
 
 

 
Waarom aardgas vrij wonen? 

 Per 1 juli 2018 is het verplicht dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij gebouwd worden. 
Dit is vastgesteld in de Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet); 

 In een aantal gebieden geldt een uitzondering die tot 1 januari 2019 van toepassing is; 
 Per 1 januari 2020 krijgen we een aanscherping van het bouwbesluit. Het bouwbesluit gaat in 

op de minimale bouwregelgeving waar een nieuwbouwwoning aan dient te voldoen. Per 1 
januari 2020 geldt de nieuwe BENG norm. Dit staat voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’. 

 
Gratis adviestraject 
Vanuit het Energieloket Hardenberg helpen wij consumenten met concrete bouwplannen graag 
verder met alle vragen omtrent aardgasloos bouwen. Ook kunt u bij ons terecht voor persoonlijk 
advies. Heeft u een omgevingsvergunning of een (optie op een) kavel om een nieuwe woning te 
bouwen, dan kunt u gebruik maken van ons gratis adviestraject. Na een intakegesprek met een 
deskundige en onafhankelijke adviseur wordt uw plan beoordeeld. Daarna volgt een advies over hoe 
de woning aardgasvrij kan worden gebouwd of daarop kan worden voorbereid. 
 
Ter informatie zijn in het onderstaande overzicht alle maatregelen per onderdeel zichtbaar gemaakt 
die toepasbaar zijn om aardgasloos te bouwen. 
 
Stap 1: Duurzaam ontwerpen 
Een slim ontwerp is de eerste besparing. Voordat u begint, zorg dat u een architect en bouwer kiest 
met ervaring in duurzaam/gasloos ontwerpen. Houd in het ontwerp van uw woning rekening met: 

 Gebruik van zonoriëntatie. Houd rekening met grotere raampartijen op het zuiden voor 
natuurlijke opwarming van de woning; 

 Dakvlak op het zuiden zonder belemmeringen: creëer in uw ontwerp voldoende ruimte voor 
het effectief opwekken van duurzame energie; 

 Technische ruimte waar uw installaties komen te staan. Hierdoor zijn de toepassingen van 
duurzame bronnen zoals bodem, lucht, zonlicht, accuopslag eenvoudiger in te passen met de 
installaties in de woning. 

 
Stap 2: Duurzaam casco 
De tweede stap is het realiseren van een duurzaam casco. Het casco bestaat uit een extra goede 
isolatiewaarde van uw woning. Door te kiezen voor hogere isolatiewaarde van de fundering, vloer, 
gevel, het dak en glas voorkomt u warmteverliezen en realiseert u een hoog wooncomfort in huis. 
Het is belangrijk de afspraken over de energieprestatie van uw woning vooraf vast te leggen op 
papier. Zo weet u dat wat u heeft gevraagd, ook daadwerkelijk wordt geleverd. Overweeg bij een 
duurzaam casco de volgende uitgangspunten:  

 Isolatie van de fundering met Rc 3,5; 
 Isolatie van de vloer, met minimaal Rc 5,0 of hoger; 
 Isolatie van de gevel, met minimaal Rc 5,5 of hoger; 
 Isolatie van het dak, met minimaal Rc 6,5 of hoger; 
 Tweevoudig glas (HR++ : U<1,1) of drievoudig glas (HR+++ : U<0,8); 
 Goede kierdichting met een qv10-waarde van 0,3 of lager; 
 Toepassen van zonwering of glas met een lagere ZTA-waarde (zontoetredingsfactor van het 

glas); 
 Controle door diverse metingen bij oplevering, blowerdoortest en infraroodmetingen. 

 
  



 
 

 
Stap 3: Duurzame warmte, koude en ventilatie 
Na het doorlopen van stap 1 en 2 heeft u een woning met laag energieverbruik. Hierdoor wordt de 
overstap naar duurzamere technieken eenvoudiger. Voor de warmtevoorziening kunt u denken aan 
onderstaande technieken: 

 Woning all-electric (verwarmingsinstallatie, keuken, etc.); 
 Kies voor lage temperatuurverwarming zoals vloerverwarming en LTV convectoren; 
 Warmtepomp, gasloze vervanger van de Cv-ketel. De markt biedt verschillende 

warmtepompen die toepasbaar zijn in verschillende situaties; 
 CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning: hiermee wordt het energieverlies van 

het ventileren aanzienlijk verlaagd en realiseert u een gezond binnenklimaat in uw woning; 
 Douchepijp met warmteterugwinning: met warmteterugwinning uit douchewater kunt u tot 

40% besparen op de energie die u verbruikt tijdens het douchen. 
 
Stap 4: Lokale duurzame energie opwekken 
Met de vierde stap wordt er duurzame energie opgewerkt. Dit kan met zonnepanelen en/of-
collectoren. 

 Zonnepanelen van minimaal 285 Wp, aantal afhankelijk van verbruik en dakoppervlakte; 
 Met zonnecollectoren kunt u zonnewarmte vasthouden voor verwarmings- en 

warmtapwaterdoeleinden. Een zonneboilersysteem wordt meestal in combinatie met een 
lucht-waterwarmtepomp toegepast. 

 
Stap 5: Verlichting en apparatuur 
De laatste stap in het realiseren van een duurzame woning is het kiezen voor energiezuinige en 
efficiënte apparatuur. Wat u niet verbruikt hoeft u immer niet op te wekken. Denk hierbij onder 
andere aan: 

 LED verlichting, binnen en buiten met aanwezigheidsdetectie en/of schemerschakeling; 
 Hotfill-aansluiting, warmwateraansluiting voor hotfill-wasmachine en –vaatwasser; 
 Daglichtbuizen, zonlicht wordt via het dak geleid naar ruimtes zonder raampartijen; 
 A+++ apparatuur zoals koelkasten, tv, wasmachine, vaatwasser, etc. 

 
Heeft u vragen omtrent aardgasloos bouwen of wilt u gebruik maken van ons adviestraject? Neem 
dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. 
 
Energieloket Hardenberg 
(+31)523-225605 
nieuwbouw@ommen-hardenberg.nl  
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