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Klaar voor de uitdaging?



Wat denk jij…

 Kun je meer dan 30% besparen op je 

energierekening door gedragsverandering?

 Een energieneutrale woning kan dat nu al?

 Is de business case voor een energieneutrale 

woning nu al gezond?

 Woon jij binnen 5 jaar in een energieneutrale 

woning?



Stelling

 Duurzaamheid is een hype



Energie-economie

 Onvoldoende geld voor verwarming huis

 2009: 8% van lage inkomensgroep

 2012: 11% van lage inkomensgroep



Milieu



Duurzaamheid is de trend

We zijn een land in transitie

Maar niet de enige: vergrijzing



Leren van 1e energietransitie

1964-1975 kolen  aardgasland

 Regionale gas/warmtenetjes  Landelijk Gasnet

 CV in Nieuwbouw: 0%  100%

 Gasverwarming Bestaande Bouw: 18%  85%

 Sluiting mijnen

 Kritische succesfactoren

 Willen: betaalbaar comfort

 Kunnen: technische innovaties

 Opschalen: landelijk infrastructuur, 

blok-voor-blok ombouw kooktoestellen

 … en consistent beleid…



Hoog tijd voor actie!



Gebouwde omgeving 

energieneutraal mogelijk?



De belofte van de gebouwde 

omgeving
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Woningen Transitiescenario Totaal Ongewijzigd beleid
Utiliteitsgebouwen Transitiescenario Totaal Transitiescenario
Wijksystemen Transitiescenario

Vraagreductiepotentieel

 Warmte: ± 60-75%

 Elektriciteit: ± 40-50%

Duurzaam Opwekpotentieel

 Gebouwen: ± 15-20%

 Wijken: ± 20-40% 



Niet elke sector kan hetzelfde!



Energietransitie

Een sectortransitie

Naar Cadman, 2000

Particulieren

We willen wel E-0 woningen

maar ze zijn er niet

Bouwers

We kunnen het wel

maar er wordt niet 

om gevraagd

Projectontwikkelaars

We vragen niet want

de investeerder wil niet

Banken/investeerders

We willen best maar

er is geen vraag naar



Zet die ezels in beweging

Wortel, stok, …

 Subsidies

 Wet & Regelgeving



Waar blijft de energieneutraal wet?

 1916: overstroming in noorden

 1918: “Zuiderzee” wet

 1953: overstroming in zuiden

 1958: “Delta” wet

 1995: rivieroverstromingen

 1998: “Delta” wet grote rivieren



De ramp ontbreekt in 2013



De ramp ligt in de toekomst (2100)



Zet die ezels in beweging

Wortel, stok, …

Zet die ezels in beweging

Wortel, stok, tamboerijn!

 Subsidies

 Wet & Regelgeving

 Consistent convergerend beleid 

en progressief programma



Energiesprong:

uitdagingen op maat



Stelling

 Duurzaamheid is te duur



Nul op de Meter:

Economisch fundament is gezond

 Integrale woonlasten: EPC? Energiepositief!
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Energienota-nul woning

 Nu al te koop: 
http://www.parksterrenberg.nl/energienota-nul-woningen

http://www.parksterrenberg.nl/energienota-nul-woningen
http://www.parksterrenberg.nl/image/bb_no_upscale/1024/1024/siteimg__album_content_14__img_64.jpg
http://www.parksterrenberg.nl/image/bb_no_upscale/1024/1024/siteimg__album_content_14__img_64.jpg


Maakt de keuze makkelijk..





Black = beautiful!



Waar energiereduceren

 Wonen

 Werken

 Mobiliteit



Besparingspotentieel

ruimteverwarming
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11-02-2010

De ene gebruiker is de andere niet



Invloed gebruikersgedrag:

Monitoring van energiezuinige woning

 Berekend energiegebruik voor ruimteverwarming: 

3000 kWh primair (300 m3 gas)

 Gebaseerd op gemiddeld huishouden



Theorie vs praktijk

 Berekend energiegebruik verwarming 300 m3 gas

 Gemeten energiegebruik verwarming 300 – 900 m3 gas



Comfortbeleving

Uitkomst beleving 152 woningen op schaal 1-10:

 Tevredenheid in de winter: 8,5

 Tevredenheid in de zomer: 6,5

 22% overweegt aanschaf airconditioning



11-02-2010 PAGE 31Electric equipment 1966

8 sockets



11-02-2010Electric equipment 2009

34 sockets



Huishoudelijke apparaten vrijstaande 

woning 1 gezin met 2 kinderen

Huishoudelijk elektriciteitsgebruik

2469 kWh/jaar

tv pc monitor

laptop video game console

stereo/radio draadloos internet

dvd speler hard disc recorder

video camera draadloze huistelefoon

keukenmachines koffiezetapparaat

waterkoker elektrische oven

magnetron inductie kookplaat

afzuigkap koelkast/vriezer

vaatwasser wasmachine

droger stofzuiger

ipad/mobieltjes



Huishoudelijk gebruik rijtjeswoning 2, 

gezin met 2 kinderen

Huishoudelijk elektriciteitsgebruik

1326 kWh/jaar

tv

laptop

stereo/radio

draadloos internet

dvd speler 

draadloze huistelefoon

tostiapparaat

elektrische oven

magnetron

koelkast/vriezer

vaatwasser

wasmachine

stofzuiger

strijkijzer



Zoek oplossingen out of the box

 Wonen

 Werken

 Mobiliteit

 Thuis werken?

 Op het werk wonen?

Out of the box genoeg?



Wat denk jij…

 Kun je meer dan 30% besparen op je 

energierekening door gedragsverandering?

 Een energieneutrale woning kan dat nu al?

 Is de business case voor een energieneutrale 

woning nu al gezond?

 Woon jij binnen 5 jaar in een energieneutrale 

woning?



Strijd mee en breng

nieuwe energie in de stad!
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