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Gefeliciteerd!
U hebt besloten een kavel te kopen in de gemeente Venray. Een
bijzonder moment. U staat voor een heleboel keuzes en die wilt u
graag weloverwogen maken.
Bij die keuzes spelen ongetwijfeld duurzaamheid, energiebesparing en
comfort een belangrijke rol. Met behulp van deze informatiebrochure
helpen wij u graag op weg.

Martijn van der Putten
wethouder gemeente Venray
Juli 2019
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Energieneutraal
Aardgasvrij, hoe pak je dat
aan?
Aardgasloos en energieneutraal
Het Rijk heeft besloten dat sinds 1 juli 2018 alle nieuwbouwwoningen
aardgasvrij gebouwd worden. Dat betekent dat een nieuw huis extra
goed geïsoleerd moet worden. En dat er een verwarmingssysteem
moet komen dat niet op aardgas werkt. Soms werkt zo’n systeem op
elektriciteit en daarvoor zijn dus weer zonnepanelen nodig. Dus dit
alles samen kost bij de bouw wel meer geld, maar daar staat
tegenover dat uw huis voortaan geen elektriciteitsrekening meer heeft.
100% elektrisch
Een duurzame woning is een ‘all-electric’ woning. Dit betekent dat een
huis volledig op elektriciteit draait. Merkt u dat? Ja: onder andere het
koken is dus ook op elektriciteit. Inductie of keramisch zijn dan de
meest gebruikte varianten.
Comfort
Uit onderzoek blijkt dat veel duurzame woningbezitters erg tevreden
zijn. Een duurzame woning blinkt uit in:
Constante binnentemperatuur;
Lagere woonlasten (met uiteraard geen of weinig energielasten);
Het afwezig zijn van hittepunten (geen radiatoren van 70 graden,
geen gaspitten) maar vloer en/of wandverwarming.
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Energieneutraal
Aardgasvrij, hoe pak je dat
aan?
NOM-woning
Het summum van de energieprestatie in de woningbouw is op dit
moment de nul-op-de-meter woning. In deze woning wordt de totale
hoeveelheid energiegebruik op jaarbasis ook duurzaam opgewekt.
Opwekking gebeurt op of nabij de eigen woning. Onder totale
energiegebruik wordt zowel het gebouwgebonden energiegebruik
verstaan als het huishoudelijke energiegebruik. De energierekening
van een NOM-woning is per saldo nul.
Energieneutrale woning
Eén stapje onder de NOM-woning vinden we de energieneutrale
woning. Hierbij houdt u aan
het einde van het jaar een
kleine energierekening over
voor huishoudelijk
energieverbruik.
Wel wordt het
gebouwgebonden
verbruik zelf opgewekt.
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Energieneutraal
Aardgasvrij, hoe pak je dat
aan?
Energieverbruik
Gebouwgebonden energiegebruik is al het energiegebruik om de
woning te laten functioneren, zoals:
Warm water (tapwater);
Verwarming en eventueel koeling;
Ventilatie.
Huishoudelijk energieverbruik gaat veelal over het consumptiegedrag:
Verlichting;
De vaatwasser, de wasmachine en droger, de TV en de keuken- /
huishoudelijke apparatuur;
Energieverbruik door spelcomputer, stoombad, jacuzzi of sauna.
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Energieneutraal
Aardgasvrij, hoe pak je dat
aan?
Grotere investering, lagere lasten
Elke nieuwgebouwde woning is aardgasvrij. Bij aanschaf is een NOMwoning of een energieneutrale woning duurder. Het dagelijks gebruik
is echter veel goedkoper: de totale woonlasten (de hypothecaire
lasten, belastingen en de energielasten) zijn vele malen lager. De
verwachting is dat dat verschil alleen maar groter gaat worden. Onder
de streep is een NOM-woning of een energieneutrale woning
goedkoper dan ouderwetse varianten.
Financiering
Toch is de investering vaak groot. Hoe deze te betalen is persoons- en
bank-afhankelijk. Sommige banken geven een rentekorting op
duurzame woningen. Deze rentekorting: tot wel 0,5% op 150.000 euro
en dat 10 jaar vast is erg aantrekkelijk. Ook kunnen in sommige
gevallen gezinnen 9.000 euro tot 25.000 euro buiten de inkomenstoets
lenen voor duurzame woningen. Dit geeft aan dat ook de banken
steeds meer denken in totale woonlasten en niet meer sec naar de
investering voor de woning kijken.
