
Batau-Noord 
Duurzaam wonen

De vrijwilligers van Stichting Energie-N delen hun kennis en ervaring graag en met de beste bedoelingen. 
Aan onze uitspraken en adviezen kunnen echter geen enkele rechten worden ontleend. Zie ook Energie-N.nl



Wat moet ik 
doen

Door wie kan ik 
het laten doen

Hoe kan ik het 
financieren, 

betaal ik niet te 
veel

Dat geeft 
vast een 

hoop gedoe

Ik wil wel verduurzamen, 
CO2 verminderen en geld 
besparen en comfortabel 

wonen!  Maar?



Onze energieambassadeurs 
enthousiasmeren je met een 
warmte scan en energie 
gesprek (liefst met buren)

We organiseren heel 
veel informatie 
bijeenkomsten

We zijn vrijwilligers 
zonder commerciële 
belangen

We helpen particulieren de weg te vinden en vragen te 
beantwoorden, fysiek op De tweede verdieping Stadshuis, 
mail info@energie-n.nl of telefoon 030 2378312

We ondersteunen buurt 
initiatieven (samen is 
beter en leuker)

We denken mee met de 
gemeente over de weg 
naar Energie neutraal

We organiseren inkoop 
acties, helpen je offertes 
te beoordelen

Ook in  
Batau-
Noord



Batau-Noord

aardgas

stadsverwarming
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Warmteweerstand (R) van 

Energiekosten per m2 bij verschillende warmteweerstand 

Het begrip warmteweerstand en opbrengst

5,8  2,8        1,1    1                  0,7       0,5
Warmtegeleidingscoëfficiënt (U=1/R)

Prijs niveau juni 2021: 
€0,80 per m2 gas en 
€24 per GJ stadsverwarming

Prijs niveau mei 2022: 
Ca 2x zo hoge energiekosten 
Gas 2 á 3 en stadsverw. 1,8x zo hoog

€10/j

€20/j

€30/j

€40/j

€50/j
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Warmteweerstand (R) van 

Energiekosten per m2 bij verschillende warmteweerstand 

Enkel glas oorspronkelijk in de slaapkamers en 1975-78 ook in de woonkamer

Oud dubbel glas

Ongeïsoleerde spouwmuur 1975-78

Geïsoleerde (4cm) spouwmuur en dak 1979-81

Geïsoleerde (6cm) spouwmuur en dak  1987-89

Beperkt geïsoleerd dak 1975-78

Het begrip warmteweerstand en opbrengst 
De oorspronkelijke bouw delen

5,8  2,8        1,1    1                  0,7       0,5
Warmtegeleidingscoëfficiënt (U=1/R)

€10/j

€20/j

€30/j

€40/j

€50/j

Prijs niveau mei 2022: 
Ca 2x zo hoge energiekosten 
Gas 2 á 3 en stadsverw. 1,8x zo hoog
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Warmteweerstand (R) van 

Energiekosten per m2 bij verschillende warmteweerstand 

Enkel glas oorspronkelijk in de slaapkamers en 1975-78 ook in de woonkamer

Oud dubbel glas

Het begrip warmteweerstand en opbrengst
Mogelijkheden bij glas

5,8  2,8        1,1    1                  0,7       0,5
Warmtegeleidingscoëfficiënt (U=1/R)

€10/j

€20/j

€30/j

€40/j

€50/j

HR++ glas

Triple glas

Prijs niveau mei 2022: 
Ca 2x zo hoge energiekosten 
Gas 2 á 3 en stadsverw. 1,8x zo hoog

€37/j

€14/j

+€5/j
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Warmteweerstand (R) van 

Energiekosten per m2 bij verschillende warmteweerstand 

Ongeïsoleerde spouwmuur 1975-78

Geïsoleerde (4cm) spouwmuur 1979-81

Geïsoleerde (6m) spouwmuur 1987-89

Het begrip warmteweerstand en opbrengst
Mogelijkheden bij de spouw

Prijs niveau mei 2022: 
Ca 2x zo hoge energiekosten 
Gas 2 á 3 en stadsverw. 1,8x zo hoog

