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Eigen Huis Magazine onderzocht:

Met het nieuwe energielabel wil het Rijk ons aan het 
isoleren krijgen. Maar hoe energiezuinig kan een doorsnee 
Nederlander zijn huis krijgen, met een doorsnee budget? 
TEKST MARIJKE VAN GERVEN BEELD JEDI NOORDEGRAAF

Hoe zuinig 
kun je een 
doorsnee huis 
krijgen?
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 ‘I
k weet nog goed hoe ik vroeger 
in mijn ouderlijk huis klapper-
tandend in bed lag. Vijf dekens 
moesten me warm houden, 
maar dat was niet altijd genoeg. 

Zodra ik wakker was, rende ik naar 
beneden – hopend dat de oliekachel 
brandde,’ zegt Ruud Post uit Amster-
dam. Datzelfde koude huis kocht hij 
achttien jaar geleden van zijn moeder 
(zie bladzijde 37). Post: ‘En nu is het 
hier lekker warm.’ 

Een tochtig huis is niet alleen iets 
uit vervlogen tijden. Nog steeds telt 
Nederland meer dan twee miljoen 
huur- en koopwoningen met het voor-
lopige energielabel F of G, blijkt uit 
gegevens van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken. Dat zegt niet alles, 
omdat nog lang niet alle labels defi-
nitief zijn, maar goed is het niet. 

Slecht geïsoleerde huizen voelen 
vaak oncomfortabel, de energiereke-
ning van de bewoners is dikwijls ho-
ger dan gemiddeld en het milieu is 
niet gebaat bij rokende schoorstenen. 
Juist daarom krijgen huiseigenaren 
in Nederland sinds een maand het 
voorlopig energielabel in de bus. Het 
Rijk wil hen daarmee aansporen ener-
giebesparende maatregelen te nemen. 
Op termijn moet elk huis in Nederland 
goed geïsoleerd zijn. Maar is dat weg-
gelegd voor Jan Modaal? 
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gewenst brengen ze geïnteresseerden 
ook in contact met goede vakmensen. 
‘Huishoudens willen een stukje op 
weg worden geholpen. Ik merk dat 
de consumenten die hier binnenko-
men zich wel hebben georiënteerd, 
maar de weg kwijt zijn, waardoor ze 
verkeerde keuzes maken’, zegt Kellert. 
Ze slaan stap één, twee en drie over 
en beginnen met datgene wat het 
meeste aanspreekt. ‘Grijp niet meteen 
naar zonnepanelen, maar begin met 
radiatorfolie en tochtstrips.’ 

Dat kost wel wat
Het radiatorfolie is geplakt, er zitten 
drangers op deuren, kieren zijn ge-
dicht en enkele tientjes bespaard. En 
dan? Dan rest niets anders dan het 
grote werk: isoleren, zegt Ellen van 
Acht.  Zij is directeur van KUUB, een 
stichting die huiseigenaren adviseert 
over energierenovatie, zel�ouw en 
herbestemming van panden, en ze is 
initiatiefnemer van de Enschedese 
renovatiewinkel Reimarkt. ‘Natuurlijk 
kost isoleren wel wat; minimaal 10 
duizend euro.’ Daarvoor krijgen de 
bewoners spouwmuur-, vloer- en 
dakisolatie, HR++-glas en een nieuwe 
hoogrendementsketel. In de rekensom 
is meegenomen dat vakmensen deze 
klus klaren. ‘Het huis van Jan Modaal 
heeft na deze renovatie zeker ener-