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Energieneutraal
Aardgasvrij, hoe pak je dat
aan?
Regelingen: de korting op de hypotheekrente
U bouwt een duurzame woning (Energieprestatiecoëfficiënt 0,26 of
lager) met 100% gecertificeerd duurzaam hout. Dit levert een
rentekorting op van 0,5%, 10 jaar vast voor €100.000,-.
U bouwt een zeer duurzame woning (EPC 0,0 of lager) met
duurzaam hout. Dit levert een rentekorting op van 0,5% 10 jaar
vast voor €150.000,-.
Regelingen: meer lenen buiten de inkomenstoets
U bouwt een duurzame woning (EPC 0,4 of lager) met maatregelen
in energie. Dit geeft een extra krediet van €9.000,- buiten de
inkomenstoets.
U bouwt een NOM (Nul-op-de-Meter) woning met NOM garanties.
Dit geeft een extra krediet van €25.000,- buiten de inkomenstoets.
Voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels is er subsidie
beschikbaar. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) en heet de ISDE regeling. Voor een
warmtepomp kan dit oplopen tot 3500 euro (grofweg 25% van de
aanschafwaarde).
Daarnaast is het nog mogelijk om voor zonnepanelen de BTW terug te
krijgen. Dit loopt via de belastingdienst. Beide regelingen worden
uitgelegd op onze website (www.venray.nl/duurzaam).
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Energieneutraal
Opwekken, wat is er
mogelijk?
Warmtepomp (water-water)
De warmtepomp gebruikt water uit een
lussenstelsel in de bodem (een bron)
en haalt de warmte uit dit water om het
afgekoelde water vervolgens weer af te
geven aan de bodem. De warmte die de
warmtepomp uit de bodem haalt zet hij
af in de woning. Deze systemen bestaan
al decennia en zijn inmiddels zo efficiënt
dat ze voor 1 deel elektriciteit 4 delen
warmte kunnen maken. De warmtepomp
maakt zowel warm water voor de
verwarming van het huis als voor het
tapwater. Een warmtepomp werkt alleen
rendabel als een huis goed geïsoleerd is en een zogenaamde
lage temperatuur verwarming (LTV) heeft.
Voorbeelden van deze LTV's zijn vloerverwarming,
muurverwarming of speciale lage temperatuurconvectoren. Die
houden je huis op temperatuur, maar het water dat door
deze buizen stroomt, hoef je maar op 30-40 graden te
verwarmen, in plaats van 80 - 90 graden bij een 'normale'verwarming
met CV.

7

Energieneutraal
Opwekken, wat is er
mogelijk?
Warmtepomp (lucht-warmte)
De luchtwarmtepomp lijkt op de water-water warmtepomp in die zin
dat het apparaat warmte uit een
medium (in dit geval lucht) neemt
en dit in het CV-watersysteem afzet.
De luchtwarmtepomp gebruikt de
buitenlucht dus als bron. Het systeem
bestaat uit een binnen en een buitenunit
en met name voor de buitenunit zijn
tegenwoordig erg elegante, op
schoorsteen lijkende oplossingen te
vinden.
De luchtwarmtepomp is veel voordeliger
dan een water-water warmtepomp. Het
is echter niet mogelijk om met een
luchtwarmtepomp passief te koelen.
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Energieneutraal
Opwekken, wat is er
mogelijk?
Infrarood(IR)panelen
IR-panelen verwarmen niet de lucht, maar voorwerpen en lichamen.
Dat gebeurt met infraroodstraling. Die straling voelt een beetje als de
zon: in de buurt van een IR-paneel voelt het lekker warm, maar als je
wegloopt, is de warmte snel weg. Infraroodpanelen verwarmen dus
heel plaatselijk. Daarom is het meestal niet milieuvriendelijk om er je
hele huis mee te verwarmen; daarvoor heb je veel panelen nodig en
dat kost veel stroom.
