


Opbouw presentatie

Introductie;

Gasloos bouwen;

Subsidiemogelijkheden;

Adviestraject.



Duurzaam Hardenberg



Energieloket

Informatie, advies en hulp;

o Subsidies

o Energiemaatregelen

o Uitvoerende bedrijven

Energiecoaches;

Energieneutraal verbouwen;

Handige tools;

o Zonnekaart

o Energiecheck

Acties/campagnes.



Waarom gasloos bouwen?

Uitputting
o Eindige voorraad

o Groot aandeel

o Gebouwde omgeving

Aantasting
o Klimaatverandering

o Schade bij winning

Leveringszekerheid

o (on)afhankelijkheid
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Gasloos bouwen in perspectief
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Wat betekent gasloos bouwen

Beperken van energievraag;

Gasloos betekent nog steeds uitstoot van CO2;

Gasloos bouwen is een totaalconcept;

Details.



Waar moet ik op letten bij 

gasloos bouwen
Bouwkundig;

Installaties;

Duurzame opwekking;

Kosten.



Goede thermische schil

• Goede isolatie

• Luchtdicht bouwen 

(kierdichting)

Dakvlak op het zuiden

• Beperk doorvoeren

• Belemmering van

de zon

Goed isolerende 

beglazing

• Geen koudeval van 

ramen (tocht)

• Minder opwarming 

door lagere instraling

Oriëntatie van het glas

• Glas op zuid met voldoende 

zonwerende voorzieningen 

Gasloos bouwen - bouwkundig



Is (nog) meer isolatie zinvol?

Eis bouwbesluit 2018

Warmteverlies hoog

Warmteverli

es laag

15% verlies85% verlies



Meer isolatie zinvol?

Beperkte besparing;

Invloed van kierdichting neemt toe;

Invloed van glas neemt toe;

Kosten versus opbrengsten.



Elektrisch koken

• Koken op inductie

Ventilatie WTW

• Gezond binnenklimaat

• Besparing van kosten

Gasloos bouwen - installaties

Warmtepomp

• In combinatie met 

laag temperatuur 

verwarming

• Energiebesparende 

verlichting

LED verlichting

• Met elektrische na 

verwarmer

Buffer vat



Gasloos bouwen - installaties

Water/water warmtepomp;

o Constante temperatuur

Grond/water warmtepomp;

o Zowel verticaal als horizontaal

Lucht/water warmtepomp;

o I.c.m. LTV-verwarming

Lucht/lucht warmtepomp

o Tot circa -10°C a -15°C

Rendement en investering.



Zonnepanelen

• Duurzame opwekken 

elektriciteit 

Zonneboiler

• Voor tapwater of 

CV water of beide

Gasloos bouwen – duurzame 

opwekking

Duurzame energie

• Inkopen van groene 

energie



Bouwproces

Vraag aannemer/installateur naar mogelijkheden;

Beperk de energievraag;

De isolatiewaarde is vaak definitief;

De besparing van een warmtepomp is gering.



Basis woning Gasloos & opties

Installatie:

Warmtepomp LW of € - €   8.000 

Warmtepomp WW € - € 12.000 

Zonnepanelen (4kWp) € - €   5.000 

Vloerverwarming € - €            -

Ventilatie met WTW € - €   4.000 

Bouwkundig:

Luchtdicht bouwen € - €  2.500

Beglazing € - €  1.000

Rekening houden met salderen      TCO basis woning:                  TCO NOM-woning:

Energiekosten p.j. € 1.800,- € 0,-

Onderhoudskosten p.j. € 70,- € 1.000

Toegenomen bouwkosten
Gemiddeld huishouden 

met 4 personen

€ 8.000,-

tot € 23.500,-

Kosten



Subsidies en leningen

Warmtepomp, zonneboilers, houtverbranding = ISDE;

BTW teruggave voor zonnepanelen via Belastingdienst;

Lenen tegen lagere rente bij bank;

25.000 euro meer lenen bij 10 jaar aantoonbaar 

energieneutraal;

Geen subsidies voor isolatie (einde regeling april 2017).



Financiering duurzame 

nieuwbouw
EBV (energiebesparende voorzieningen);

LTI (Loan-to-income);

Bedrag tot maximaal € 9.000;

LTV (Loan-to-value);

Maximaal leenbedrag na realisatie EBV is 106%.



Samenvatting

Eindige voorraad gas;

Gasloos bouwen is een totaal concept;

Hogere investeringskosten;

Lagere maandelijkse kosten;

Subsidies en verschillende regelingen mogelijk.



Adviestraject

Tot eind 2018

Gratis adviestraject

Concrete bouwplannen



Vragen

Vragen? 

Neem gerust contact met ons op!

www.energieloket-west-overijssel.nl

nieuwbouw@ommen-hardenberg.nl

(+31)523-225605


