

 

 



 

Onze referentie: D10025482:23  - Datum: 25 februari 2021  

  

 

ENERGIETRANSITIE ARNHEM-WEST 

52 van 54 

7 EINDCONCLUSIE 

Het gebied Arnhem-West is door de gemeente Arnhem aangeduid als kansrijke wijk om aardgasvrij te 

worden verwarmd. Samen met de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen is verwarming middels een 

warmtenet hier een mogelijke oplossing voor de energietransitie. 

In onderhavig onderzoek zijn in opdracht van de gemeente Arnhem de benodigde isolatiemaatregelen 

bepaald om ruimteverwarming op middelhoge temperatuur (70°C) en lage temperatuur (50°C) mogelijk te 

maken. Dit zijn courante temperaturen voor hedendaagse warmtenetten. Hierbij zijn 5 referentiewoningen 

geselecteerd waarmee een maatgevend beeld voor Arnhem-West wordt verkregen. 

Door de verwarmingstemperatuur te verlagen tot 70 graden neemt het afgifte vermogen van een 

ongewijzigde CV installatie af tot 75 of 60% van het oorspronkelijke vermogen. De noodzakelijke 

maatregelen om woningen geschikt te maken voor deze aanvoertemperatuur zijn te overzien. Voor 

woningen gebouwd na 1930 is het vervangen van enkel glas door HR++ glas, dakisolatie en 

(spouw)muurisolatie voldoende om de woning tot bij zeer koude temperaturen comfortabel te verwarmen. 

Voor woningen gebouwd voor 1930 wordt alle beglazing vernieuwen door HR++ glas, zeer goede 

kierdichting en dakisolatie geadviseerd, zonder dat maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn.  

De bijhorende kosten voor deze maatregelen variëren van circa € 4 000 (incl. BTW) voor een appartement 

tot € 15 000 voor een vrijstaande woning, uitgaande van woningen zonder enige isolatie en uitvoering op 

projectmatige basis. In realiteit is het mogelijk dat de huidige woningen reeds een aantal van de 

noodzakelijke maatregelen hebben doorgevoerd waardoor de kosten lager kunnen uitvallen. Ook zijn de 

meer- en minderkosten aangegeven indien de maatregelen individueel in plaats van op projectbasis wordt 

gerenoveerd of indien de bewoner de maatregelen zelf uitvoert zonder tussenkomst van een aannemer. 

Bij lage temperatuurverwarming op 50°C middels handhaving van bestaande radiatoren resteert er nog 30 

tot 25% van het oorspronkelijke afgiftevermogen. Om deze reductie te compenseren middels 

isolatiemaatregelen is een ingrijpende energetische renovatie van woningen noodzakelijk. Hierbij zijn de 

hedendaagse nieuwbouweisen als uitgangspunt gehanteerd. Met deze maatregelen kan min of meer de 

afname van verwarmingsvermogen worden gecompenseerd, echter is een verminderd comfort in de 

winterperiode een reëel risico zonder verbeteringen aan het afgiftesysteem. De kosten voor deze 

energetische renovaties variëren van € 11 500 (incl. BTW) voor een appartement tot € 41 000 voor een 

vrijstaande woning. 

Voor woningen gebouwd na 1930 is een combinatie van redelijke spouwmuurisolatie, zeer goed isolerende 

beglazing, dakisolatie en vloerisolatie samen met het uitbreiden of vervangen van het afgiftesysteem een 

realistischere optie om woningen op grote schaal geschikt te maken voor lage temperatuur verwarming.  

Met voornoemde maatregelen kan worden gesteld dat verwarming op 70°C mogelijk is voor woningen met 

een energielabel C of beter, en dat verwarming op 50°C een label A vereist. 

Algemeen wordt geconcludeerd dat woningen in Arnhem-West met enigszins beperkte maatregelen geschikt 

kunnen worden gemaakt voor verwarming op 70°C. Om woningen geschikt te maken voor lage 

temperatuurverwarming op 50°C zijn beduidend meer isolatiemaatregelen noodzakelijk, daarnaast is in dit 

geval een alternatieve wijze van warm water opwekking noodzakelijk. De benodigde investeringen voor 

woningen om op lage temperatuur te worden verwarmd hebben een langere terugverdientijd en dus minder 

rendabel voor de vastgoedbezitter. 