Waarschijnlijk begint de gemid-
delde Nederlander zijn zoektocht naar 
manieren om het huis energiezuinig 
te maken op Google. Succes daarmee: 
google heeft 202 duizend ideeën. De 
meeste van die hits leiden naar be-
drijven, organisaties en voorlichting-
clubs die attenderen op de voordelen 
van een zuinig huis. Maar slechts een 
handjevol websites maakt inzichtelijk 
wat precies de mogelijkheden zijn. 
‘Voor een doorsnee particulier is het 
bijna onmogelijk online goede infor-
matie te vinden over het energiezui-
nig maken van zijn huis’, zegt An-
dreas Kellert. Hij is projectadviseur 
bij de Rotterdamse WoonWijzerWin-
kel, één van de zeven renovatiewinkels 
in Nederland.  In de winkel in Rot-
terdam kunnen huiseigenaren, huur-
ders en professionals informatie in-
winnen over, kijken naar en voelen 
aan duurzame oplossingen. Er liggen 
bijvoorbeeld meer dan vijftien soor-
ten isolatiemateriaal. ‘Want’, zegt 
Kellert, ‘de  bouwmarkt verkoopt al-
leen glas- en steenwol, terwijl er an-
dere en betere isolatiematerialen zijn.’ 

Drie stappen overslaan
De WoonWijzerWinkel verkoopt zelf 
geen producten, maar geeft gratis 
advies over energiebesparende ver-
bouwingen en materiaalgebruik. Des-

Rene Zwarter (54) woont met zijn vrouw Cretia (52) en twee kinderen Jelle 
(13) en Lobke (17) in Scharwoude.  ‘Als je allebei werkt en nog geen kinderen 
hebt, maakt het niet zoveel uit hoe hoog de energierekening is. Als het koud was 
in huis zetten we de kachel wat hoger. Toen we kinderen kregen, wilden we 
bezuinigen. De energierekening bleek heel hoog. “Daarop moeten we kunnen 
besparen”, dacht ik. Dat wist ik ook wel; de wind blies bij wijze van spreken dwars 
door de ramen. We hebben daarom de spouw en het dak geïsoleerd en dubbel 
glas geplaatst. Toen ik de energierekening lager zag worden, werd energie 
besparen een sport. Nu hebben we ook zonnepanelen en een zonneboiler, en 
een warmtewisselaar is aangesloten op de houtkachel. Nu is mijn doel helemaal 
energieneutraal te worden. Boven alles geldt voor ons: we willen wel geld en 
energie besparen, maar niet spartaans leven.’ 
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Wie is de familie Modaal?

Een doorsnee Nederlands gezin, ziet er zo uit: Jan (45) – hoewel de naam 
Johannes in 1970 nog iets vaker voorkwam - woont met Maria (43) en 
dochter Sanne (15) in een tussenwoning uit 1970. Jan verdient 39 duizend 
euro per jaar, Maria 20 duizend euro. In het jaar 2000, toen ze minder 
verdienden, kochten ze de woning voor omgerekend 182 duizend euro. De 
hypotheek die nu nog op het huis rust is 190 duizend euro. Het huis staat 
niet onder water, want begin 2015 is het huis gewaardeerd op 213 
duizend euro. Het huis is niet zo goed geïsoleerd: op de eerste verdieping 
zijn de slaapkamers voorzien van enkel glas, de woonkamer is voorzien 
van dubbel glas, de muren, de gevel en het dak zijn redelijk geïsoleerd. De 
vloer is slecht geïsoleerd. Per jaar verbruiken ze 2.150 m³ gas en 2.800 
kWh elektra. Daardoor hebben ze een energierekening van 168 euro. Het 
huis heeft energielabel E. 

gielabel B. En dat bespaart per jaar 
nogal wat’, zegt Van Acht. Zij bere-
kende dat de energierekening door 
deze investering op jaarbasis met 685 
euro naar beneden gaat. Per maand 
bespaart het gezin 57 euro. Van Acht: 
‘Als de bewoners ook twaalf zonne-
panelen laten installeren, zijn ze nog 
zo’n vijfduizend euro extra kwijt. Dan 
loopt de besparing wel op naar 1.235 
euro per jaar en 103 euro per maand.’ 