Zonnepanelen
Een zonnepaneel (PV-paneel) zet zonlicht om in elektriciteit. Als de
panelen meer stroom opwekken dan je zelf verbruikt, gaat die
opgewekte stroom automatisch het net in. Heb je meer stroom nodig
dan de panelen opleveren, dan wordt automatisch extra stroom uit het
elektriciteit aangevuld. En daar merk je allemaal niets van. Op een plat
dak kunnen de panelen ‘onzichtbaar’ worden geplaatst in een
zogenaamde oost-west opstelling met een flauwe hellingshoek. Op een
lessenaars of schuindak adviseren wij een zogenaamd INDAK systeem.
Dit is kostbaarder maar esthetisch fraaier.
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Energieneutraal
Opwekken, wat is er
mogelijk?
De stroom die zonnepanelen opwekken lever je terug aan het net en
de stroom die je gebruikt komt uit het net. Het verschil in levering en
gebruik verrekenen met elkaar via het zogenaamde salderen. Je krijgt
voor de stroom die je levert evenveel geld, als wat je betaalt voor de
stroom die je afneemt. Hier zit wel een maximum aan. Als je in totaal
meer terug levert dan je verbruikt, is de vergoeding over dat
‘overschot’ veel lager. Afhankelijk van jouw energieleveranciers loopt
dat uiteen van 5 tot 11,2 cent per kWh. De salderingsregeling zal
vanaf 2020 veranderen.
Zonneboiler (zonthermische panelen)
Een zonneboiler verwarmt het water niet alleen met elektriciteit, maar
ook met zon. Het is een paneel, dat lijkt op een PV-paneel. Alleen zet
een zonneboiler zonlicht niet om in elektriciteit, maar
dit paneel gebruikt de zon om warm water
te maken. Door het paneel lopen
buizen met een vloeistof die wordt
opgewarmd door de zon. In huis
wordt deze warmte afgegeven aan
(koud) water dat in een groot voorraadvat zit. Dit water kan je
vervolgens gebruiken voor de douche, wasbak of verwarming.
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Energieneutraal
Altijd beginnen met
besparen.
De groenste (en goedkoopste) energie is de energie die niet wordt
gebruikt. Het voorkomen van warmtelekkages, het kiezen voor zuinige
apparatuur en het slim gebruik maken van ‘gratis’ energie (passieve
zonne-energie) kan veel besparing opleveren.
Passieve zonne-energie
De zon levert ons gratis warmte. Met name
in de winter, kan bij een laagstaande zon
deze warmte prima gebruikt worden in
woning. Door een goed ontwerp, bijvoorbeeld
door het toepassen van een overstek of
screens kan worden voorkomen dat in de
zomer (hoogstaande zon) oververhitting
ontstaat.
Isolatie
Isolatie van de woning vermindert het verlies
van warmte. Dakisolatie, gevelisolatie en
vloerisolatie zijn de meest voorkomende
vormen van isolatie. Naast behoud van
warmte in de winter, blijft een huis ook
koeler in de zomer. Een goed geïsoleerde
woning kent weinig tot geen tocht- en
vochtproblemen en werkt comfortverhogend. Er zijn verschillende
materialen, zoals glaswol en verschillende kunst-schuimen. Ook komen
er steeds meer natuurlijke materialen op de markt, zoals houtvezels of
isolatie gemaakt van de hennepplant. Dit natuurlijke materiaal heeft
een zeer sterke vochtregulerende werking wat het uitermate geschikt
maakt voor toepassing als isolatiemateriaal.
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Energieneutraal
Altijd beginnen met
besparen.
Isolatie wordt uitgedrukt in R-waarde, de warmteweerstand. De Rwaarde wordt bepaald door het materiaal en de dikte ervan. Hoe hoger
de R-waarde hoe hoger de isolerende werking van de toepassing.
Isolatie werkt pas goed als er zeer goed op de detaillering wordt gelet:
een kier tussen bijvoorbeeld isolatieplaten verlaagt het
energievoordeel van isolatie. Isolatie behoort tot de basiselementen
van een NOM-woning.
Glas
Glas heeft een veel lagere
isolatiewaarde dan een
geïsoleerde muur. Veel glas
betekent dus dat de
gemiddelde isolatiewaarde
van de woning omlaag gaat.