Met inachtneming van de ambitie van gemeente Arnhem om in 2030 de kansrijke wijk Arnhem-West 

aardgasvrij te verwarmen is een aanvoertemperatuur van 70°C het meest realistisch. Door de noodzakelijke 

maatregelen en bijhorende kosten om bestaande woningen geschikt te maken voor lage temperatuur 

verwarming wordt een aanvoertemperatuur van 50°C voor bestaande woningen op een relatief korte termijn 

tot 2030 niet haalbaar geacht. 
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Samenvatting resultaten Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.1

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

File: C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Samenvatting Status: Definitief

Uitgangspunten

▪ Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

▪ Kosten voor verwijdering van eventuele gevaarlijke materialen (bv. asbest) zijn niet meegenomen.

▪ Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de Arcadis kostenkengetallen database en referentieprojecten.

Min. Gem. Max

Huidige situatie Multicriteria Analyse (MCA) Bouwkosten (bewoners) Bouwkosten (projectmatig)Bouwkosten (opzichzelfstaand) Energiekosten jaar 1 Energiekosten 20 jaar Jaarlijkse besparing CO2 uitstoot BENG2 Indicatie Energielabel

Score 0-10 € / gebouw € / gebouw € / gebouw € / jaar € € / jaar kg / jaar kWh / m2 GO / jaar [-]

Appartement -€                                        -€                                        -€                                        1 551.09€                               39 992.29€                             -€                                        2 936.40                                 280                                  F

Maisonette -€                                        -€                                        -€                                        2 141.59€                               55 217.42€                             -€                                        4 131.72                                 315                                  G

Rijwoning -€                                        -€                                        -€                                        2 034.44€                               52 454.62€                             -€                                        3 898.50                                 300                                  F

Hoekwoning -€                                        -€                                        -€                                        2 632.46€                               67 873.45€                             -€                                        5 113.94                                 300                                  F

Vrijstaande woning -€                                        -€                                        -€                                        3 207.95€                               82 711.66€                             -€                                        6 317.83                                 315                                  G

Min. Gem. Max ` Min. Gem. Max

Variant 70°C MCA Kosten (bewoners) Kosten (projectmatig) Kosten (opzichzelfstaand) Energiekosten jaar 1 Energiekosten 20 jaar Jaarlijkse besparing CO2 uitstoot BENG2 Indicatie Energielabel Energiebesparing (BENG2) Terugverdientijd Terugverdientijd Terugverdientijd

Score 0-10 € / gebouw € / gebouw € / gebouw € / jaar € € / jaar kg / jaar kWh / m2 GO / jaar [-] % jaren jaren jaren

Appartement 8.16 2 316.63€                               3 406.81€                               3 849.69€                               1 232.07€                               31 766.79€                             387.57€                                  2 223.86                                 203                                      C -27.56% 6                                             9                                             10                                           

Maisonette 8.27 5 606.65€                               8 245.08€                               9 316.94€                               1 626.51€                               41 936.84€                             625.76€                                  2 981.27                                 212                                      C -32.81% 9                                             13                                           15                                           

Rijwoning 7.69 4 237.06€                               6 230.97€                               7 040.99€                               1 655.96€                               42 696.15€                             459.80€                                  3 053.16                                 213                                      C -29.13% 9                                             14                                           15                                           

Hoekwoning 7.83 5 815.95€                               8 552.86€                               9 664.73€                               2 069.77€                               53 365.64€                             683.58€                                  3 857.18                                 215                                      C -28.20% 9                                             13                                           14                                           

Vrijstaande woning 7.95 8 709.53€                               12 808.13€                             14 473.19€                             2 447.85€                               63 113.70€                             923.42€                                  4 620.13                                 221                                      C -29.90% 9                                             14                                           16                                           

Min. Gem. Max Min. Gem. Max

Variant 50°C MCA Bouwkosten (bewoners) Bouwkosten (projectmatig)Bouwkosten (opzichzelfstaand) Energiekosten jaar 1 Energiekosten 20 jaar Jaarlijkse besparing CO2 uitstoot BENG2 Indicatie Energielabel Energiebesparing (BENG2) Terugverdientijd Terugverdientijd Terugverdientijd

Score 0-10 € / gebouw € / gebouw € / gebouw € / jaar € € / jaar kg / jaar kWh / m2 GO / jaar [-] % jaren jaren jaren