Maar als je kijkt naar cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 
lijkt het niet waarschijnlijk dat de 
gemiddelde Nederlander 15 duizend 
euro vrij besteedbaar op zijn rekening 
heeft staan. Het totale vermogen – 
banktegoeden, e�ecten, onroerend 
goed, ondernemingsvermogen en 
schulden – van huishoudens tussen 
de 25 en 45 jaar is sinds 2008 achter-
uit gehold. In 2008 hadden ze gemid-
deld 22 duizend euro, in 2013 was dit 
nog slechts duizend euro. Toch hoeft 
weinig spaargeld niet altijd een belem-
mering te zijn. Een speciale lening 
afsluiten kan ook, zegt Karin Boog, 
financieel specialist bij Vereniging 
Eigen Huis. ‘Huishoudens kunnen een 
voordelige Duurzaamheidslening 
aanvragen bij de gemeente of de pro-
vincie, of een beroep doen op het 
Nationaal Energiebespaarfonds van 
de Rijksoverheid. Er zijn veel meer 
mogelijkheden. Ga voor het beste 
advies naar een hypotheekadviseur, 
die houdt rekening met de waarde van 
de woning en de hoogte van het in-
komen. Als het maandbedrag lager is 

dan de besparing op de energiereke-
ning, kan een lening uitkomst bieden, 
let wel op de terugverdientijd. En als 
je een lening hebt met het huis als 
onderpand, moet die lening – als je 
gaat verhuizen – bij het passeren 
afgelost zijn. Een persoonlijke lening 
kun je meenemen.’ Bovendien ver-
strekken sommige gemeentes sub-
sidies voor energiebesparende maat-
regelen. Eind december kondigde de 
provincie Noord-Holland bijvoor-
beeld aan dat zij 1 miljoen euro sub-
sidie uittrekt voor energieneutrale 
renovaties. 

Geen zin in gedoe
Eigenaren die snel resultaat willen, 
geen zin hebben in gedoe, weinig 
spaargeld hebben, of hun spaargeld 
willen sparen, kunnen vanaf 2016 ook 

een volledige upgrade kopen in reno-
vatiewinkels. Ivo Opstelten, program-
maregisseur bij Energiesprong, de 
initiatiefnemende organisatie: ‘De 
upgrade is een snelle metamorfose van 
een huis. Binnen tien dagen wordt het 
huis verbouwd tot een woning die de 
energie opwekt die het nodig heeft. 
Bovendien worden alle vergunningen 
voor de bewoners geregeld. Het is dan 
een zogenoemde nul-op-de-meter-
woning.’ Terwijl de mensen in het huis 
blijven wonen, krijgt deze een nieuwe 
voor- en achtergevel, een nieuw dak 
en moderne installaties die zelf ener-
gie opwekken, zoals een warmtepomp. 
‘Ze financieren de verbouwing met 
het geld dat nu naar de energiereke-
ning gaat’, zegt Opstelten. De upgra-
de – dat woord vindt Energiesprong 
minder afschrikwekkend klinken dan 

‘Grijp niet meteen naar zonnepanelen, 
begin met radiatorfolie en tochtstrips’

Alles in huis bedienen met je 
smartphone 

Bij huisautomatisering denk je al snel aan high-tech wo-
ningen waarin de koelkast vanzelf nieuwe melk bestelt als 
deze op is. “Zo ver is het nog niet”, vertelt Paul Straathof 
van HomeWizard, “maar er kan al een hoop, en juist veel 
laagdrempeliger dan mensen denken”. Neem de bekende 
KlikAanKlikUit ontvangers: een stekkerdoos in het stopcon-
tact, die je met bijbehorende afstandsbediening aan en uit 
kunt zetten. In legio bouwmarkten beschikbaar en harstikke 
handig voor staande lampen met de aan/uit knop op een 
lastig bereikbare plek. Dit kun je al zien als een hele simpele 
vorm van ‘smart home’.

