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Waarom deze folder?
In de regio Eemland werken gemeenten samen
aan verduurzaming van bestaande woningen.
Daarmee kan een flinke bijdrage worden geleverd
aan besparen van energie en daarmee de CO2
uitstoot. Bovendien verbetert het wooncomfort en
krijgt uw woning een frisse, moderne uitstraling.
Daarom helpen we u met informatie en met
concrete oplossingen om uw huis naar ‘nul op de
meter (NOM)’ te brengen. Een woning, waarin
(op jaarbasis) even veel energie wordt verbruikt
als opgewekt. En dus ook een woning, die ‘van
het gas af’ kan. In deze folder leest u hoe u van
uw huis op een verantwoorde manier een NOM
woning kunt maken. Stap voor stap, zonder spijt
op weg naar ‘Het nieuwe wonen’.

Stap voor stap naar een NOM woning
Als een NOM woning uw ‘stip aan de horizon’ is,
dan is het verstandig de noodzakelijke stappen in
de goede volgorde te zetten. Einddoel is om uw
woning klaar te maken voor een warmtepomp.
Een warmtepomp rendeert pas als u uw huis kunt
verwarmen met een lage temperatuur van 3040° C. Uw huidige HR ketel verwarmt met 60-70°
C. Voor lage temperatuurverwarming zijn drie
aanpassingen van uw woning noodzakelijk:
• Uw huis moet goed worden geïsoleerd
• Uw huis moet goed worden geventileerd
• Uw huis moet worden voorzien van een
warmte afgifte systeem, geschikt voor lage
temperatuurverwarming
Als u besluit te investeren in verduurzaming van
uw woning, dan adviseren wij daarom om eerst
deze stappen te zetten, voordat u overgaat tot de
aanschaf van een warmtepomp.

Uw huis isoleren
De energie die u niet gebruikt, hoeft u ook niet
in te kopen of op te wekken. Bij isoleren gaat het
om de schil van uw woning, dus de (spouw)muur,
het dak en de vloer. Iedere isolatiemaatregel
levert energiebesparing op en bijna altijd ook een
verbetering aan wooncomfort . Maar als u een
NOM woning wilt, is niet iedere isolatiemaatregel
even goed. Belangrijk criterium is daarbij de
isolatiewaarde die een maatregel oplevert.
Isolatiewaarden
Voor een NOM woning zijn de volgende
isolatiewaarden richtinggevend:
• Spouw: Rc = 4,5
• Dak: Rc = 6
• Vloer: Rc = 3,5
• Beglazing: U = 1.1 tot 0,8

Als u besluit om één of meer isolatiemaatregelen
te treffen, dan is het zaak om rekening te houden
met de isolatiewaarden. Want als u een NOM
woning wilt, dan zult u, als u niet meteen de juiste
isolatiewaarde realiseert, later opnieuw moeten
investeren om de juiste isolatiewaarde te krijgen.
De kosten zullen hoger uitpakken, plus ook twee
keer overlast.
Bij het isoleren van uw schil zijn er altijd meerdere
opties:
• Bij vloerisolatie kunt u kiezen voor
bodemisolatie of vloerisolatie.
• Bij dakisolatie kunt u kiezen voor isoleren aan
de binnen- of buitenzijde.
• Bij gevelisolatie kunt u kiezen voor een
nieuwe gevel of voor spouwmuurisolatie
in combinatie met extra isolatie aan de
binnenzijde; met alleen het volspuiten
van de spouw kan niet de noodzakelijke
isolatiewaarde worden behaald.
• Bij vervanging van glas is er de afweging of
u ook de kozijnen wilt vervangen. In dat geval
is triple glas een optie, anders zal meestal
HR++ de voorkeur hebben.

Ook is er een grote keuze aan materialen,
waaruit u kunt kiezen. Helaas weerhoudt deze
‘keuzestress’ veel mensen ervan om aan de slag
te gaan. Want veruit de meeste woningeigenaren
missen de benodigde kennis. En het is ook voor
ons niet verantwoord om in het algemeen aan
te geven wat de beste keuze is. Iedere woning is
immers anders.
Daarom houden wij het hier simpel. Als u uw
huis wilt isoleren, kijk dan naar de benodigde
isolatiewaarden en vraag (maat)advies aan een
deskundig en onafhankelijk adviseur. In alle
deelnemende gemeenten is zo’n (betaalbaar)
advies beschikbaar. Meer informatie daarover
vindt u per gemeente in de verwijzing op de
achterzijde van deze folder.

Uw huis ventileren
Goede ventilatie van uw woning is noodzakelijk,
zeker als u uw huis goed isoleert. Uw woning
wordt met goede isolatiemaatregelen als het
ware ‘luchtdicht ingepakt’. De lucht in uw woning
moet daarom worden ververst. Anders krijgt u
problemen met schimmel en/of vochtophoping.

Daarvoor zijn globaal twee mogelijkheden:
• u installeert mechanische ventilatie
• u combineert de ventilatie met de
verwarming van uw woning
Mechanische ventilatie betekent dat u schone
lucht van buiten aanvoert en ‘gebruikte’ lucht naar
buiten afvoert. In uw woning wordt een netwerk van
luchtkanalen aangelegd naar de verschillende
gebruiksruimten. Die luchtkanalen zorgen
voor de uitwisseling van schone en gebruikte
lucht. Er is een grote variatie aan mechanische
ventilatiesystemen beschikbaar, waardoor er voor
iedere woning een geschikt systeem is. Er is wel
één belangrijk aandachtspunt. Veel mechanische
ventilatiesystemen zijn voorzien van filters, die vuil
afvangen. Die filters moeten regelmatig worden
vervangen, omdat ze ‘dichtslibben’. Als u dat niet
doet, dan zal dat negatieve invloed hebben op
het binnenklimaat van uw huis en kunnen vochten/of schimmelproblemen alsnog optreden. Over
mogelijkheden om de ventilatie van uw woning te
combineren met de verwarming leest u hieronder
meer.

