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Algemene gegevens 

Soort woning:   tussen- en hoekwoningen 
Type dak:  zadeldak in combinatie met platdak 
Bouwjaar:   1926-28 
Huidig energielabel:  Variërend van G tot B. Het merendeel heeft label F.
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Bouwkundige onderdelen van uw woning 
Onderdeel Samenstelling Opmerkingen 
Gevel Halfsteensverband met 

spouwmuur 
Een deel van de spouwmuren is 
nageisoleerd. 

Raam Enkel glas  Verschilt per woning, veel dubbel en 
zelfs HR++ glas aanwezig 

Dak Houten balken met 
dakpannen 

Een deel van de daken zijn 
nageisoleerd aan de binnenzijde. 

Begane grondvloer Houten balken  Een groot deel van de woningen heeft 
een kruipruimte. Deze verschillen qua 
diepte. Enkele zijn nageisoleerd. 

 
Installaties en apparatuur 
Installatiesysteem  Opmerkingen 
Verwarmingssysteem Centrale verwarming  De meeste woningen zijn over op 

centrale verwarming hoewel enkele dit 
nog combineren met gaskachels 

Warm tapwater Combi-ketel, geiser of 
keukenboiler 

- 

Thermostaat Centraal in de woning  
Ventilatie Mechanische ventilatie, 

natuurlijke ventilatie of 
geen ventilatie 

Verschilt per woning 

 

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN 
Voor de woningen van de Vogelwijk gebouwd tussen 1926-28 gelden specifieke karakteristieken.  

 De huizen in de Vogelwijk zijn gebouwd met een bakstenen spouwmuur. Hiervan is het buitenblad  

opgebouwd in een halfsteensverband . De breedte van de spouw kan per woning verschillen 

omdat deze woningen steen voor steen zijn gemetseld.  Sommige spouwmuren zijn daarbij 

vervuild geraakt. Wanneer de spouw schoon is en breder is dan vier centimeter, is het na-isoleren 

van de spouw aan te raden.  

 

 Van origine hebben de woningen een houten begane grondvloer met een kruipruimte. Inmiddels 

zijn een deel van deze vloeren vervangen door beton en is de kruipruimte verdwenen (of niet 

meer bereikbaar). Hierdoor is het moeilijk de  bodem of de vloer te isoleren. Bij de woningen waar 

de houten begane grondvloer nog intact is, kan het zijn dat de kruipruimtes vochtig zijn. Hier kan 

kou en vocht optrekken naar de begane grond. Dit zorgt voor oncomfortabel gevoel. Voor deze 

woningen is het isoleren met een bodemisolatie zoals schelpen met voldoende ventilatie rondom 

de vloerbalken aan te raden. 

 

 Het dak heeft een houten dakbeschot belegd met dakpannen. De hoekhuizen hebben een 

zadeldak. De tussenwoningen hebben een aan de bovenzijde tussen het voor en achterdakvlak 

van het dak een plat oppervlakte waar bitumen op is geplaatst. Over het algemeen genomen, zijn 

                                                      
1
 Energieprestaties kunnen weergegeven worden in energielabels. Label F wordt toegekend aan historische tussenwoningen 

zonder enige isolatie en een verouderde ketel. Doordat u allen verschillende ingrepen al heeft uitgevoerd variëren de labels in 
deze wijk van G tot B. 
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de daken van een goede kwaliteit en zijn deze goed na te isoleren. De schuine daken kunnen het 

beste aan de binnenzijde worden geïsoleerd vanwege het doorlopende dakvlak en het platte dak 

kan aan de buitenzijde worden geïsoleerd.  

 

 De originele raamverdeling aan de voorzijde, bestond uit een raam met een bovenlicht dat was 

opgesplitst in zes verschillende delen. Deze hadden vast glas. Op het moment zijn veel van deze 

ramen vervangen. Een enkeling heeft nog de originele raamverdeling. De meeste woningen 

hebben al een variant van dubbel glas. Heeft u dit nog niet, raden wij aan voor HR++ glas te 

kiezen. Dit past bij bijna alle ramen in het bestaande raamhout. 

 
Afbeelding 1: Originele raamverdeling te zien op de begane grond. Merelstraat 1978, Erfgoed Leiden en Omstreken 

 

 

 

 Er zijn relatief kleine ingrepen die u als bewoners kunt doen om het energieverbruik omlaag te 

brengen zonder veel te investeren. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van radiatorfolie, 

thermostaatkranen en het dichtdraaien van radiatoren in ruimtes die u niet of zelden gebruikt. 

Systemen zoals een zoneregeling kan daar bij helpen. 