HomeWizard gaat een stap verder, maar is in essentie 
hetzelfde. Door een centraal kastje in huis te plaatsen dat 
‘praat’ met de ontvangers van KlikAanKlikUit en bediend 
kan worden vanaf smartphones en tablets, ontstaat een 
systeem dat de functionaliteit van bestaande producten 
vergroot. De ontvangers kun je nu niet alleen bedienen met 
een simpele afstandsbediening, maar ook vanaf je telefoon. 
“We hebben niet de illusie dat het altijd wenselijk is om alle 
lampen maar vanaf je telefoon aan of uit te moeten zetten”, 
vertelt Straathof, “juist door de mogelijkheden van timers 
en scènes wordt het huis echt slim”. Zo kunnen alle lampen 
in de woonkamer op een bepaald tijdstip vanzelf aangezet 
worden, ook op zonsopgang of zonsondergang. En alles 
blijft net zo gemakkelijk te bedienen met normale wand-
schakelaars.  

Er zijn inmiddels veel meer producten te koppelen aan 
HomeWizard dan schakelaars. Ook camera’s van Elro of 
Foscam, Somfy zonwering en lampen van Philips Hue kun 
je aansturen. Doordat alles geïntegreerd is in 1 systeem, zijn 
er leuke koppelingen te maken. Een bericht op je telefoon 
ontvangen als iemand op de (draadloze) deurbel drukt, met 
daarbij een foto gemaakt door de camera naast de deur? Al 
tijden de werkelijkheid voor veel HomeWizard gebruikers. 
Wanneer je al producten in huis hebt die ondersteund wor-
den door HomeWizard dan kun je deze direct toevoegen aan 
de app zonder verdere investering. 

Door de steeds groter wordende hoeveelheid aan mogelijk-
heden, kan het systeem op het eerste oog complex lijken, 
erkent ook Paul Straathof. “Wat je in de praktijk ziet, is dat 
mensen beginnen met een specifieke toepassing die voor 
hen relevant is, zoals het meten van het energiegebruik of 
het meekijken met IP camera’s.” Na zo’n eerste ervaring is 
het vervolgens gemakkelijk om naar wens uit te breiden. 
‘Even’ een extra ontvanger bij een lamp in de slaapkamer 
plaatsen en vervolgens zit voor je het weet het hele huis vol. 

Huisautomatisering is misschien (nog) niet voor iedereen, 
maar degenen met een beetje interesse zitten bij Home-
Wizard aan het goede adres. Kijk op homewizard.nl wat er 
allemaal mogelijk is. 

In september 2014 werd HomeWizard benoemd tot ‘beste domotica product’ door Vereniging 
Eigen Huis. De startup challenge, waarin 54 bedrijven meededen, werd beoordeeld door zowel 
een publieksstemming als jury. Maar wat kun je nou precies met huisautomatisering?  

ADVERTORIAL

Exclusieve korting voor leden
Als lid profiteert u tot 27 juni 2015 van aantrekkelijke ledenkorting bij elk van de drie 
winnaars van de Eigen Huis Startup Challenge. Kijk ook op www.eigenhuis.nl/domotica.
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‘verbouwing’ – van een tussenwoning 
die is gebouwd tussen 1950 en 1980 
gaat waarschijnlijk 45 duizend euro 
kosten. Deelnemers betalen de reno-
vatie in twintig tot dertig jaar af, met 
de besparing op hun energierekening. 
Opstelten: ‘Na de renovatie staat er, 
bij gemiddeld energiegebruik, gega-
randeerd een nul op de energiemeter. 
Waardoor je niet meer te maken hebt 
met een schommelende energiereke-
ning.’ Hoewel je geen energierekening 
meer hebt, krijg je de kosten van de 
lening ervoor terug. ‘Wat je dan met 
een upgrade wint? Je woont eindelijk 
in een gezond en comfortabel huis,’ 
zegt Opstelten. Daarmee is Van Acht 
het eens. ‘Mensen zeggen dat ze hun 