Appartement 6.83 6 330.59€                               9 309.69€                               10 519.95€                             1 046.34€                               26 977.99€                             613.21€                                  1 809.02                                 140                                      A -49.84% 10                                           15                                           17                                           

Maisonette 7.13 13 183.19€                             19 387.04€                             21 907.36€                             1 355.08€                               34 938.40€                             955.51€                                  2 375.02                                 132                                      A -58.07% 14                                           20                                           23                                           

Rijwoning 6.80 11 781.23€                             17 325.34€                             19 577.64€                             1 330.21€                               34 297.14€                             855.55€                                  2 325.59                                 137                                      A -54.21% 14                                           20                                           23                                           

Hoekwoning 6.75 16 570.02€                             24 367.68€                             27 535.48€                             1 638.67€                               42 250.42€                             1 207.32€                               2 894.31                                 126                                      A -57.91% 14                                           20                                           23                                           

Vrijstaande woning 6.88 23 173.47€                             34 078.63€                             38 508.86€                             1 920.17€                               49 508.47€                             1 564.48€                               3 441.56                                 125                                      A -60.31% 15                                           22                                           25                                           

Terugverdientijden

€ -

€ 1 000 

€ 2 000 

€ 3 000 

€ 4 000 

€ 5 000 

€ 6 000 

€ 7 000 

€ 8 000 

€ 9 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Appartement Variant: 70°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 2 000 

€ 4 000 

€ 6 000 

€ 8 000 

€ 10 000 

€ 12 000 

€ 14 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Maisonette Variant: 70°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 1 000 

€ 2 000 

€ 3 000 

€ 4 000 

€ 5 000 

€ 6 000 

€ 7 000 

€ 8 000 

€ 9 000 

€ 10 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Rijwoning Variant: 70°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 2 000 

€ 4 000 

€ 6 000 

€ 8 000 

€ 10 000 

€ 12 000 

€ 14 000 

€ 16 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Hoekwoning Variant: 70°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 2 000 

€ 4 000 

€ 6 000 

€ 8 000 

€ 10 000 

€ 12 000 

€ 14 000 

€ 16 000 

€ 18 000 

€ 20 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Vrijstaande woning Variant: 70°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 5 000 

€ 10 000 

€ 15 000 

€ 20 000 

€ 25 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Maisonette Variant: 50°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 1 000 

€ 2 000 

€ 3 000 

€ 4 000 

€ 5 000 

€ 6 000 

€ 7 000 

€ 8 000 

€ 9 000 

€ 10 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Rijwoning Variant: 50°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 5 000 

€ 10 000 

€ 15 000 

€ 20 000 

€ 25 000 

€ 30 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
G

E
L

D
 (

€
)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Hoekwoning Variant: 50°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 5 000 

€ 10 000 

€ 15 000 

€ 20 000 

€ 25 000 

€ 30 000 

€ 35 000 

€ 40 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Vrijstaande woning Variant: 50°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

€ -

€ 2 000 

€ 4 000 

€ 6 000 

€ 8 000 

€ 10 000 

€ 12 000 

€ 14 000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G
E

L
D

 (
€

)

TIJD (JAREN)

TERUGVERDIENTIJD
Woningtype: Appartement Variant: 50°C

Energiebesparing (€) Bouwkosten (projectmatig) (€)

5. Samenvatting

23-2-2021 | 17:58

Pagina 1 | 11

Cost & Data Management

SecretariaatCDM@Arcadis.com

T: +31 884261591



Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Appartement' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Appartement Status: Definitief

Uitgangspuntn

▪ Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

▪ Kosten voor verwijdering van eventuele gevaarlijke materialen (bv. asbest) zijn niet meegenomen.

▪ Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de Arcadis kostenkengetallen database en referentieprojecten.