 

 Ventilatie is zeer belangrijk voor de woning en voor uw eigen gezondheid. Er moet genoeg frisse 

lucht binnenkomen en worden afgevoerd. Wanneer u kierdichting plaatst, moet er of 

ventilatieroosters in het raam worden geplaatst of u zorgt op een andere wijze voor een constante 

aanvoer van frisse lucht. Mechanische ventilatie zorgt namelijk voor de afvoer van vochtige lucht, 

maar wanneer deze geen aanvoer heeft van frisse lucht, kan er niks worden afgevoerd.  

 

 De platte daken van de tussenwoningen zijn zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. 

De schuine vlakken van de daken kunnen ook geschikt zijn, maar de opbrengst van de 

zonnepanelen is afhankelijk van de oriëntatie van de woning, daken georiënteerd op het zuiden is 

het meest optimaal, maar het oosten en westen is ook profijtelijk.  

 

 Op het platte dak kan ook een zonneboilersysteem worden geplaatst. Deze verwarmt het water 

voor het naar de cv-ketel gaat, met zonnewarmte. Hierdoor zal het gasverbruik dalen.  

 

 Vogelwijk aardgasvrij, hier zijn verschillende mogelijkheden voor die bewoners zelf kunnen 

initiëren. Een warmtepomp is hier een voorbeeld van. De gehele wijk kan kijken naar gezamenlijke 

initiatieven zoals een bodemwarmtepomp voor bouwblok of de gehele wijk.   
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INLEIDING 
Tochtige ramen, koude muren en een hoge energierekening? Het kan ook anders! In uw woning zijn 

prima energiebesparende maatregelen te treffen met behoud van het historische karakter. Dit 

maatwerkrapport richt zich daarop. Het rapport is uitgegaan van een situatie waarbij niks is geïsoleerd. 

Dit hoeft in uw huis, helemaal niet het geval te zijn. In dat geval kunt u kijken naar andere isolatie 

maatregelen.   

In de bouwperiode van uw woning hield men geen rekening met energiebesparing. Woningen werden 

niet geïsoleerd, maar wel met eeuwenlange ervaring gebouwd. Hierdoor kregen woningen een 

aangenaam binnenklimaat; ze zijn alleen niet erg energiezuinig.  

Standaard isolerende maatregelen in historische woningen kunnen afbreuk doen aan de constructie 

van uw huis en daardoor onverwacht schadelijke gevolgen met zich meebrengen, zoals houtrot aan 

balken die eeuwen hebben getrotseerd. Deze gevolgen leiden tot – onnodige – extra kosten. 

Bovendien leveren de detaillering en het materiaalgebruik van een historische gevel een belangrijke 

bijdrage aan het straatbeeld. Een geringe wijziging hiervan kan grote gevolgen hebben voor de 

historische uitstraling van zowel het pand zelf, als het straatbeeld.  

Dit rapport biedt mogelijkheden om energie te besparen in uw woning, terwijl het risico op schade 

beperkt blijft en het historische karakter van uw woning niet ingrijpend verandert. Er is gekeken naar 

isolatiemogelijkheden, installaties en uw persoonlijk energiegedrag. Door een aantal simpele tips op te 

volgen, kunt u energie én geld besparen!  

 

 

Werkwijze  

De mogelijkheden om energie te besparen zijn 

speciaal voor uw woning opgesteld. Uw persoonlijke 

advies is gebaseerd op de bezoeken afgelegd op eind 

november 2017 en op wat wij visueel hebben 

waargenomen tijdens dit bezoek. Omdat de opname 

zich beperkt heeft tot een visuele opname zonder 

daarbij te ontmantelen, kan het zijn dat bij uitvoering 

van dit advies nog verrassingen tevoorschijn komen 

die een andere wijze van uitvoering nodig maken. 

Overleg daarover met uw aannemer. Bespreek 

sowieso de aanpak met uw aannemer: het rendement 

van de isolatiemaatregelen en het voorkomen van 

schade is sterk afhankelijk van de kwaliteit van 

uitvoering. 

In ons advies is er vanuit gegaan dat de situatie tijdens 

de opname overeenkomt met de laatst vergunde 

situatie. Indien u energiecijfers heeft aangeleverd is 

het advies op uw energieverbruik gebaseerd, anders is 

gebaseerd op een gemiddeld verbruik.
2
  

 

 

                                                      
2
 Voor dit rapport is gebruikt gemaakt van energieprestatie 

programma EPA-W versie 4.11. 

Erfgoed Leiden en Omstreken  

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) is onderdeel van 

gemeente Leiden. ELO is een regionaal kennis- en 

adviescentrum waar archivisten, bouwhistorici, 

archeologen en monumentenadviseurs nauw 

samenwerken. In het kader van verbouwingen en 

ruimtelijke ontwikkelingen adviseert, begeleidt, toetst, 

onderzoekt en informeert ELO vanuit haar vakkennis.  

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.  

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw 

plannen!  

