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Venray, naar een woningvoorraad 

voor de toekomst!
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U heeft besloten een kavel aan te kopen in Venray. Proficiat! Dit is een 

bijzonder moment in uw leven. Een kavel kopen en er vervolgens een huis 

op laten bouwen doet u niet zomaar. U staat voor een grote hoeveelheid 

keuzes en wil deze weloverwogen maken. Nieuwe woningen hebben een hoog 

comfort, zijn duurzaam en verbruiken weinig energie. Hiervoor zijn strenge 

eisen opgesteld, waardoor u hiervan verzekerd kunt zijn. De energetische 

kwaliteit van uw woning zorgt ervoor dat uw energiegebruik in principe 

efficiënt is. Dat is prettig. Door op dit moment in het ontwikkelproces 

extra maatregelen te nemen kunt u er zelfs voor zorgen dat er een nul 

verschijnt op uw energienota. Een nul-op-de-meter woning dus. In dit 

document leest u wat een duurzame woning voor u betekent.

De gemeente Venray wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat we dan 

duurzaam wonen en werken, veel energie zelf opwekken en een deel buiten 

de gemeentegrenzen opwekken.

Omdat huishoudens veel energie verbruiken, is dit uiteraard een belangrijk 

thema. Bovendien is door het Rijk en Europa besloten om in 2050 van het 

aardgas af te zijn. Door juist bij nieuwbouw de woningen zo duurzaam 

mogelijk te realiseren, zijn de woningen klaar voor de toekomst en zijn 

grootschalige renovaties op termijn niet meer nodig. Nu aardgasloos bouwen 

betekent ook geen gasaansluitkosten en op termijn ook geen afsluitkosten 

meer. Door uw nieuwe woning duurzaam te maken bent u dus voorbereid op 

de toekomst. Heeft u een woning met een stabielere restwaarde en bent u 

grotendeels onafhankelijk van de fluctuerende en instabiele energieprijzen.

Daarnaast wil de gemeente extra aandacht besteden aan mensen die een huis 

willen bouwen in Venray. Met een beetje extra aandacht en investering kan 

uw woning zeer duurzaam tot zelfs Nul-op-de-meter worden opgeleverd. Dit 

levert voordelen op voor u en voor het milieu. 

Samenwerken aan een aardgasloze samenleving

Particulier opdrachtgeverschap

VENRAY, NAAR EEN WONINGVOOR-
RAAD VOOR DE TOEKOMST!
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Steeds meer mensen willen een duurzame woning of streven zelfs naar 

een woning zonder energierekening. Overgaan op duurzaam wonen doen 

huiseigenaren om verschillende redenen: 

Per individu of huishouden wordt gemiddeld een te grote druk op de aarde 

gelegd.  Steeds meer mensen trekken dit zich aan en nemen hierin zelf 

verantwoordelijkheid. Mensen geven aan zich goed te voelen bij deze keuze. 

Ze zijn niet meer afhankelijk zijn van grote energieproducenten. Ook is 

hun belasting op het milieu laag.

Er is technisch al veel meer mogelijk dan in de eisen van het bouwbesluit is 

opgenomen. Nu kiezen voor duurzaamheid is kiezen voor een toekomstbestendige 

woning. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bouwbesluit op zeer 

korte termijn (2020-2021) worden aangescherpt en dat energieneutraal 

bouwen vanaf dan een eis is. 

Uit onderzoeken van o.a. de Technische Universiteit Eindhoven en de 

Universiteit Maastricht/Tilburg blijkt dat duurzame woningen waardevast 

zijn. De investering kan bij doorverkoop worden doorgezet en zowel de 

verkoopbaarheid als de verhuurbaarheid van de woning verbetert. 

Een vierde argument is simpelweg een keuze voor kwaliteit, gezondheid en 

comfort. Geen koudeval meer bij ramen, eventueel zelfs gekoelde woningen 

in de zomer en een zeer constant binnenklimaat. Dit spreekt huiseigenaren 

aan.  