Huidige situatie

Woningtype: Appartement

Referentie: Voorbeeldwoning 2011 - Flatwoning / appartement gebouwd t/m 1964 - gemiddeld

Bruto vloeroppervlak BVO 73.7                                                      m2

Bruto bebouwd oppervlak BBO 20.0                                                      m2

Gesloten geveloppervlak GG 43.4                                                      m2

Open geveloppervlak 1 OG1 12.4                                                      m2

Open geveloppervlak 2 OG2 2.8                                                        m2

Gesloten dakoppervlak GD 13.6                                                      m2

Infilatratieoppervlak IO 72.0                                                      m2

Rc vloer 0.32                                                      m2•K/W

Rc gevel 0.36                                                      m2•K/W

Rc dak 0.39                                                      m2•K/W

Ug 1 2.90                                                      W/m2•K

Ug 2 5.20                                                      W/m2•K

Infiltratie 1.90                                                      l/s.m2

Ventilatie 0.06                                                      m3/h

5. Output Appartement
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Appartement' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Appartement Status: Definitief

Variant 70°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Geen aanpassingen 0.32                 m2•K/W 20.0                             m2 -€                             -€                             -€                             -

Rc gevel 50 mm spouw naisolatie gevel Rc 1,6 1.65                 m2•K/W 43.4                             m2 29.27€                         266.75€                       1 536.98€                    Spouwmuur vullen

Rc dak 100 mm dakisolatie Rc 2,5 2.50                 m2•K/W 19.0                             m2 58.24€                         232.85€                       1 341.66€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 Geen aanpassingen 2.90                 W/m2•K 12.4                             m2 -€                             -€                             -€                             

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 2.8                               m2 155.89€                       91.66€                         528.16€                       Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Geen aanpassingen 1.90                 l/s.m2 72.0                             m2 -€                             -€                             -€                             

Ventilatie Geen aanpassingen 0.06                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 46€                              591€                            3 407€                         

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 56€                              4 122€                         

Variant 50°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Vloerisolatie Rc 3,5 3.50                 m2•K/W 20.0                             m2 39.75€                         166.95€                       961.95€                       Isolatie onderzijde BG vloer

Rc gevel Binnengevelisolatie Rc 4,5 4.50                 m2•K/W 43.4                             m2 89.93€                         819.62€                       4 722.58€                    Geïsoleerde MS-wand

Rc dak Binnenzijde dakisolatie Rc 6 6.00                 m2•K/W 13.6                             m2 61.78€                         176.44€                       1 016.65€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 HR++ glas volledig ipv standaard glas 1.80                 W/m2•K 12.4                             m2 120.51€                       313.81€                       1 808.13€                    Bestaand kozijn handhaven

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 2.8                               m2 129.91€                       76.39€                         440.14€                       Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Kierdichting gevel 0.42                 l/s.m2 72.0                             m2 304.74€                       62.52€                         360.23€                       Aanbrengen tochtband / kierdichting

Ventilatie Geen aanpassingen 0.06                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 126€                            1 616€                         9 310€                         

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 153€                            11 265€                       

Prestatie

Prestatie
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Maisonette' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Maisonette Status: Definitief

Uitgangspuntn

▪ Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

▪ Kosten voor verwijdering van eventuele gevaarlijke materialen (bv. asbest) zijn niet meegenomen.

▪ Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de Arcadis kostenkengetallen database en referentieprojecten.

Huidige situatie

Woningtype: Maisonette

Referentie: Voorbeeldwoning 2011 - Maisonette gebouwd t/m 1964 - gemiddeld

Bruto vloeroppervlak BVO 96.8                                                      m2

Bruto bebouwd oppervlak BBO 34.2                                                      m2

Gesloten geveloppervlak GG 76.3                                                      m2

Open geveloppervlak 1 OG1 11.9                                                      m2

Open geveloppervlak 2 OG2 8.4                                                        m2

Gesloten dakoppervlak GD 74.5                                                      m2

Infilatratieoppervlak IO 171.1                                                    m2

Rc vloer 0.15                                                      m2•K/W

Rc gevel 0.19                                                      m2•K/W

Rc dak 0.22                                                      m2•K/W

Ug 1 2.90                                                      W/m2•K

Ug 2 5.20                                                      W/m2•K

Infiltratie 1.90                                                      l/s.m2

Ventilatie 0.08                                                      m3/h

5. Output Maisonette

23-2-2021 | 17:58
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Maisonette' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Maisonette Status: Definitief

Variant 70°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Geen aanpassingen 0.15                 m2•K/W 34.2                             m2 -€                             -€                             -€                             -

Rc gevel Geen aanpassingen 0.19                 m2•K/W 76.3                             m2 -€                             -€                             -€                             

Rc dak 100 mm dakisolatie Rc 2,5 2.50                 m2•K/W 74.5                             m2 48.53€                         759.25€                       4 374.74€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 HR++ glas volledig ipv standaard glas 1.80                 W/m2•K 11.9                             m2 120.51€                       301.15€                       1 735.22€                    Bestaand kozijn handhaven

