
Welkom



Waarom eigenlijk aandacht voor energieverbruik?

- Lagere vaste lasten 
(gem. rijtjeswoning € 2.000,-)

- Comfortabeler wonen
- Iets doen voor beter milieu



Van het gas af??

Gemeentelijke visie
gereed eind 2021.

Welke oplossing het wordt?

Altijd nodig: verwarmen met een lagere temperatuur… dus isoleren is altijd 
goed!

Gasprijs is stijgende. Nu 75 cent, volgend jaar voorzien dat het stijgt tot 80 
cent/m3.



• Rijks monument
• Gemeentelijk monument
• Beeldbepalend pand
•

www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/

http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/


In uw  buurt is het gemiddelde 
verbruik (2018):

1950 m3 gas
2900 kWh stroom

Kosten daarvan:

Maandelijks 160 euro



Gasverbruik:

44 % muren

21 % ventilatie

11 % ramen

8 % vloer

8 % douchen

6 % dak

2 % koken



Kierdichting

• ramen en deuren;

• aansluitingen tussen kozijnen en gevels;

• aansluitingen van daken op gevels en bouwmuren;

• aansluitingen van daknokken en dakdoorvoeren;

• de brievenbus;

• valdorpel in voordeur en tuindeur;



Spouwmuur isolatie

Meestal niet mogelijk.

Dus: isolatie binnen. 
Of van buiten – mag dat?

Let op: aansluitingen bij ramen en deuren

Ingewikkeld, veel werk en dus kostbaar



Dakisolatie

Kosten variëren:

€ 1.200,- (zelf doen van binnenuit)

tot € 14.000,- (laten doen, van buitenaf)

Aandachtspunten:

zelf doen of uitbesteden?

let op juiste damp-remmende lagen

denk ook eens aan de zoldervloer



Vloerisolatie

Kosten: € 1.500,-

Mogelijkheden:
folie
pur
chips/parels op de bodem
(bij vocht)

Aandachtspunten:
vocht
ventilatie
ontluchtingsroosters



Glasvervanging

Kosten: bestaande kozijnen?
of nieuwe kozijnen nodig?
(€ 140,-/m2 in bestaande kozijnen)

Mogelijkheden: HR++ glas kan soms in bestaande kozijn
bij triple glas meestal nieuwe kozijnen nodig
kostenverschil HR++ glas en triple glas is niet heel groot

Aandachtspunten: 
meeste voordeel te halen bij ruimtes die gestookt worden
denk ook aan folie of voorzetramen



Ventileren – ventileren – ventileren



KEN Isolatieactie in samenwerking met deA 



KEN Isolatieactie in samenwerking met deA 

✓ In samenwerking met lokale bedrijven
✓ Bewaking van de kwaliteit
✓ Update Energielabel

www.de-a.nl/kenisolatieactie

https://www.de-a.nl/zonnepanelen/


www.kerschotenenergieneutraal/nl





www.de-a.nl/kenisolatieactie





Subsidies en leningen

SEEH subsidie (www.rvo.nl)
minimaal twee maatregelen
minimale isolatie-eisen

Lenen Hypotheek verhogen
Energiebespaarlening



Vragen?

Aanmelden:

www.de-a.nl/kenisolatieactie

www.kerschotenenergieneutraal.nl – abonneer u op de nieuwsbrief!

http://www.de-a.nl/kenisolatieactie
http://www.kerschotenenergieneutraal.nl/