Tenslotte zijn de maandelijkse energiekosten van een duurzame woning laag 

en niet afhankelijk van stijgende energieprijzen. In veel gevallen is 

een duurzame woning uiteindelijk goedkoper dan een niet duurzame woning 

(energie en hypothecaire lasten tezamen).

Milieu en nemen van verantwoordelijkheid

Toekomstbestendigheid

Duurzame woningen zijn waardevast

Vraag naar kwaliteit, gezondheid en comfort

Besparing energiekosten   

NUT EN NOODZAAK
2
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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. 

Maar aan het warme water merkt u het niet. Warm water is warm water en hoe 

dat gemaakt wordt zult u niet merken.  

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. 

U hoeft niet meteen zo ver te gaan dat u nul-op-de-meter (dus geen 

energiekosten meer) scoort. Een energieneutrale woning is ook een erg 

goede prestatie. In deze woning wordt het gebouwgebonden energiegebruik 

op jaarbasis ook duurzaam opgewekt. Het verschil met de nul-op-de-meter 

woning is dat het huishoudelijke energiegebruik, oftewel de zogenaamde 

gebruikersbundel, niet wordt opgewekt door de woning zelf. Deze woning zal 

dus aan het einde van het jaar wel nog steeds een energierekening krijgen 

voor het huishoudelijk gebruik. 

Een Nul-op-de-meter woning? 

Een Energieneutrale woning?

100% OP STROOM?
3

Gebouwgebonden energiegebruik is al het energiegebruik 

om de woning te laten functioneren, zoals:

•	 Warm water (tapwater)

•	 Verwarming en eventueel koeling

•	 Ventilatie 

Huishoudelijk energieverbruik (de “gebruikersbundel”) 

gaat veelal over het consumptiegedrag:

•	 Verlichting

•	 De vaatwasser, de wasmachine en droger, de TV en de 

keuken- / huishoudelijke apparatuur.

•	 Maar bijvoorbeeld ook energieverbruik door 

spelcomputer, stoombad, jacuzzi of sauna.

3



6

Een duurzame, energieneutrale of zelfs NOM woning is ontegenzeggelijk 

in aanschaf duurder dan een standaard bouwbesluit woning. Maar let wel: 

dit geldt alleen voor de investering. Het dagelijks gebruik is vele 

malen goedkoper. Sterker nog: de totale woonlasten, dus de hypothecaire 

lasten, belastingen en de energielasten zijn onder de streep bij een 

energieneutrale of NOM woning vaak lager (!) dan een niet duurzame woning.

 

Dit onderdeel is persoons en bank-afhankelijk. U moet dit dus zelf 

uitzoeken, maar vraag er zeker naar bij uw bank. 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.  

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)

Subsidies 

Regelingen: de korting op de hypotheekrente

•	 U bouwt een duurzame woning (EPC 0,26 of lager) met 100% gecertificeerd du-

urzaam 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 lev-

ert 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 

FINANCIEREN

(alleen voor inkomens boven de €33.000)
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1. een duurzame-woning wekt de energie die het gebruikt zelf op. 

 Het OPWEKKEN van energie is van groot belang en kan stroom 

  maar ook warmte betreffen. 

2. het minimaliseren van het energieverbruik. Hier gaan we in het 

 volgende hoofdstuk dieper op in. Maar in essentie betekent dit 

 KIERDICHT bouwen en GOED ISOLEREN. 

Om dit beter te doorgronden beschrijven we even de energie-stromen in een 

woning: 

Energie wordt gebruikt en gaat soms verloren in de woning. Onderstaande 

figuren geven weer waar energie gebruikt wordt en waar het verloren gaat: 

met name ventilatie en de gevels zijn de boosdoeners.