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 8.4                               m2 129.91€                       229.16€                       1 320.41€                    Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Kierdichting gevel 0.42                 l/s.m2 171.1                           m2 3.94€                           141.40€                       814.71€                       Aanbrengen tochtband / kierdichting

Ventilatie Geen aanpassingen 0.08                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 85€                              1 431€                         8 245€                         

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 103€                            9 977€                         

Variant 50°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Vloerisolatie Rc 3,5 3.50                 m2•K/W 34.2                             m2 39.75€                         285.48€                       1 644.93€                    Isolatie onderzijde BG vloer

Rc gevel Binnengevelisolatie Rc 4,5 4.50                 m2•K/W 76.3                             m2 89.93€                         1 440.95€                    8 302.61€                    Geïsoleerde MS-wand

Rc dak Binnenzijde dakisolatie Rc 6 6.00                 m2•K/W 74.5                             m2 61.78€                         966.55€                       5 569.16€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 HR++ glas volledig ipv standaard glas 1.80                 W/m2•K 11.9                             m2 120.51€                       301.15€                       1 735.22€                    Bestaand kozijn handhaven

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 8.4                               m2 129.91€                       229.16€                       1 320.41€                    Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Kierdichting gevel 0.42                 l/s.m2 171.1                           m2 380.93€                       141.40€                       814.71€                       Aanbrengen tochtband / kierdichting

Ventilatie Geen aanpassingen 0.08                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 200€                            3 365€                         19 387€                       

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 242€                            23 458€                       

Prestatie

Prestatie

5. Output Maisonette

23-2-2021 | 17:58
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Rijwoning' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Rijwoning Status: Definitief

Uitgangspuntn

▪ Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

▪ Kosten voor verwijdering van eventuele gevaarlijke materialen (bv. asbest) zijn niet meegenomen.

▪ Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de Arcadis kostenkengetallen database en referentieprojecten.

Huidige situatie

Woningtype: Rijwoning

Referentie: Voorbeeldwoning 2011 - Rijwoning gebouwd t/m 1964 - gemiddeld

Bruto vloeroppervlak BVO 95.7                                                      m2

Bruto bebouwd oppervlak BBO 47.0                                                      m2

Gesloten geveloppervlak GG 62.5                                                      m2

Open geveloppervlak 1 OG1 15.6                                                      m2

Open geveloppervlak 2 OG2 6.5                                                        m2

Gesloten dakoppervlak GD 57.3                                                      m2

Infilatratieoppervlak IO 142.0                                                    m2

Rc vloer 0.32                                                      m2•K/W

Rc gevel 0.36                                                      m2•K/W

Rc dak 0.36                                                      m2•K/W

Ug 1 2.90                                                      W/m2•K

Ug 2 5.20                                                      W/m2•K

Infiltratie 1.90                                                      l/s.m2

Ventilatie 0.09                                                      m3/h

5. Output Rijwoning
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Rijwoning' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Rijwoning Status: Definitief

Variant 70°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Geen aanpassingen 0.32                 m2•K/W 47.0                             m2 -€                             -€                             -€                             -

Rc gevel 50 mm spouw naisolatie gevel Rc 1,6 1.65                 m2•K/W 62.5                             m2 24.39€                         320.12€                       1 844.49€                    Spouwmuur vullen

Rc dak ±100 mm dakisolatie Rc 2,5 2.50                 m2•K/W 57.3                             m2 48.53€                         583.96€                       3 364.73€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 Geen aanpassingen 2.90                 W/m2•K 15.6                             m2 -€                             -€                             -€                             

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 6.5                               m2 129.91€                       177.33€                       1 021.74€                    Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Geen aanpassingen 1.90                 l/s.m2 142.0                           m2 -€                             -€                             -€                             

Ventilatie Geen aanpassingen 0.09                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 65€                              1 081€                         6 231€                         

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 79€                              7 539€                         

Variant 50°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Vloerisolatie Rc 3,5 3.50                 m2•K/W 47.0                             m2 39.75€                         392.33€                       2 260.58€                    Isolatie onderzijde BG vloer

Rc gevel Binnengevelisolatie Rc 4,5 4.50                 m2•K/W 62.5                             m2 89.93€                         1 180.33€                    6 800.96€                    Geïsoleerde MS-wand