 
 
Contact 

Erfgoed Leiden en Omstreken 
Project duurzame monumentenzorg 
071 - 516 53 55 
info@erfgoedleiden.nl  
www.erfgoedleiden.nl 

 

mailto:info@erfgoedleiden.nl
http://www.erfgoedleiden.nl/
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1 DIT IS DE VOGELWIJK 
Oriëntatie van uw wijk 
De wijk is omgeven door stedelijk gebied en veel groen. Er is geen hoogbouw in de buurt die een 

schaduw kan werpen. Ook zijn er geen hoge bomen in de omgeving. Hierdoor zullen de gevels die op 

de zon georiënteerd zijn, ook veel zonuren hebben. Hierdoor zou u gebruik kunnen maken van zonne-

energie. Door het vele groen in de omgeving, zijn bodemwarmtepompen een mogelijkheid. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Oriëntatie Vogelwijk 

Afbeelding 3 bron www.energielabelatlas.nl 
3
 

 

                                                      
3
 Een verandering van energielabel moet worden aangevraagd, vandaar dat deze kleuren misschien niet overeenkomen met 

het daadwerkelijk energielabel dat u zou kunnen hebben. https://www.energielabelvoorwoningen.nl\  
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HISTORIE 

Leiden is een historische stad met een lange geschiedenis. Naast de historische binnenstad kent de 

omgeving rondom Leiden ook een eeuwenoude bewonershistorie. De Vogelwijk, die deel uit maakt 

van het Boerhaave district, is hier een goed voorbeeld van. Het is de kleinste buurt in het district, met 

0,29 km². 

In de dertiende eeuw stond er een middeleeuws kasteel, genaamd Paddenpoel. Hierna heeft op 

dezelfde plek een klooster gestaan. Dit werd in de zestiende eeuw vernietigd. Na deze periode 

hebben er nog enkele boeren in het gebied gewoond, dat was vervallen tot weiland en bosschages. 

Het behoorde tot 1920 aan de gemeente Oegstgeest toe.  

Tot in de jaren ’20 van de vorige eeuw de Vogelwijk werd gebouwd. Tussen 1926 en 1928 zijn de 

huizen ontworpen en gebouwd. De huizen zijn gebouwd volgens de standaarden van hun tijd. Dit 

houdt in dat er ook speciale eigenschappen zijn gekoppeld aan de bouwperiode. Een voorbeeld 

hiervan is een spouwmuur. Deze moderne ontwikkeling wordt toegepast zodat de ruimte tussen de 

binnen- en buitenmuur werkt als een barrière tegen het vocht. De wijze van bouwen was dusdanig dat 

deze spouw niet overal even breed werd uitgevoerd. Dit was door de vochtbariere destijds ook niet 

belangrijk. 

(Voor een uitgebreide historie van de Vogelijk, verwijs ik u naar het wijkboekje, De 

Vogelwijk,Geschiedenis van een Leidse buurt uitgebracht in 2010 

 

Afbeelding 4: Vogelwijk luchtfoto uit 1954 eigendom van Erfgoed Leiden & Omstreken  
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Wassen

Droger

Koeling

ENERGIEVERBRUIK 

Voor dit rapport zijn zes huizen bezocht. Hieronder ziet u het gemiddelde gas en elektriciteitsverbruik 

van deze woningen. Dit gemiddelde kan u gebruiken om te bepalen of u relatief zuinig of relatief 

verspillend omgaat met energie.  

Tussenwoning  

 

Hoekwoning  

 

Gas- en elektraverbruik is onder te verdelen in een aantal hoofdposten. Hieronder is deze 

onderverdeling schematisch weergegeven op basis van landelijke gemiddelden.
4
  

Verdeling gasverbruik     Verdeling elektriciteitsverbruik 

    

  
                                                      
4
 De onderverdeling van het gasverbruik is gebaseerd op uitkomsten van het programma VABI EPA-W 4.11 en elektraverbruik 

op http://www.freitas.nl/Downloads/Cijfers%20en%20tabellen%202007.pdf.  
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http://www.freitas.nl/Downloads/Cijfers%20en%20tabellen%202007.pdf
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2 ADVIES EN SUBSIDIES 

VOGELWIJK 
 

Energieverlies van een woning vindt plaats via het dak, 
buitenmuren, ventilatie, ramen, deuren en vloeren. Op de 
afbeelding hiernaast wordt weergegeven waar de grootste 
energieverliezen te verwachten zijn bij een volledig 
ongeïsoleerde woning met ramen met enkelglas.  
 
Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen. Maar niet 
alle maatregelen passen bij uw woning. Met dit advies is er 
gestreefd naar een juiste balans tussen de historische kwaliteit 
van uw woning, energiebesparing en een verhoging van het 
comfort. In de onderstaande tabel zijn maatregelen 
voorgesteld, waarbij de ingrepen met het meeste rendement 
bovenaan staan.