En een lage isolatiewaarde
betekent eenvoudigweg: veel stoken en grote schommelingen in het
binnenklimaat. De standaard in Nederland is HR++ beglazing. In
België en Duitsland is de standaard echter al drielaags glas. Dit is
beter, maar ook duurder dan dubbel glas. Dit zijn drie glasplaten
achter elkaar, wat een positieve invloed heeft op de isolatiewaarde.
Ook wordt veel meer comfort ervaren: er is namelijk geen koudeval
achter het glas. Ideaal voor speel/werk en verblijfruimten. Toepassen
van dit glas is vooral ook erg zinvol op grote oppervlakten en op de
zuidzijde.
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Energieneutraal
Altijd beginnen met
besparen.
Bij glas speelt nog iets anders en dat is de zogenaamde zontoetredingsfactor (ZTA-factor). Hierbij wordt het glas gecoat aan de
binnenzijde, de mate van coating bepaalt de hoeveelheid zonnewarmte
die een vertrek binnenkomt. De coating is beperkt zichtbaar maar
bepaalt wel of er veel of weinig zonnewarmte de kamer in kan komen.
Kierdichting
Goede kierdichting is belangrijk voor een juiste werking van het
ventilatiesysteem en zo ook voor het realiseren van een gezond
binnenmilieu. Daarnaast voorkomt kierdichting tochtklachten en vocht
in en op de constructie. Kierdichting gaat over de kwaliteit van het
bouwen. Vooraf gemaakte energieprestatieberekeningen worden niet
gehaald als in de bouw niet goed op de detaillering en afwerking is
gelet. Met name de aansluiting van kozijnen op geveldelen willen nog
wel eens kieren bevatten. Onvoldoende kierdicht bouwen is een van de
meest gemaakte bouwfouten en resulteert in onnodig hoge
energierekeningen. Het is daarom een echt cruciaal element in
duurzaam bouwen.
De luchtdichtheid van de woning wordt uitgedrukt in de zogenaamde
QV10- waarde. En u moet de gewenste QV10 waarde gewoon
meegeven aan uw bouwer. Een duurzame-woning heeft een lage QV10
waarde die ergens rond de 0,4 of lager ligt. Hoe lager hoe beter.
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Circulair
Wat kan er allemaal?
Grote invloed op CO2-voetafdruk
Het bouwen van een huis of ander soort pand kan op vele manieren
duurzaam worden aangepakt. Niet alleen het ontwerp zelf kan worden
geoptimaliseerd voor een laag energiegebruik, ook de keuze in
materialen die worden gebruikt hebben een grote invloed op (onder
andere) de CO2 voetafdruk van het uiteindelijke bouwwerk. Door te
werken met leveranciers die duurzaamheid belangrijk vinden en
bouwmaterialen zorgvuldig te selecteren kun je een bouwproject
duurzaam maken voor de gehele levenscyclus.
Circulair bouwen
Met circulair bouwen zorgen we ervoor dat we minder nieuwe
grondstoffen nodig hebben. Hergebruik kan op verschillende niveaus.
Zoals het herbestemmen van gehele gebouwen, het hergebruiken van
bouwdelen en het recyclen van de grondstoffen.
Ecologisch bouwen
Ecologisch bouwen gebruikt materialen die uit de natuur komen en
eenvoudig te verwerken zijn. Denk bijvoorbeeld aan hout, leem, stro,
riet, cellulose, vlas, schelpen, (bak)stenen, lei, wol, leer en bamboe
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Circulair
Wat kan er allemaal?
Natuurlijk bouwen
Bouwen in en met de natuur. Dit zegt bijna meer iets over het uiterlijk
van de gebouwen, dan over het materiaalgebruik. Deze gebouwen zijn
vaak onderdeel van de omgeving. Of zij gaan op in de omgeving en
zijn deels in de aarde gebouwd.
Cradle to cradle
Cradle to cradle gaat ervan uit dat alle materialen herbruikbaar zijn in
een technische kringloop of biologisch afbreekbaar zijn. Verbindingen
worden geschroefd in plaats van gelijmd en er worden rubber strips
toegepast in plaats van PUR-schuim en kit. Er zijn verschillende
fabrikanten die een cradle to cradle label hebben, waaronder baksteen,
tegels, dakbedekking voor plat dak. Cradle to cradle producten worden
gecertificeerd. Hierdoor zijn het er nog niet heel veel. Wel zijn er
aardig wat Nederlandse producten op de lijst.