Cruciale elementen 

Energie in de woning

HOE WORDT EEN WONING 
DUURZAAM OF ZELFS 
NUL-OP-DE-METER

5
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Opwekken

Het opwekken van de benodigde energie, kan op twee manieren: 

•	 Door gebruik te maken van de zon: 

 1) zonnepanelen voor het opwekken van stroom en eventueel 

 2) zonthermische panelen voor het opwekken van warmte

•	 Door gebruik te maken van de zogenaamde ‘laagwaardige’ warmte in 

de bodem of in de buitenlucht. Dit is gratis warmte met een relatief 

lage temperatuur (10-15 graden) die door een warmtepomp opgewaardeerd 

kan worden tot de benodigde warmte voor verwarming van bijv. een 

woning. (‘hoogwaardige’ warmte). 

Zonnepanelen zullen bekend zijn. Ze zijn er inmiddels in alle kleuren en 

maten. Op een plat dak kunnen de panelen ‘onzichtbaar’ worden geplaatst 

in een zogenaamde oost-west opstelling met een flauwe hellingshoek 

(zie afbeeldingen op de volgende pagina). Op een lessenaars of schuin-

dak adviseren wij een zogenaamd INDAK systeem. Dit is kostbaarder maar 

esthetisch fraaier. 

De zonnepanelen voor stroom

Zonthermische panelen
Zonthermische panelen werken 

op basis van zonnewarmte 

en buitentemperatuur. De 

energiewinning komt tot 

stand door collectoren. 

Via een aanvoer- en 

retourleiding wordt 

het systeem onder het 

dak aangesloten op een 

warmtewisselaar (veelal 

gecombineerd met een 

warmtepomp). Hierdoor 

ontstaat een volledig 

gesloten systeem.
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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. 

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 gelijkende 

oplossingen te vinden (zie afbeeldingen). Een belangrijk punt bij de keuze 

De warmtepomp (water-water)

De luchtwarmtepomp (lucht-water)

van de plaatsing is de geluidproductie. 

Laat u daar goed over informeren. U 

en uw buren hoeven er absoluut geen 

last van te hebben, dat hebben tal van 

projecten voor u reeds bewezen. De 

luchtwarmtepomp is veel voordeliger 

dan een water-water warmtepomp. Het 

is echter niet mogelijk om met een 

luchtwarmtepomp passief te koelen. 

Als de woning tegen lage energie 

gekoeld moet worden is de water-water 

warmtepomp een betere keuze.
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Besparen

Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Het 

voorkomen van warmtelekkages, het kiezen voor zuinige apparatuur en het 

slim gebruik maken van ‘gratis’ energie (passieve zonne-energie) kan veel 

besparing opleveren. Voorkomen dat een woning te veel energie verbruikt, 

gebeurt door

•	 Goede isolatie (een warme jas)

•	 Goede beglazing (een warme jas en eventueel ook het voorkomen van   

te veel zoninstraling)

•	 Goede kierdichting, bijvoorbeeld rond kozijnen (voorkomen van warmte-

lekken)

•	 Warmteterugwinning op die plekken waar warmte eigenlijk vanzelf 

 verloren gaat: denk aan douche/badwater en/of ventilatie

Passieve zonne-energie
De zon levert ons ook 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.

zomer        winter

zomer        winter

zomer        winter

zomer        winter

OVERSTEK

BOMEN

LAMELLEN

SERRE
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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 comfort verhogend. 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.

Isolatie wordt uitgedrukt in R-waarde, de warmteweerstand. De R-waarde 

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. Bij NOM-

renovatiewoningen wordt er vaak een nieuwe schil om de woning geplaats om 

een hoge isolatiewaarde te garanderen. 

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. 

Beglazing
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Bij glas speelt nog iets anders en dat is de zogenaamde zon-toetredingsfactor 

(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 bepaald wel of er veel of weinig 

zonnewarmte de kamer in kan komen. Samen met uw architect kunt u de juiste 

ZTA waarde aangeven.

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. Kieren 

zijn vanzelfsprekend warmtelekkages. 

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.   

Kierdichting
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Warmteterugwinning uit lucht en water
Een goed functionerend warmteterugwinningssysteem ( het hergebruiken van 

warmte die normaal gesproken via ventilatie of riolering de woning verlaat 

en dus verloren gaat), is een belangrijke succesfactor voor een duurzame 

woning. Waar mogelijk passen we ook warmteterugwinning toe. Met name uit 

douchewater en uit ventilatielucht is dit gebruikelijk en levert dit snel 

winst op. 