5
  

 

Maatregel  Toelichting 

1. Hellend dak 
 Alle 

woningen 

Bij uw type huis, verlaat de meeste warmte het huis via het dak. Een dak 
met houten dakspanten, zoals dat van u kan van binnen OF van buiten 
worden geïsoleerd. Dit kan niet beide. Wanneer u het dak van buitenaf 
isoleert  is het verstandig om dit gezamenlijk met uw buren op te 
pakken. Hiermee blijft de eenheid van het blok behouden en worden 
complexe aansluitingen van de dakvlakken voorkomen.  Van binnenuit 
isoleren is ook mogelijk , maar daar is het  extra belangrijk dat het 
isolatiemateriaal goed om de balken aansluit en er een goede 
dampdichte folie wordt toegepast.  Deze folie moet overal dampdicht 
aansluiten op de balken en mag niet doorbroken worden voor elektra of 
dergelijke waar vocht doorheen kan komen. Het gebruik van een 
dampdichte folie aan de woonzijde is voor beide vormen van isolatie een 
vereiste. Wanneer u de zolderverdieping niet gebruikt, kunt u ook de 
zoldervloer isoleren in plaats van het dak. 
Voor technische details over het isoleren van uw type dak, zie pagina 
15. 
 

2. Plat dak 
Bijna alle 
woningen 

De meeste daken hebben aan de bovenzijde een plat oppervlakte. Hier 
zou een mos-sedumdak kunnen worden geplaatst in combinatie met 
zonnepanelen of een zonneboiler. Daarnaast kunnen deze daken ook 
aan de buitenzijde geïsoleerd worden. Dit geldt ook voor dakkapellen en 
aanbouwen met een plat dak 
De technische uitwerking van het isoleren van een plat dak kunt u 
vinden op pagina 16. Meer informatie over het groendak vindt u op 
pagina 18. 
 

3. Raam 
Bijna alle 
woningen 

In de woningen zat van oudsher enkel glas. Enkele van u hebben dit 
glas inmiddels vervangen voor dubbel glas. De sponningen in uw ramen 
zijn breed genoeg om in de bestaande ramen HR++ glas te plaatsen. 
Wanneer u al dubbel glas heeft, loont de investering zich niet om dit te 
laten vervangen door HR++ (het produceren en aanleggen kost meer 
CO2 dan u in een redelijke termijn bespaart) . Wanneer deze ramen 
echter lekken of kapot zijn, raden wij u wel deze aan te vervangen door 
HR++.  

                                                      
5
 De onderbouwing van dit advies, een overzicht van alle mogelijkheden en aandachtspunten voor de uitvoering van de 

verbeteringen vindt u in bijlage I. 



9 
 

Een aandachtspunt is wanneer u het glas vervangt en u kierdichting 
toepast wordt de ruimte warmer en moet u zorgen voor voldoende 
ventilatiemogelijkheden.  
Wilt u meer weten over raamisolatie, zie pagina 21.  
 

4. Voor- en 
achtergevel 

Alle 
woningen 

De buitengevels zijn opgebouwd als een  spouwmuur. Deze 
spouwmuren zijn te isoleren door isolerende bolletjes (zoals EPS) in te 
laten spuiten of vlokken minerale wol. Het is van groot belang dat de 
spouw schoon is, zonder onderbrekingen en minimaal vier centimeter 
breed is. Het metselwerk moet scheurvrij zijn en het voegwerk van de 
gevel moet overal in een goede staat verkeren, in verband met vocht. 
Laat dit controleren door het bedrijf dat de spouwmuurisolatie wilt 
plaatsen of u aan deze vier eisen voldoet. Belangrijk aandachtspunt is 
dat het af te raden is de spouw na te isoleren al de gevel is 
geïmpregneerd.  Bij  een gevel die geïmpregneerd is  kan bij openingen 
in de impregneerlaag (door uitvallende voegen, scheuren e.d.) vocht in 
de gevel komen die door de isolatie aan de spouw en impregneerlaag 
de steen niet meer kan verlaten. Dit kan bij kouder weer tot o.a. 
vorstschade leiden. 
Voor meer informatie over het isoleren van uw type gevel, zie pagina 25. 
 

5. Voor- en 
achtergevel 

Tussenwon
ingen 

Wanneer u een hogere isolatiewaarde wilt bereiken dan die via 
spouwmuurisolatie kan worden behaald , of uw gevel voldoet niet aan de 
vier eisen, kunt u kiezen voor voorzetwanden.  
De technische uitwerking hiervan vindt u op pagina 26. 

