
Voorlichting reduceren gasverbruik 6 november2017



agenda
• 19:30 Veldhoven Duurzaam introductie [Ad van Rooij]

• 19:45 Reduceren gasverbruik [Ton Knaapen]

• 20:15 Energie profiel woning [Ton Knaapen]

• 20:30 Pauze

• 20:45 Buurkracht [Irmy van Paassen]

• 21:00 Het leukste alternatief voor gas: 
ervaringen met de warmtepomp [Stefan van der Eijk]

• 21:45 Vragen

• 22:00 sluiting



Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?

• We zijn een groep enthousiaste Veldhovense 
vrijwilligers  die kennis verzamelen over alles 
wat met energie te maken heeft in en rond de 
woning.

• Deze kennis willen we met u delen

• We zijn vrijwilligers, we doen dit niet voor 
geld, we doen dit omdat we het belangrijk 
vinden om met duurzaamheid bezig te zijn.



Wat doen we allemaal?
We adviseren bewoners over:

– Energie huishouding
• Zonnepanelen
• Warmteverlies (isolatie)
• Inregelen centrale verwarming
• Energie profiel woning
• Alternatieve duurzame warmtebronnen
• Nuttige Informatie, handige links, bespaartips

– Kwaliteit van de lucht in huis (ventilatie)
• CO2 gehalte
• Luchtvochtigheid

En wat we niet weten zoeken we uit
• techniekgroepen/Forums
• Afstemmen van bewoners met gelijke vragen 



Waar kun je ons vinden?

• je kunt ons vinden op:

– www.veldhovenduurzaam.nl

• Of met ons contact opnemen via:

– info@veldhovenduurzaam.nl

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Reduceren gasverbruik

Ton Knaapen



Waarom reduceren gasverbruik ?

• Je draagt bij aan het behoud van een

leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen

• Het is een van de betere investeringen, 

het is gewoon goed voor je portemonnee

• Eigen baas over je eigen energie,

je bent minder afhankelijk van 

prijs, energieleverancier en politiek



Gasverbruik reduceren, hoe dan?

• Probeer eerst een zo goed en compleet mogelijk beeld te 
vormen van alles wat met de energiehuishouding heeft te 
maken in uw woning > energie profiel

• Aan de hand van dit profiel kunnen we een analyse maken en 
advies geven wat volgens ons de voor u beste maatregelen zijn 
om het gebruik van gas te verminderen

• Hoe maak je zo’n energie profiel?
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Het huis gezien als systeem
• Energiebron

• Warmte afgifte in huis

• Verliezen naar buiten

• Regel systeem

• Gedrag van de bewoners



Waar moet ik beginnen?



De (volgens ons) meest logische volgorde

1. Verliezen naar buiten (isolatie)

2. Optimaliseren/inregelen CV systeem

3. Slimme besparingen/gedrag

4. Duurzame warmtebron



Maar voordat je begint…

Meten is weten:

• Vul je gasverbruik in op www.mindergas.nl

• Deze site werkt met graaddagen

• Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het 
aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende 
buitentemperatuur minimaliseren.

• Je ziet dan veel sneller of een maatregel het effect heeft wat je 
verwacht

http://www.mindergas.nl/




1. Verliezen naar buiten

• Warmte die ik niet verlies hoef ik niet op te wekken

• Kleine investering met korte terugverdientijd.

– Warmte verlies analyse:

• Voor een nieuwe woning: berekenen of afleiden uit 
bouwbesluit en of EPC

• Voor een bestaande woning: verzamelen bouwgegevens, en 
meten
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EPC energie prestatie coëfficiënt

Ingangsdatum Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 

1-1-1996 1,4 

1-1-1998 1,2 

1-1-2000 1,0 

1-1-2006 0,8 

1-1-2011 0,6 

1-1-2015 0,4 

 



Verliezen berekenen 
voorbeeld: Ramen HR?



U waarde bepalen

• Soms staat het

in de rand (spouw) van het glas

• Anders bepalen met T meting:



berekenen opbrengst

• Stel huidige glas U=3 (dubbel glas) W/m2.K

• Nieuwe glas U=1 (HR++)

• Glas oppervlak is 30m2

• Dan is de winst per graad (3-1)x30= 60W/K

• Stel ΔTgem (20binnen,10buiten) = 10K > 10x60=600W

• Geeft per dag 24hx600W= 14,4kWh per dag

• Over een jaar is dat 365x14,4=5259kWh

• Omgerekend naar m3 gas is dat 526m3 per jaar

• Tegen een gasprijs van 0,65c > 0,65x526= 342 Euro per jaar.



Prijzen HR glas
https://www.dubbelglasprijzen.net/



Prijzen HR glas incl. montage
https://www.dubbelglasprijzen.net/



Hetzelfde kunnen we doen voor
• Zolderisolatie

• Muurisolatie



Warmteverlies analyse
Wij helpen daarbij 

– Warmtebeeld opnames 
• Zoeken naar warmtelekken

• Kwaliteit isolatie en of nog overal aanwezig is

• Werking radiatoren

– Rapport (met afbeeldingen) over gevonden resultaten



Warmteverlies analyse wanneer?

Om een betrouwbare meting te kunnen doen dient 
het verschil in temperatuur tussen binnen en 
buiten minstens 15°C te zijn. 

Meestal kunnen we deze metingen alleen in de 
wintermaanden doen.

Voor een adviesaanvraag ga naar onze website en

druk op de knop: 



Wat levert dat op?