Met name een afzuigkap, andere roosters 

naar buiten, zijn funest voor een goede 

QV10 waarde. Vraag dus ook bij uw 

keukenleverancier naar de luchtdichtheid 

en de kwaliteit van de afsluiting van de 

afzuigkap!

Terugwinnen van 

energie uit water

Voor douchewater 

zijn er inmiddels 

verticale (bijv. 

in de riolering) 

en horizontale 

systemen (bijv. in 

de afvoer in de 

douche, zie afbeelding). De kosten zijn gering en deze systemen verdienen 

zich relatief snel terug.

 

Terugwinnen van energie uit de lucht

Lucht- warmteterugwinsystemen zijn al wat langer gemeengoed en mits goed 

ingeregeld leveren ze vooral voordelen op:

•	 De woning is daarmee geschikt voor laagtemperatuurverwarming

•	 Uw energieverbruik halveert in veel gevallen ten opzichte van 

het gebruiken van ventilatieroosters

•	 Hinderlijke tocht verdwijnt

•	 Geluiden meer van buiten, via de roosters waar te nemen, verdwijnen
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Het vooraf stellen van prestatie-eisen (voorkomend in allerlei vormen, 

zowel gesteld door gebruikers – de bewoner in dit geval – als fabrikanten 

en bouwers) is van essentieel belang voor een goed functionerend systeem. 

Denk bij prestatie-eisen aan:

•	 Het systeem mag niet meer dan 30 dB geluid maken

•	 De luchtsnelheid in de woning mag niet meer worden dan 0,2 m/s 

(meer wordt als toch ervaren)

•	 Het vochtpercentage mag niet laag worden (met behulp van een 

warmtewiel kunt u het onttrekken van vocht aan de woning in de 

winter voorkomen)

•	 De woning moet voldoende worden geventileerd maar de spoeling moet 

ook goed zijn (in elk hoekje van elk vertrek moet schone lucht 

aanwezig zijn)

Duurzaamheid en comfort
Comfort is een subjectief begrip en de uitspraak dat een duurzame woning 

comfortabel is, is dan ook geen vaststaand feit. Feit is wel dat uit 

onderzoek blijkt dat veel duurzame woningbezitters erg tevreden zijn.

Een duurzame-woning blinkt uit in:

1. Constante binnentemperatuur

2. Lagere woonlasten (met uiteraard geen of weinig energielasten)

3. Het afwezig zijn van hittepunten (geen radiatoren van 70 graden, 

  geen gaspitten) maar vloer en/of wandverwarming

Een duurzame woning zal echter wel een nieuwe ervaring opleveren. Juist het 

afwezig zijn van hittepunten levert nog wel eens bij mensen een gevoel van 

‘gemis’ op. Een oplossing daarvoor is het inzetten van stralingspanelen 

(zie inzet) die in allerlei kleuren/opdrukken en formaten beschikbaar 

zijn. Deze werken als een straalkachel en stralen warmte uit. Het grote 

verschil met een straalkachel is dat het energieverbruik aanmerkelijk 

lager is.
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Daarnaast zorgt de lage temperatuurverwarming voor een tragere verwarming: 

een radiatoren systeem, waar water met een temperatuur van 55-70 graden 

water doorheen gaat, functioneert anders dan vloerverwarmingssystemen 

voorzien van 27-35 graden water. Dit vraagt om een andere manier van 

gebruik. 

DISCLAIMER: De inhoud van de informatie in deze brochure is slechts bedoeld als 
inspiratie en verschaffing van algemene informatie. De inhoud is niet volledig, er 
zijn meer technieken mogelijk dan genoemd in deze brochure. Er kunnen op geen en-
kele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud 
van deze afdruk. De gemeente Venray is niet aansprakelijk voor schade welke kan 
ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie in deze brochure.
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