6. Kopgevel 
Hoekwonin

gen 

In hoekhuizen raden we af gebruik te maken van voorzetwanden met 
een hogere Rc-waarde dan 1,0, omdat u meer risico loopt op schade 
aan de houten onderdelen in uw woning, zoals balkkoppen. Wanneer u 
een bouwfysische berekening laat doen, kunt u ook voor een hogere 
isolatiewaarde gaan. Bij een dergelijke berekening, maken ze een 
inschatting in welke mate er beschadigingen kunnen ontstaan door het 
isolatiemateriaal in combinatie met vocht. Wanneer uit de berekening 
komt dat het risico te groot is, raden wij een isolerend stucwerk aan 
wanneer u de gevel wilt isoleren. Dit is enkel het geval bij de 
hoekwoningen. In het gevel van de tussenwoningen bevinden zich 
weinig balkkoppen in de voor- of achtergevel.  
Over het isoleren met kalkstuc, leest u verder op pagina 26 
 

7. Aanbouw-
gevels 

Woningen 
met een 
aanbouw 

Wanneer er een aanbouw achter uw huis is gezet, is het afhankelijk van 
het jaartal wanneer het geplaatst is of er al isolatiemateriaal in is 
verwerkt. Wanneer het na 1992 is aangebouwd zou er degelijk 
isolatiemateriaal in moeten zijn verwerkt. In dit geval, hoeft u deze 
ruimtes niet extra te isoleren. 
 

8. Houten vloer  

Woningen 
met een 
houten 
vloer 

Een deel van de woningen heeft een houten begane grondvloer. Deze 
hebben een kruipruimte en deze verschillen onderling in diepte. De 
vloerbalken zijn gemaakt van hout, dus het is belangrijk dat er geen 
vochtproblemen ontstaan in de kruipruimte. Bij elke vorm van isolatie, 
moet er frisse lucht bij de vloerbalken kunnen komen. De verschillende 
opties om onderaf te isoleren zijn een laag schelpen, folie of 
isolatieplaten. Wanneer u een kruipruimte heeft van 40 centimeter of 
dieper, raden wij een laag schelpen van 25 centimeter aan. Aan de 
bovenzijde van de laag moet nog genoeg ruimte zijn voor frisse lucht. 
Deze schelpen reguleren ook het vocht dat aanwezig kan zijn. U kunt 
ook isolatiepakketten monteren aan de onderzijde van de vloer maar 
hier is een diepere kruipruimte voor nodig. Folie verliest zijn werking 
wanneer deze beschadigd en is moeilijk te repareren. Deze vorm van 
isolatie vraagt om geregelde controle. 
In het geval dat kruipruimte niet diep genoeg is, kunt u aan de 
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bovenkant isoleren. Het nadeel hiervan is dat de vloer hoger komt te 
liggen. In sommige woningen is het mogelijk de kruipruimte te 
verdiepen. 
 
Voor de verschillende soorten vloer isolatie die ook toegepast kunnen 
worden in uw woning, zie pagina 27. 
 

9. Betonnen 
vloer 

Woningen 
met een 

betonnen 
vloer 

In een deel van de huizen is de houten vloer vervangen door een van 
beton. Een betonnen vloer isoleren kan enkel vanaf de bovenzijde. 
Anders moet de gehele vloer uitgebroken worden.   

10. 
Kierdichting  

Woningen 
met tocht 

Door kieren komt tocht binnen en dit kan voor een oncomfortabel gevoel 
zorgen. Door kierdichting te plaatsen kunt u tocht voorkomen en de 
wijze van ventileren reguleren.   
Voor meer informatie over kierdichting kijkt u op pagina 23. 
 

11. CV-
installatie  

Alle 
woningen 

De beste ketel op het moment is de HR-107 ketel. Wanneer uw ketel 
ouder is dan 14 jaar is het de eenvoudigste oplossing om deze te 
vervangen door dit model. Wanneer u een open geiser heeft is het 
verstandig deze te vervangen door een gesloten variant of te 
combineren met een combiketel. Beter nog is te kijken naar 
alternatieven gezien het verdwijnen van het aardgas. 
Daarnaast is het verstandig om te gaan kijken naar HR-radiatoren, HR-
convectoren en vloerverwarming. Deze werken allen zowel hoge als met 
lage temperatuurverwarming. Dit houdt in dat de ketel op een lagere 
temperatuur kan verwarmen om het huis op een zelfde temperatuur te 
krijgen doordat de warmte door deze objecten beter wordt 
overgedragen. Daarnaast is het verwarmen met lage temperaturen 
toekomst bestendig gezien het verdwijnen van het aardgas. 
Om deze installatie te optimaliseren, kunt u denken aan radiatorfolie of 
de radiator tot vorstbescherming dicht draaien in ruimtes waar u niet of 
nauwelijks komt. 
Voor meer informatie over radiatoren, convectoren en vloerverwarming 
kijkt u op pagina 29. 
 