€10/j

€20/j

€30/j

€40/j

€50/j

€12/j

€3/j
€1/j



0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E
n

er
g

ie
ko

st
en

 +
/-

4
0

%
 p

er
 m

2
 p

er
 ja

ar

Warmteweerstand (R) van 

Energiekosten per m2 bij verschillende warmteweerstand 

Geïsoleerde (4cm) dak 1979-81

Geïsoleerde (6cm) dak 1987-89

Het begrip warmteweerstand en opbrengst
Mogelijkheden bij het dak

Prijs niveau mei 2022: 
Ca 2x zo hoge energiekosten 
Gas 2 á 3 en stadsverw. 1,8x zo hoog

€10/j

€20/j

€30/j

€40/j

€50/j

Minerale wol 21 cm
PIR 13 cm€6/j

€2/j

Beperkt geïsoleerd dak 1975-78



Geen spijt maatregel

Meteen streven naar R=4,5 of 6 omdat dit nu nauwelijks meer kost

5 cm >12 cm !!!
De afwerking is het 
kostbaarst

X 5 cm vullen is ok

Meer kan niet

Kwaliteitseis

Gevelisolatie R extra > 3,5 m2K/W

Spouwmuurisolatie R extra > 1,1 m2K/W

Dakisolatie R extra > 3,5 m2K/W

Zolder/vlieringvloer R extra > 3,5 m2K/W

Vloerisolatie R extra > 3,5 m2K/W

Bodem isolatie R extra > 3,5 m2K/W

HR++ glas /kozijn paneel U < 1,2 W/m2K

Isolerende deuren U < 1,2 W/m2K

Triple-glas /kozijn paneel 
bij nieuw isolerend kozijn

U < 0,7 W/m2K

Isolerende deuren U < 1,0 W/m2K



Warmteverlies en Comfort

Behaaglijkheid /Comfort  is een 
combi van:

• luchttemperatuur

• omgevingstemperatuur

• Luchtsnelheid/circulatie en 

• luchtvochtigheid

Dus voor zelfde behaaglijkheid kan 
luchttemperatuur (thermostaat)  
omlaag als omgevingstemperatuur 
hoger is en luchtsnelheid (tocht) 
lager is. 



Ventilatie is belangrijk zeker bij isoleren

• Afvoeren vocht dat binnen geproduceerd wordt, 
anders condensatie en schimmel op koude plekken. 
Mogelijk in de constructie

• Afvoeren verontreinigingen, fijnstof, geurstoffen, radon

• Afvoeren CO2

CO2 is makkelijk te meten

Bijvoorbeeld door 

• Toevoerroosters in ramen

• Afzuigventilator

• Meer ingewikkelde systemen



Nieuwe warmte

• Volgens transitievisie warmte van de gemeente zijn in Batau-Noord 
de komende jaren alleen een aantal appartementen bij het Muntplein 
aan de beurt.

• Meer dan de helft van Batau-Noord wordt nog verwarmd met gas.

• Meest waarschijnlijke alternatief volgens TVW is aansluiten op 
bestaande stadsverwarming

• Actieve buurtbewoners die zich alvast over dit alternatief 
en/of andere mogelijke alternatieven willen nadenken 
kunnen terecht bij Energie-N  



Mogelijke volgorde

Radiator folie achter radiatoren tegen de buitengevel

Kieren dichten, wel controleerbare ventilatie

Lege spouw isoleren

Enkelglas vervangen door HR++, als kozijnen nog 20 jaar mee kunnen

CV toevoerwater temperatuur van HR-ketel op 60oC, te koud dan snel nog meer 
maatregelen. https://zetmop60.nl/

https://zetmop60.nl/


Mogelijke volgorde

Vloerisolatie aanbrengen met totaal R=5, zeker bij vloerverwarming of als 
bestaande vloer R<1,3

Binnenzijde zolder isoleren met totaal R=6, tenzij zolder mooi is afgetimmerd of 
pannen binnen jaar of 10 aan vervanging toe zijn