Rc dak Binnenzijde dakisolatie Rc 6 6.00                 m2•K/W 57.3                             m2 61.78€                         743.40€                       4 283.39€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 HR++ glas volledig ipv standaard glas 1.80                 W/m2•K 15.6                             m2 120.51€                       394.79€                       2 274.75€                    Bestaand kozijn handhaven

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 6.5                               m2 129.91€                       177.33€                       1 021.74€                    Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Kierdichting gevel 0.42                 l/s.m2 142.0                           m2 380.93€                       118.70€                       683.92€                       Aanbrengen tochtband / kierdichting

Ventilatie Geen aanpassingen 0.09                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 181€                            3 007€                         17 325€                       

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 219€                            20 964€                       

Prestatie

Prestatie

5. Output Rijwoning
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Hoekwoning' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Hoekwoning Status: Definitief

Uitgangspuntn

▪ Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

▪ Kosten voor verwijdering van eventuele gevaarlijke materialen (bv. asbest) zijn niet meegenomen.

▪ Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de Arcadis kostenkengetallen database en referentieprojecten.

Huidige situatie

Woningtype: Hoekwoning

Referentie: Voorbeeldwoning 2011 - Hoekwoning gebouwd t/m 1964 - gemiddeld

Bruto vloeroppervlak BVO 121.0                                                    m2

Bruto bebouwd oppervlak BBO 66.0                                                      m2

Gesloten geveloppervlak GG 97.8                                                      m2

Open geveloppervlak 1 OG1 19.5                                                      m2

Open geveloppervlak 2 OG2 6.5                                                        m2

Gesloten dakoppervlak GD 79.1                                                      m2

Infilatratieoppervlak IO 202.9                                                    m2

Rc vloer 0.32                                                      m2•K/W

Rc gevel 0.36                                                      m2•K/W

Rc dak 0.39                                                      m2•K/W

Ug 1 2.90                                                      W/m2•K

Ug 2 5.20                                                      W/m2•K

Infiltratie 1.90                                                      l/s.m2

Ventilatie 0.10                                                      m3/h

5. Output Hoekwoning

23-2-2021 | 17:58
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Hoekwoning' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Hoekwoning Status: Definitief

Variant 70°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Geen aanpassingen 0.32                 m2•K/W 66.0                             m2 -€                             -€                             -€                             -

Rc gevel 50 mm spouw naisolatie gevel Rc 1,6 1.65                 m2•K/W 97.8                             m2 24.39€                         500.92€                       2 886.26€                    Spouwmuur vullen

Rc dak 100 mm dakisolatie Rc 2,5 2.50                 m2•K/W 79.1                             m2 48.53€                         806.13€                       4 644.85€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 Geen aanpassingen 2.90                 W/m2•K 19.5                             m2 -€                             -€                             -€                             

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 6.5                               m2 129.91€                       177.33€                       1 021.74€                    Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Geen aanpassingen 1.90                 l/s.m2 202.9                           m2 -€                             -€                             -€                             

Ventilatie Geen aanpassingen 0.10                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 71€                              1 484€                         8 553€                         

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 86€                              10 349€                       

Variant 50°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Vloerisolatie Rc 3,5 3.50                 m2•K/W 66.0                             m2 39.75€                         550.94€                       3 174.44€                    Isolatie onderzijde BG vloer

Rc gevel Binnengevelisolatie Rc 4,5 4.50                 m2•K/W 97.8                             m2 89.93€                         1 846.98€                    10 642.14€                  Geïsoleerde MS-wand

Rc dak Binnenzijde dakisolatie Rc 6 6.00                 m2•K/W 79.1                             m2 61.78€                         1 026.23€                    5 913.03€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 HR++ glas volledig ipv standaard glas 1.80                 W/m2•K 19.5                             m2 120.51€                       493.49€                       2 843.43€                    Bestaand kozijn handhaven

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 6.5                               m2 129.91€                       177.33€                       1 021.74€                    Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Kierdichting gevel 0.42                 l/s.m2 202.9                           m2 380.93€                       134.14€                       772.91€                       Aanbrengen tochtband / kierdichting

Ventilatie Geen aanpassingen 0.10                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 201€                            4 229€                         24 368€                       

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 244€                            29 485€                       

Prestatie

Prestatie

5. Output Hoekwoning
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Vrijstaande woning' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

File: C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Vrijstaand Status: Definitief

Uitgangspuntn

▪ Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

▪ Kosten voor verwijdering van eventuele gevaarlijke materialen (bv. asbest) zijn niet meegenomen.