12. 
Zoneregeling  

Alle 
woningen 

Wanneer u verschillende ruimtes in het huis een geruime tijd op 
verschillende momenten  gebruikt, kan het verstandig zijn gebruik te 
maken van een zoneregeling.  Dit is bijvoorbeeld handig wanneer  u 
bijvoorbeeld een studeerkamer heeft en overdag  geen gebruik meer 
maakt van de woonkamer waar de centrale thermostaat hangt. Door de 
compartimentering in uw huis, is dit systeem zeer geschikt.  
Meer informatie over een zoneregeling vindt u op pagina 31. 
 

13. Opwekken 
duurzame 
energie  

Woningen 
met een 

hoog 
elektriciteits

verbruik 

Verschillende mensen in de wijk hebben al zonnepanelen. Dit is bij 
iedereen aan te raden, zeker wanneer u een hoog energieverbruik heeft. 
Meer informatie over vergunningverlening rondom zonnepanelen, is te 
lezen op pagina 32. 
 

14. Opwekken 
duurzame 
warmte  

Woningen  
met een 

hoog 
gasverbruik 

Wanneer u een hoog gasverbruik heeft, is het aan te raden om een 
zonneboiler aan te schaffen. Met zonnewarmte wordt water verwarmd 
waardoor er minder energie nodig is om dit te verwarmen tot een 
temperatuur waarop u het wilt hebben.  
Meer informatie staat op pagina 34. 
 

15. Opwekken 
duurzame 
warmte 

Alle 
woningen 

Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Er zijn pompen die hun 
warmte uit lucht, de bodem, trillingen of magnetisme halen. Elke vorm 
heeft zijn eigen mitsen en maren.  
Op pagina 35 kunt u meer lezen over de verschillende soorten 
warmtepompen. 
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De bovenstaande maatregelen leveren geld op. Uiteraard moet u wel eerst investeren, maar de 
gemeente Leiden biedt diverse subsidieregelingen aan om u daarin tegemoet te komen.  

 

3 ENERGIE, COMFORT 

EN VENTILATIE 
ENERGIEBESPARING 
Wat doen de geadviseerde maatregelen met uw energierekening en wooncomfort? De 
energiezuinigheid van uw woning kan worden uitgedrukt in een energieprestatielabel. Het huidige 
energielabel verschilt per woning en loopt van  label G en F tot label B  en is gebaseerd op het 
bouwjaar van de wijk en de geregistreerde maatregelen. Voor elke woning zal het daadwerkelijke 
label anders zijn, omdat verschillende ingrepen al zou hebben uitgevoerd (die niet allemaal zijn 
geregistreerd). Wanneer u maatregelen uit dit advies uitvoert, dan kan dit label in het meest gunstige 
geval opgewaardeerd worden naar label B. U hoeft echter niet alle maatregelen tegelijk uit te voeren. 
Er zijn voor u diverse maatregelpakketten samengesteld. In de onderstaande tabel is inzichtelijk 
gemaakt welk pakket welk label opleveren.

6
  

 

Maatregel   
1. Dakisolatie   X X X X X X X 

2. Isolerende beglazing  X X  X X X X 

3. Gevelisolatie   X   X X X X 

4. Vloerisolatie   X X X X X X X 

5. Kierdichting        X 

6. Cv-installatie: HR107 X  X X X X X X 

7. Zoneregeling toepassen        X 

8. Zonnepanelen    X   X X 

9. Zonneboiler    X  X X X 

10. Warmtepomp        X 

Energielabel F F E  D C C B A 

 
Zoals u kunt zien resulteren niet alle maatregelen in energielabelsprongen. Wel zal het verbruik 
afnemen, en het wooncomfort worden verhoogd. Hoe het comfort verhoogd wordt leest u hieronder. 
 

 

  

                                                      
6
 De maatregelen kunnen elkaar beïnvloeden. Om deze reden zijn er een aantal combinaties voor u samengesteld, het is zinvol 

maatregelpakketten uit te voeren i.p.v. één individuele maatregel.  

Subsidie Looptijd Max. bedrag  Meer informatie   

1. Investeren in Thuis 
 

2. Duurzaamheidslening 
 

3. Overige subsidies van  
de gemeente Leiden 

 
2019 
2019 

 
2019 

 
€ 5000, - 
€ 15.000, - 
 
 

 

www.leiden.nl/duurzaam  
 

www.leiden.nl/duurzaam  
 

www.erfgoedleiden.nl/bouwen/ver
gunningen  
 
 

 

4. Investeringssubsidie 
Duurzame energie (ISDE) 

 

Tot 
december 
2018 
 

 

 

 
www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/investeringssubsidie-
duurzame-energie   

http://www.leiden.nl/duurzaam
http://www.leiden.nl/duurzaam
http://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/vergunningen
http://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/vergunningen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
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COMFORTVERHOGING  
De geadviseerde maatregelen hebben niet alleen effect op het energieverbruik; ze zullen ook het 
comfort van uw woning verhogen.  
 
