
Buurtenergie Statenkwartier (BES)

Onderwerpen Klimaatakkoord en Glasisolatie 

Bijeenkomst 30 juni 2019



Programma 30 juni 2019

1. 14.00 uur Welkom en programma (Robert Sandbergen) 
2. 14.05 uur Conferentie Energietransitie Den Haag 29 juni 
3. 14.10 uur Klimaatakkoord 
4. 14.15 uur Glas-in-eigen-huis (Tom, Robert, Henk) 

• Statenwarmte conclusies 
• Glasisolatie: waarom en hoe? 

5. 15.00 pauze 
6. 15.05 uur workshop (bewoners) 

• tafeltjes 
• discussie 

7. 16.00 uur WVTTK en sluiting 
8. Napraat bij een drankje tot 16.30 uur



Conferentie Energietransitie  
aanbieden rapport Statenwarmte 



Klimaatakkoord
- Lasten verschuiven burgers naar bedrijfsleven 

- Gasprijs stuk hoger vanaf 2020, energiebelasting en 
electriciteitsprijs lager 

- Gemeenten moeten in 2021 per wijk aangeven wat is plaats 
van aardgas komt 

- Isolatiestandaard als basis voor  subsidie op maatregelen 

- Geen lastenstijging voor huishoudens dat wordt aangesloten 
op een collectief net (‘stadsverwarming’)…want het 
warmtetarief daarvan is nu gekoppeld aan de gasprijs 

‘beste energiebesparing is immers de energie die je niet 
verbruikt’ -> no-regret maatregelen



Rapport Statenwarmte
• P.13: Kenmerkend voor het merendeel van de woningen in onze 

wijk: houten kozijnen en ramen met enkel glas 

• P.14: Voorbeelden van maatregelen ‘achter de voordeur’: isoleren, 
dubbel glas, vloerverwarming, zonnepanelen, warmtepomp. Hier 
hebben we als woningeigenaar invloed op. 

• P.15: isolatieglas in de ruimtes waar een hoog comfort gewenst is 
als woonkamers; de slaapkamers worden over het algemeen koeler 
gehouden waardoor isolatieglas op die plek minder noodzakelijk is 

• P.16: Isoleren betekent ventileren; als u uw woning isoleert, 
ontsnapt er minder warmte uit uw woning. Vaak betekent isoleren 
echter ook dat er minder verse lucht uw woning in komt en minder 
‘vuile’/vochtige lucht de woning verlaat.



Kosten isolatie Bedragen: inclusief arbeidskosten, inclusief BTW 
en exclusief subsidie. En het

betreft alleen de maatregel zelf, dus niet rotte 
ramen/kozijnen vervangen, dakbedekking

vernieuwen of vloerafwerking.



Huisisolatie

• Effect van isolatie: 

• Energiebesparing 

• Comfort hoger doordat 
luchtstroming afneemt 

• Geluidsisolatie 

• Kosten besparing 
(terugverdientijd 15 jaar) 

TIP! Niet alles hoeft, begin met 
woonvertrekken 

• Kleinere warmtebron 
nodig: 

• Warmtepomp mogelijk





Raamisolatie

Begrippen: Kozijn (vast), raam (bewegend) en ruit (glas), sponning (uitgezaagd 
stuk hout), spouw (luchtlaag dubbel glas) 
Niet alles hoeft er uit om te isoleren 

TIP! Eerst kijken of je ruit kunt vervangen, dan raam, dan kozijn
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Glas

• Voorzetramen 

• Isolatieglas, liefst HR++ dubbelglas of zelfs driedubbel 

• Evt. isolerend enkelglas zoals Van Ruysdaelglas 

• Opdeklatten, sponning uitfrezen of nieuw dikker 
raamhout 

• Glas-in-lood
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In oude stijl

• Vlakverdeling glas d.m.v. roedes 

• Alternatief: Wieners Sprossen 

• Duivejagers
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Vocht en ventilatie

• Vocht moet er uit 

• Permanente luchtstroom (in- en uitlaat) 

• Raam kwartier wijd open ≠ ventileren 

• Ventileren, verschillende mogelijkheden: 

• Klepramen 

• Roosters bovenaan/in het glas 

• Ventilatie-openingen in het raamhout of 
het kozijn