▪ Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de Arcadis kostenkengetallen database en referentieprojecten.

Huidige situatie

Woningtype: Vrijstaande woning

Referentie: Voorbeeldwoning 2011 - Vrijstaande woning gebouwd t/m 1964 - gemiddeld

Bruto vloeroppervlak BVO 143.0                                                    m2

Bruto bebouwd oppervlak BBO 93.0                                                      m2

Gesloten geveloppervlak GG 136.7                                                    m2

Open geveloppervlak 1 OG1 20.3                                                      m2

Open geveloppervlak 2 OG2 8.0                                                        m2

Gesloten dakoppervlak GD 128.0                                                    m2

Infilatratieoppervlak IO 293.0                                                    m2

Rc vloer 0.32                                                      m2•K/W

Rc gevel 0.36                                                      m2•K/W

Rc dak 0.39                                                      m2•K/W

Ug 1 2.90                                                      W/m2•K

Ug 2 5.20                                                      W/m2•K

Infiltratie 1.90                                                      l/s.m2

Ventilatie 0.12                                                      m3/h

5. Output Vrijstaand
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Project: Warmtevoorziening Arnhem-West Projectcode: 30079895

Onderwerp: Kostenonderbouwingen woningtype 'Vrijstaande woning' Netwerknr.:

Opgesteld: RV - SvG Versie: 0.2

Gecontroleerd: JH Versie datum: 22-feb-21

File: C:\Users\vreer5556\Desktop\Arnhem West - COSIS\[20210222_ COSIS_Alle type gebouwen.xlsm]5. Output Vrijstaand Status: Definitief

Variant 70°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Geen aanpassingen 0.32                 m2•K/W 93.0                             m2 -€                             -€                             -€                             -

Rc gevel 50 mm spouw naisolatie gevel Rc 1,6 1.65                 m2•K/W 136.7                           m2 24.39€                         700.16€                       4 034.28€                    Spouwmuur vullen

Rc dak 100 mm dakisolatie Rc 2,5 2.50                 m2•K/W 128.0                           m2 48.53€                         1 304.49€                    7 516.33€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 Geen aanpassingen 2.90                 W/m2•K 20.3                             m2 -€                             -€                             -€                             

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 8.0                               m2 129.91€                       218.25€                       1 257.53€                    Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Geen aanpassingen 1.90                 l/s.m2 293.0                           m2 -€                             -€                             -€                             

Ventilatie Geen aanpassingen 0.12                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 90€                              2 223€                         12 808€                       

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 108€                            15 498€                       

Variant 50°C Maatregel Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaal Opslagen Subtotaal Opmerkingen:

Rc vloer Vloerisolatie Rc 3,5 3.50                 m2•K/W 93.0                             m2 39.75€                         776.32€                       4 473.07€                    Isolatie onderzijde BG vloer

Rc gevel Binnengevelisolatie Rc 4,5 4.50                 m2•K/W 136.7                           m2 89.93€                         2 581.62€                    14 875.05€                  Geïsoleerde MS-wand

Rc dak Binnenzijde dakisolatie Rc 6 6.00                 m2•K/W 128.0                           m2 61.78€                         1 660.65€                    9 568.49€                    Isolatie binnenzijde

Ug 1 HR++ glas volledig ipv standaard glas 1.80                 W/m2•K 20.3                             m2 120.51€                       513.73€                       2 960.09€                    Bestaand kozijn handhaven

Ug 2 HR++ glas volledig ipv enkel glas 1.80                 W/m2•K 8.0                               m2 129.91€                       218.25€                       1 257.53€                    Bestaand kozijn handhaven

Infiltratie Kierdichting gevel 0.42                 l/s.m2 293.0                           m2 380.93€                       163.91€                       944.41€                       Aanbrengen tochtband / kierdichting

Ventilatie Geen aanpassingen 0.12                 m3/h -                               m2 -€                             -€                             -€                             -

Totaal kosten, excl. BTW EUR / BVO 238€                            5 914€                         34 079€                       

Totaal kosten, incl. BTW EUR / BVO 288€                            41 235€                       

Prestatie

Prestatie

5. Output Vrijstaand
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