Koude muren en ramen 

Ongeïsoleerde wanden kunnen in de winterperiode koud aanvoelen. Als het buiten 0C is, zal de 

oppervlaktetemperatuur van een buitenmuur aan de binnenzijde circa 6C zijn. De luchttemperatuur 

die uw thermostaat aangeeft kan dan weliswaar rond de 20C liggen, maar het verschil tussen de 

koude buitenmuur en de luchttemperatuur – maar liefst 14C – zorgt er toch voor dat u de 

koudevlakstraling van de buitenmuur als onbehaaglijk ervaart. Wanneer het verschil tussen 

buitenmuur en binnenklimaat minder is dan 10C zult u dat wel als comfortabel ervaren. In de 

onderstaande tabel is de temperatuursprong per bouwdeel en maatregel aangegeven. 

 

Maatregel Oude oppervlakte- 
temperatuur 

Nieuwe oppervlakte-
temperatuur 

1. Dakisolatie Binnenzijde dak 8C Binnenzijde dak 16C 

2. Raamisolatie en kierdichting  Glas 6C Glas 13C 

3. Gevelisolatie Binnenzijde buitengevel 8C Binnenzijde buitengevel 15C 

 
Geluidsoverlast en tocht 
Ramen zijn zwakke plekken in het weren van geluid van buiten, omdat er vaak kieren aanwezig zijn en 

enkelglas niet veel geluid tegen houdt. Stenen wanden hebben veel massa en daardoor een goede 

geluidswerende eigenschap. Het toepassen van isolatiemateriaal aan de gevels heeft daarom 

nauwelijks invloed op de geluidsisolatie. Een verbetering van de ramen is echter wel effectief. Beter 

isolerend glas is zwaarder en heeft daardoor betere geluidsisolerende eigenschappen, mits een 

goede kierdichting wordt toegepast. Kieren zijn namelijk verantwoordelijk voor het grootste deel van 

het geluid dat u van buiten hoort. Wanneer u isolerend glas en een kierdichting toepast, zal het geluid 

van buiten in volumesterkte halveren. Bovendien zijn kieren verantwoordelijk voor tocht, wat een grote 

invloed heeft op het comfort. Kierdichting is daarom ook vanuit het oogpunt van comfort aan te raden. 

Een andere vorm van tocht wordt veroorzaakt door koudeval. Dit verschijnsel komt veel voor bij hoge 

en grote raampartijen met enkelglas. Warme lucht koelt af en “valt” vervolgens naar beneden 

waardoor het lijkt of er altijd een tochtstroom over de vloer loopt. Beter isolerend glas toepassen kan 

koudeval verminderen of wegnemen. Ook dikke gordijnen of moderne rolgordijnen kunnen dit 

verminderen.  

 

VENTILEREN  

Na kierdichting bij de ramen verliest uw woning een groot deel van zijn (eeuwenoude) natuurlijke 

ventilatie. Tegelijkertijd zal het door isolerende maatregelen warmer blijven. Warmere lucht houdt 

meer waterdamp vast. Deze vochtige lucht kan door de geringe ventilatiecapaciteit minder goed 

afgevoerd worden. Waterdamp kan hierdoor neerslaan op koude plaatsen; in hoeken, achter meubels, 

op raamhout en/of houtconstructies, etc. Hier kan dit voor vochtproblemen zorgen. Om dit te 

voorkomen is het noodzakelijk dat u bewust gaat ventileren. 

Ventileren is niet alleen voor uw woning nodig. Slechte ventilatie, in combinatie met een  hoge 

luchtvochtigheid, is tevens slecht voor de gezondheid. Daarnaast kost het verwarmen van vochtige 

binnenlucht  meer energie om op te warmen en voelt kouder aan (waardoor de thermostaat vaak nog 

hoger wordt gezet!).  

Om bovenstaande te voorkomen raden wij het volgende aan: 

o Dicht de kieren die voor tocht en discomfort zorgen.  
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o Zorg dat er, op plekken waar u het wilt, mogelijkheden voor ventilatie blijven bestaan of worden 

gecreëerd.  

o Hoe hoger de kier of ventilatieopening zit, hoe minder de kans op tocht en discomfort. De 

voorkeurshoogte is ten minste 1,8 m, maar 2,4 meter is nog beter.  

o Ventileer het pand doelbewust en regelmatig. Het is goed om dagelijks een half uur de ramen en 

deuren open te zetten, of om voor langere periode twee raampjes open te zetten. 

 

ENERGIEGEDRAG 
 
Energie besparen begint met het niet-gebruiken van energie. Het niet-gebruiken van energie vergt een 
verandering van gedrag. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw huis te verwarmen tot 18 graden in 
laats van 21 bespaart u direct energie. En, ook financieel kunt u hiermee flink besparen. Met iedere 
graad kouder bespaart u ongeveer €50 per jaar. 