Ruud Post (53) woont met zijn 
man Jan Kouwenhoven (59) in zijn 
ouderlijk huis in Amsterdam. ‘Dit 
huis was een buitenkans. We wonen 
binnen de ring van Amsterdam, 
hebben een voortuin van acht meter 
lang, een achtertuin van elf meter diep 
en ik kon het voor 145 duizend gulden 
kopen van mijn moeder. Het huis was 
vreselijk verouderd, dat wel. In tien 
jaar tijd hebben we de houten voor- en 
achtergevel vervangen, nieuwe elektra 
aangelegd, een zonneboiler en nieuwe 
cv-ketel geplaatst en het huis volledig 
geïsoleerd. Als we nu een kaarsje 
branden in de woonkamer, moeten 
we de deur openzetten. Anders wordt 
het te warm.’

huis willen isoleren, omdat ze geld 
willen besparen. Achteraf blijkt dat 
ze meer waarde hechten aan het com-
fort in huis. Mijn ervaring is dat huis-
eigenaren gewoon af willen van tocht 
en vocht. Daar hebben ze geld voor 
over.’ Van Acht plaatst wel een kant-
tekening bij de upgrades. ‘Het is wel 
heel ambitieus een dergelijke verbou-
wing binnen de 45 duizend euro te 
houden.’ 

Zo voortvarend hoef je niet per se 
aan de slag te gaan. In de Ensche-
dese renovatiewinkel kun je kant-en-
klare isolatiepakketten kopen, van 
vijf- tot veertigduizend euro. Daarmee 
kun je stapsgewijs een huis steeds 
zuiniger maken. Van Acht: ‘Kijk eerst 
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cabine vanaf 
€ 2970,-! 

KOM NAAR ONZE INFRAROODCABINE LEZING
EN ONTDEK WAT INFRAROOD VOOR UW GEZONDHEID KAN BETEKENEN
Infrarood heeft een positieve werking op uw gezondheid, 

het is goed voor zowel lichaam als geest. Het helpt bij de 

verwijdering van afvalstoffen, zorgt voor herstel en verlich-

ting bij spier- en gewrichtspijnen en geeft u het gevoel dat 

u beter in uw vel zit. Wij bieden kwalitatief hoogstaande  

cabines die zorgen voor een optimaal resultaat.

U kunt hier heerlijk in ontspannen, terwijl de weldadige 

infraroodstraling zijn werk doet. Ook is het mogelijk extra 

accessoires toe te voegen, zoals kleurentherapie en  

een waterdamp verkoelsysteem. Probeer na onze GRATIS  

Infraroodcabine lezing dit gezondheidsproduct zelf uit.

De lezing
• Word uitgebreid geïnformeerd over de werking en 

mogelijkheden van infraroodcabines
• Minimaal € 500,-* korting bij aanschaf!
• Hoge kortingen op extra accessoires
• Gratis thuisbezorging en installatie
• Gratis 25 jaar garantie en service

Waar en wanneer  
Kijk voor een overzicht van de infraroodcabine lezingen op 
medipoint.nl/infraroodcabine of bel 088 - 10 20 100.

Tijd
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden er meer-
dere sessies plaats van ca. 1 uur. De tijd wordt daarom 
bepaald bij inschrijven.

Meer informatie? 
Bezoek onze website:
medipoint.nl/infraroodcabine

* Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen

Meld u nu gratis aan!
Bel 088 - 10 20 100 of kom langs in een van de deelnemende winkels