• Afhankelijk van de kwaliteit van de bestaande 
isolatie kun je tot 30% besparen op je 
gasrekening (bron: Milieu Centraal)
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2. Inregelen CV systeem,
haal meer rendement uit je HR ketel
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Principe HR ketel

Methaan CH4

CH4 + 2O2 > CO2 + 2H20 (waterdamp)

Waterdamp moet condenseren
voor optimale warmteoverdracht



Invloed van retourwatertemperatuur op 
rendement in HR ketel

Retourwater temperatuur
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Inregelen radiator
1 de juiste hoeveelheid water per radiator

Te veel 
water

Te weinig 
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Juiste
hoeveelheid
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2 Een grote radiator heeft meer water nodig 
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Instellen met radiator knop

Een thermostaatknop regelt 
watertoevoer op het moment 
dat de ruimte te warm of te 
koud  wordt, maar is wel 
afhankelijk van de centrale 
thermostaat

Om inregelen mogelijk te maken 
bestaan er radiatorknoppen die een 
normaal niet zichtbare 2e kraan 
hebben om af te regelen.

Gebruik liever niet het voetventiel 
i.v.m. grotere kans verstopping.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzxlLjdi8kCFQQfDwodpxkBgA&url=http://www.cvtotaal.nl/verwarming/aansluitmateriaal/radiatorkranen-voetventielen/&psig=AFQjCNFrxOG5wokKP5WpqDSEY3NII8zKgg&ust=1447446607468202
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP0vGijcjJAhXHpg4KHeZTAaMQjRwIBw&url=http://kenniscentrum.bespaarinstallateur.nl/cv-waterzijdig-inregelen-zelf-doen/&psig=AFQjCNGFAhtQwws4kuqG0dRn7y9_r1fHLQ&ust=1449521149932107


Hoe zit dat met de vloerverwarming ?

• Vloerverwarming heeft een lage temperatuur, en dat is gunstig 

• Maar is erg traag, en dat is vaak ongunstig

• Er zijn veel soorten vloerverwarming, keuze is vooral afhankelijk van hoe hij wordt 
gebruikt

• Ideaal in combinatie met warmtepomp 



Wat levert dat op?

• Afhankelijk van de kwaliteit van de bestaande 
installatie kun je 10 tot 20% besparen
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Slimme besparingen/gedrag

• Er zijn legio besparingstips                                                               
(zie: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-
besparen/), veel hangt af van de wensen en het gedrag van de 
bewoner.

• Met isoleren, inregelen CV en bespaartips kun je tot 50% 
besparen (afhankelijk van de bestaande situatie) 
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En dan?

• Wil je echt af van de gasaansluiting (nul op de meter), dan zijn 
alternatieve warmtebronnen nodig:

• Warmtepomp

• Zonneboiler

• IR paneel

• (Pellet kachel)



Energie profiel woning

• Hoe weet ik nu wat voor mij van toepassing is?

• Hoe kun je een woning zo goed mogelijk in kaart brengen op het gebied 
van de warmtehuishouding? Dit is nodig omdat elke woning een eigen 
karakter (fingerprint) heeft die sterk afhangt van de wensen en 
gebruiken van de bewoner. 

• Met zo’n fingerprint kun je een inschatting maken over de zin of onzin 
van bijvoorbeeld extra isoleren of het gebruik van een warmtepomp. 



Energie profiel woning

• Aan de hand van een vragenlijst brengen we in kaart alles wat met de 
energiehuishouding van uw woning heeft te maken, en wat uw wensen zijn 
t.a.v. het reduceren van het gasverbruik.

• Met deze gegevens stellen we een rapport op met daarin al deze gegevens en 
onze adviezen.

• Dit rapport en vragenlijst laat u zien welke verbeteringen in uw huis te 
overwegen zijn om een aanzienlijke vermindering van uw gasverbruik te 
bewerkstelligen. Een halvering is vaak goed mogelijk, soms kan het nog meer 
worden.



Energie profiel vragenlijst



Vragenlijst uitleg



Vragenlijst uitleg
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Waar vind ik de informatie over  Reduceren gasverbruik terug?



Klik op “bibliotheek” en ga naar Reduceren gasverbruik



Advies aanvragen 



Pauze

Na de pauze:

• Buurkracht [Irmy van Paassen]

• Het leukste alternatief voor gas: 
ervaringen met de warmtepomp [Stefan van der Eijk]



Vragen

?



disclaimer
Dit is een presentatie van Veldhoven Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers.

De inhoud van deze presentatie is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in deze presentatie zo nauwkeurig, 

volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn, en doet er alles aan om deze juist en actueel te 

houden, maar geeft daarvoor geen garanties.

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte 

schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van deze 

presentatie of door het gebruik van informatie, aangeboden producten en/of diensten waarnaar 

wordt verwezen. 

De intellectuele eigendomsrechten op alle eigen teksten en beelden op deze website zijn 

voorbehouden aan Veldhoven Duurzaam. Veldhoven Duurzaam maakt ook gebruik van 

openbare informatie (afbeeldingen en teksten), mocht dit op enigerlei wijze inbreuk doen op 

auteursrechtelijke beschermde werken, neem dan contact op met ons via 

info@veldhovenduurzaam.nl, en wij zullen deze info direct verwijderen.

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

Vragen en/of opmerkingen over deze presentatie en/of de inhoud ervan horen wij graag. Zie de 

contactgegevens.

mailto:info@veldhovenduurzaam.nl