Zonnepanelen plaatsen, zoveel als mogelijk en mooi is, als de dakbedekking nog 
20 jaar mee kan

Dubbelglas vervangen door HR++, als kozijnen nog 20 jaar mee kunnen 



Mogelijke volgorde

Hybride warmtepomp, neem er een die na nog enkele maatregelen 100% kan 
leveren zonder backupketel

HR+++ glas in nieuwe geïsoleerde kozijnen, als kozijnen op basis van onderhoud 
aan vervanging toe zijn 

Warmte terugwinnen uit ventilatie lucht

Dak aan buitenzijde isoleren, als dak leer/pannen aan vervanging toe zijn



Mogelijke volgorde

Geïsoleerde spouw bij-isoleren, mits te vullen spouw groter dan 3 cm, R van 1,3 á 2 
naar 2 á 2,7

Voorzetwand gevel binnenkant, als vullen spouw onvoldoende heeft opgeleverd

Voorzetwand gevel buitenkant, als vullen spouw onvoldoende heeft opgeleverd, 
grote kopgevel

Warmtepomp met lage temperatuur afgifte en warmtapwatervoorziening, als je 
niet al op een warmtenet bent aangesloten



Aanleiding Mee koppel kans

Nieuwe vloer (bedekking) vloerverwarming, drempels weg

Nieuwe keuken Inductie kookplaat, Extra groep (en) 
voor Zonnepanelen, A+++ apparaten, 
warm tapwater voorziening

Aanbouw, dakkapel geen verbouw niveau isolatie maar 
nieuwbouw niveau

Nieuwe badkamer Douche WTW, bad er uit douche er in

Kozijnen schilderen nieuw glas of nieuwe kozijnen

Dakbedekking vervangen Isoleren en zonnepanelen

Zonnepanelen Extra groep voor inductie koken, 
laadpunt E-auto



Subsidie

Bedrag per m2 
ISDE

Bedrag per m2 
Gemeente

Minimale 
oppervlakte

Kwaliteitseis

Gevelisolatie € 38 € 10,90 10 m2 R extra > 3,5 m2K/W

Spouwmuurisolatie € 8 € 2,50 10 m2 R extra > 1,1 m2K/W

Dakisolatie € 30 € 8,50 20 m2 R extra > 3,5 m2K/W

Zolder/vlieringvloer € 8 € 2,15 20 m2 R extra > 3,5 m2K/W

Vloerisolatie € 11 € 4,80 20 m2 R extra > 3,5 m2K/W

Bodem isolatie € 6 € 2,75 20 m2 R extra > 3,5 m2K/W

HR++ glas /kozijn paneel € 53 / € 23 € 25 / € 10,75 8 m2 U < 1,2 W/m2K

Isolerende deuren € 53 ? Deel van 8 m2 U < 1,2 W/m2K

Triple-glas /kozijn paneel bij 
nieuw isolerend kozijn

€ 150 / €115 € 71,50 / € 53,50 8 m2 U < 0,7 W/m2K

Isolerende deuren € 150 ? Deel van 8 m2 U < 1,0 W/m2K

Bij gemeente 
25-50 % 

meer m2!

+30% als 
samen met 

3+ buren

Bij gemeente 
aanvragen vóór 

uitvoering

Minimaal 2 
maatregelen

Ook bij 1 
maatregel

Beide subsidies 
aanvragen mag

Voor ISDE: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
voor gemeente: www.nieuwegein.nl/verduurzamenwoningen

Stand jan 2022

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
http://www.nieuwegein.nl/verduurzamenwoningen


Financiering, uw gemeente helpt

Duurzaamheidslening

• Lenen tegen een lage rente 1,6% rente (vast)

Verzilverlening

• Geen jaarlijkse kosten (rente en aflossing): lening wordt pas afgelost 
als huis wordt verkocht

https://www.nieuwegein.nl/leningen

https://www.nieuwegein.nl/leningen


De presentatie is te vinden op 
https://energie-n.nl/voorlichting/buurt-bijeenkomsten/

https://energie-n.nl/voorlichting/buurt-bijeenkomsten/


Vragen?