ADVERTENTIE
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Tom Godefrooij (64) en Marja de 
Hart (57) uit Den Bosch wonen in het 
beste energieneutrale huis van 
Nederland, volgens Huis vol Energie, 
een community voor energiepioniers. 
‘In 2008 hebben we de spouwmuur 
en de vloer laten isoleren. Daarna 
bleken we alsnog energielabel D te 
hebben. Dat viel wel tegen,’ zegt Tom. 
Toen ze een paar jaar later besloten 
een aanbouw met woonkeuken te 
laten bouwen, moest ook het huis 
gelijk energiezuinig en levensloopbe-
stendig worden. ‘Het huis kreeg in 
tien weken tijd een hele nieuwe schil: 
een nieuw dak, nieuwe gevels en een 
nieuwe beganegrondvloer. Op het dak 
liggen geen pannen, maar enkel 
zonnepanelen,’ zegt Marja. De woning 
is niet langer aangesloten op het 
gasnetwerk en helemaal energieneu-
traal. Marja: ‘Als we geen uitbreidings-
plannen hadden, hadden we deze 
energiebesparende maatregelen nooit 
genomen.’ Tom: ‘We hebben 160 
duizend euro geïnvesteerd. Iedereen 
vraagt naar de terugverdientijd, maar 
die vinden wij onbelangrijk. Wij 
hebben het geld in het huis gestoken 
om het zo te maken als we het willen: 
comfortabel, levensloopbestendig en 
energieneutraal.’ Tom en Marja hebben 
één advies voor mensen die overwe-
gen hun woning te verduurzamen. 
Marja: 'Houd het einddoel voor ogen. 
Wij dachten in 2008 goed bezig te zijn. 
Toen we later besloten ons huis 
energieneutraal te maken, moesten 
we het huis opnieuw isoleren. De 
isolatie van 2008 moet er allemaal 
weer uit. Een stap-voor-stap-aanpak 
werkt dus niet altijd.’

02-15 snijgerf.indd   38 20-01-15   14:18



eigen huis magazine feb 2015  39

hoeveel je wilt uitgeven of hoeveel je 
kunt financieren en kijk dan welke 
energiebesparende maatregelen daar-
bij passen.’ Een huis isoleren loont 
volgens de deskundigen altijd. Er zijn 
altijd stappen te zetten, groot of klein. 
Van Acht geeft bovendien aan dat een 
duurzaam huis op termijn meer waard 
wordt dan een niet-zuinig huis. ‘Ik ga 
ervan uit dat een huis over enkele 
jaren wordt gewaardeerd op de ener-
gieprestatie. Een woning met ener-
gielabel A zal veel meer waard zijn 
dan een huis met label G,’ zegt Van 
Acht. Kellert van de WoonWijzerWin-
kel: ‘In Duitsland, waar ik vandaan 

kom gebeurt duurzaam verbouwen 
volop. Een energiezuinig huis bespaart 
uiteindelijk geld, maar belangrijker: 
een duurzaam huis is comfortabel en 
gezond.’  

Kijk op eigenhuis.nl/energiehuis als 
u wilt weten welke energiebesparende 
maatregelen u kunt nemen. Meer in-
formatie over nul-op-de-meterwoningen 
leest u op onshuisverdienthet.nl  

Energieneutraal of nul-op-de-meter? 

Wie zoekt naar mogelijkheden om zijn huis energiezuinig te maken, komt 
verschillende begrippen tegen. Energieneutraal, bijna-energieneutraal en 
nul-op-de-meter worden door elkaar gebruikt, terwijl de woorden een 
andere betekenis hebben. 

Vera Dalm, directeur van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal legt uit 
dat een bijna-energieneutraal gebouw gemiddeld op jaarbasis evenveel 
energie opwekt als wordt gebruikt voor het gebouwgebonden energiever-
bruik (verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting, red.). De 
energie wordt op de eigen woning, het eigen perceel of in de directe 
omgeving opgewekt. Het overige energieverbruik voor apparaten of het 
opladen van de elektrische auto valt daarbuiten. 

Een huis kan ook energieneutraal en nul-op-de-meter zijn: ‘Bij zo’n 
gebouw wordt alle benodigde energie, dus het gebouwgebonden en het 
overige energieverbruik bij een bepaald gebruikersprofiel, lokaal opge-
wekt. Over een jaar gezien staat de energiemeter gemiddeld op nul. Vaak 
zal wel uitwisseling met het elektriciteitsnet plaatsvinden, omdat het 
huishouden saldeert. Bij een claim van een energieneutrale woning is het 
belangrijk na te gaan of het om een bijna-energieneutraal huis gaat of om 
energieneutraal huis dat nul-op-de-meter is, en welke garanties er zijn.’ 
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