Juiste warmte
Verwarming van een NOM woning gebeurt
met een warmtepomp. Een warmtepomp
rendeert alleen als u uw huis verwarmt met
lage temperaturen (30-40° C). Voor lage
temperatuurverwarming is vloerverwarming een
prima basis. Maar lage temperatuurverwarming
vraagt meer tijd dan de traditionele verwarming
(60-70° C) om de temperatuur in uw huis te
reguleren. Het kan bij een ‘starttemperatuur’ van
17° C zomaar een uur duren voordat u uw huis op
een aangename temperatuur heeft (20° C).
Bij het kiezen van de juiste warmte afgifte
systeem moet u er bovendien voor zorgen dat de
verschillende gebruiksruimtes op maat kunnen
worden verwarmd: als uw studerende kind in zijn
kamer zit te werken, hoeft niet het hele huis te
worden verwarmd.
Daarom geven we als alternatief in overweging
(ook) uw radiatoren te vervangen door ‘lage
H2O’ convectoren. Die zijn geschikt voor lage
temperatuur verwarming, maar ze zijn ook
geschikt voor de hogere temperaturen van een
HR ketel. U kunt ze dus al installeren voordat u
besluit tot de aanschaf van een warmtepomp. En
lage H2O convectoren hebben nog een aantal
voordelen:
• Ze zijn 15% zuiniger in energiegebruik
omdat ze 90% minder water gebruiken dan een
traditionele radiator.
• Ze kunnen in tegenstelling tot
vloerverwarming in korte tijd (bij)verwarmen tot
de voor u comfortabele temperatuur. Daarom
kunnen ze ook worden gebruikt in combinatie met
vloerverwarming.

Opslaan en opwekken van energie
Een ‘nul op de meter’ (NOM) woning is
normaal gesproken ‘van het gas’ en dus van de
gasmeter af. Maar u gaat elektrisch verwarmen
(warmtepomp) en koken. Dat betekent dat u
nog niet van uw elektriciteitsmeter af bent. Ook
De convectoren werken op basis van convectie,
de natuurlijke luchtstroming, die optreedt als lucht al heeft u met de juiste (isolatie)maatregelen uw
energievraag zoveel mogelijk beperkt, er zal altijd
wordt verwarmd. Voordeel daarvan is, dat de
een restvraag blijven. Daarom is de aanschaf van
ruimte gelijkmatig wordt verwarmd, zodat geen
zonnepanelen voor een NOM woning het logische
‘tochtgevoel’ ontstaat. Het betekent wel, dat er
sluitstuk. Op basis van de verwachte resterende
vrije ruimte nodig is boven de radiator. Dat kan
energievraag kunt u bepalen hoeveel panelen u
betekenen dat vensterbanken moeten worden
nodig heeft om aan die vraag te kunnen voldoen.
aangepast.
• Er kan per gebruiksruimte worden bezien
of plaatsing van een convector gewenst is en
met de convectoren kan de temperatuur per
gebruiksruimte worden geregeld.

Ventileren en verwarmen
Verwarming met lage H2O convectoren heeft
ook nog een heel interessante aanvullende
mogelijkheid. Ze kunnen relatief simpel worden
verbonden met de buitenlucht en dan gebruikt
worden voor de ventilatie van uw woning.
Daarvoor is er een speciale toevoeging van een
ventilatie module (‘oxygen’), die op basis van
een CO2 sensor de ventilatie van de ruimte ‘slim’
regelt. De vervuilde lucht wordt afgevoerd via de
bestaande mechanische ventilatiekanalen.

Daarbij moet u dan nog één ding weten. De
bestaande salderingsregeling gaat verdwijnen.
Nu krijgt u voor iedere door u geleverde kWh
hetzelfde bedrag als u voor ieder gebruikt kWh
betaalt. Die regeling wordt in 2020 afgeschaft
en vervangen door een subsidieregeling. Dat
betekent, dat de vergoeding voor de door
u opgewekte stroom onzekerder wordt. Op
termijn zal de overheid de subsidie afbouwen.
Het is dus zaak om in de gaten te houden wat
de mogelijkheden zijn om de door u opgewekte
energie zelf op te slaan.

Meer weten?
In Baarn: email: duurzaam@baarn.nl
In Bunschoten: https://energie-in-bunschoten.nl
In Soest: https://energieloket-soest.nl
In Woudenberg: https://energie-in-woudenberg.nl

Deze folder wordt u aangeboden door de gemeenten Baarn, Bunschoten,
Soest en Woudenberg. Deze gemeenten werken samen met de
gemeenten Amersfoort, Eemnes en Leusden om woningeigenaren op
weg te helpen naar een NOM woning. Deze folder is mogelijke gemaakt
door 033Energie, het Energieloket van de gemeente Amersfoort met een
subsidie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Colofon en verantwoording: De beschreven NOM aanpak is gebaseerd op het NOM concept
dat adviesbureau Seinenergie ontwikkelde voor 033Energie. Vormgeving en drukwerk van
de folder zijn van grafimedia specialist ESED. Tekst en coördinatie Gerrit Vledder (Vledder
Projecten). De gebruikte foto’s zijn uitsluitende bedoeld als illustratie. Ze hebben geen
verbinding met de tekst. De makers hebben ook geen oordeel over getoonde producten.