Recyclebaar bouwen
Bij recyclebaar bouwen worden zoveel mogelijk al eerder toegapaste
materialen gebruikt bij het bouwen van een huis. Voor tweedehands
bouwmaterialen komen steeds meer tweedehands winkels op. Dit
wordt ook wel ‘urban mining’ genoemd.
Biobased bouwen
Biobased bouwen maakt gebruik van plantresten die verwerkt kunnen
worden in bio-composieten. Denk aan stro (rest van granen) of
behang van gras. Daarnaast vallen hier ook onder: hout, riet, vlas,
bamboe en producten die daarvan gemaakt zijn zoals plaatmateriaal.
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Circulair
Welke materialen zijn
duurzaam?
Herwonnen hout
Als een ontwerp veel hout bevat dan is het een goed idee om naar
‘tweedehands’ hout op zoek te gaan. Hergebruik van hout is goed voor
de duurzaamheid, er hoeft immers geen nieuwe boom voor het
bouwwerk omgezaagd te worden. Meestal wordt herwonnen hout uit
bijvoorbeeld gesloopte panden zo bewerkt dat het er weer uitziet als
nieuw. Een prima bron van duurzaam bouwmaterialen dus.
Natuursteen
Natuursteen is een natuurlijk bouwmateriaal. Deze steensoorten
kunnen relatief eenvoudig gewonnen worden zonder een al te grote
impact op het milieu. In bepaalde gevallen kan de keuze voor
natuursteen duurzamer uitpakken dan bijvoorbeeld kunststof,
bepaalde metalen of glas. Deze materialen kosten immers veel energie
en grondstoffen om te produceren. Natuursteen kan ook hergebruikt
worden waardoor het ook in een volgend leven nog nuttig kan zijn.
Schapenwol
Wol als bouwmateriaal? Zeker, als het toegepast wordt als
isolatiemateriaal is schapenwol zeer milieuvriendelijk. Niet alleen is het
een duurzaam natuurproduct , het heeft ook nog eens betere isolatie
eigenschappen dan de meeste synthetische producten. Het is
bijvoorbeeld een stuk dikker dan glaswolisolatie en de productie kost
een stuk minder energie.
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Circulair
Welke materialen zijn
duurzaam?
Gerecycled metaal
Helaas heeft mijnbouw in de loop van de jaren een verschrikkelijke
impact gehad op het milieu wereldwijd. We kunnen deze gevolgen niet
meer terugdraaien, maar we kunnen wel de gewonnen materialen zo
goed en lang mogelijk blijven gebruiken. Daarom is het goed om
aluminium, koper en ijzer alleen te gebruiken als het gerecycled
materiaal is.
Bamboe
Bamboe kan toegepast worden op verschillende manieren in
bouwproject. Het is een erg duurzaam en ecologisch materiaal omdat
het snel groeit. Hierdoor kost het herbebossen van gerooide bamboe
betrekkelijk weinig tijd. Omdat bamboe in principe bijna overal ter
wereld kan groeien is de impact van transport op het milieu ook
beperkt.
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Circulair
Keurmerk
Het keurmerk voor duurzaam bouwen
Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of
interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest
milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand
van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het
kennisinstituut voor duurzaam bouwen.
Op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze wordt aangetoond dat
het gekeurde product behoort tot de bovenkant van de markt op het
gebied van duurzaamheid. Daarnaast mag een product geen negatieve
gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan. Bij producten
met een DUBOkeur® vinden er dus geen schadelijke emissies,
uitloging en/of uitwaseming plaats in de gebruiksfase van het product
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Handige links
Meer weten?
Venrayse informatie over besparen, duurzame
energieopwekking en de financiering hiervan:
www.nieuweenergieinlimburg.nl
Algemene informatie over besparen en duurzame
energieopwekking:
www.milieucentraal.nl
Geschiktheid dak voor zonnepanelen:
http://venray.zonnekaart.nl/home/Search#help-pv
DUBO-keurmerk voor duurzame producten, grondstoffen,
installaties en woningen:
www.nibe.info
Financiering:
www.Energiesubsidiewijzer.nl
www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/
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