 
1. Verwarm geen ruimtes waar u overdag niet komt/ u zich niet bevindt.  

2. Doe de verwarming op een lage temperatuur als u weg gaat.  

3. Sluit de binnendeuren in uw woning. Hierdoor hoeven de radiatoren een kleiner oppervlakte te 
verwarmen.  

4. Plaats een kleed of tapijt in de woonkamer. Warmere voeten geven een warm gevoel. Daarnaast 
zorgt een kleed of tapijt voor minder warmteverlies en houden ze warmte vast.  

5. Rond de voordeuren bevinden zich verschillende kieren door scheef zakken en slijtage. Door de 
deuren opnieuw te stellen en de nog aanwezige grootste kieren te dichten komt er minder kou 
binnen. De resterende kou kan worden geweerd door een deurgordijn op te hangen.  

6. Houd de warmte in de winter zoveel mogelijk binnen en in de zomer zoveel mogelijk buiten. Naast 
het isoleren van het raam kunt u moderne isolerende (rol)gordijnen plaatsen.  

7. Hoe meer water u tijdens het douchen verbruikt, hoe meer energie dit comfort kost. U kunt uw 
waterverlies beperken door een waterbesparende douchekop te installeren. Dit geldt ook voor 
een volumestroombegrenzer in de kranen bij de wastafel in de badkamer.  

8. Ventileer uw woning voldoende. Dit klinkt tegenstrijdig als het koud is, maar dat is het niet. De 
lucht in uw woning bevat relatief veel vocht. Lucht met een hoge vochtigheidsgraad warmt minder 
snel op, en voelt kouder aan. Na ventileren warmt uw huis daarom sneller op, en voelt bij lagere 
temperatuur sneller comfortabel. Zet de mechanische ventilatiebox dan ook op een hoge stand na 
het douchen en koken om het vocht zo snel mogelijk af te voeren.  

9. Vervang oude apparatuur voor nieuwe energiezuinige apparatuur. Een zuinige A+++ 
koelcombinatie in plaats van een 20 jaar oude koelkast bespaard u circa 300 kWh per jaar. Ook 
een 8 jaar oude koelkast vervangen bespaard al snel ca. 200 kWh per jaar.  

10. Zet elektrische apparaten echt uit. Apparaten in stand-by modus verbruiken nog steeds energie 
zoals een radio, tv, dvd-speler, computer. Vergeet ook niet uw telefoonoplader uit het stopcontact 
te halen. Deze maatregelen samen kunnen al snel zo’n 150 kWh per jaar besparen.  

11. Een waterkoker verbruikt veel stroom. Overweeg om kokend water op te slaan in een 
thermoskan.  

12. LED-verlichting is tot 70% zuiniger ten opzichte van gloeilampen. Door de huidige ledlampen zijn 
ze qua uiterlijk ook bijna niet te onderscheiden van ouderwetse gloeilampen wat ze aantrekkelijker 
maakt dan spaarlampen. Het advies is ook nog werkende gloeilampen te vervangen. Een 
gemiddeld huis heeft zo’n 8 lampen wat een besparing oplevert 100 kWh per jaar.  

13. Was zo veel mogelijk met een volle trommel en zet de temperatuur op 30 graden. Dit kan 
jaarlijks tot wel 100 kWh besparen.  

14. De droger is het meest verbruikende huishoudelijke apparaat (zie onder). Een oude droger 
vervangen door een A++ droger levert al snel zo’n 200 kWh per jaar. Door de helft van de was op 
de waslijn te drogen kan ook al 125 kWh besparen.  

15. Plaats borstels achter de brievenbus om tocht via de brievenbus te voorkomen.  

  



14 
 

BIJLAGE I: TECHNISCHE 

ACHTERGROND 
Per gebouwdeel wordt uitgelegd welke energiebesparende ingrepen in uw woning mogelijk zijn en met 

welke aandachtspunten u rekening moet houden. Denk er bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning 

aan te vragen als die vereist is. De genoemde aandachtspunten kunt u ook gebruiken bij het opvragen 

van een offerte en bij de uitvoering van uw plannen. Bovendien wordt aan de hand van een aantal 

voorbeelden uitgelegd hoe een ingreep wel en juist niet zou moeten worden uitgevoerd. De 

voorbeelden die tonen hoe het zou kunnen, zijn echter niet de enige juiste oplossing. Ze zijn bedoeld 

om u te ondersteunen.  

Bent u op zoek naar een deskundig bedrijf? De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 

Monumentenzorg (ERM) controleert de kwaliteit van bedrijven en wanneer dit in orde is kennen zij een 

officiële certificering toe.
7
 Daarnaast kunt u ook kijken bij het Duurzaam Bouwloket, zij houden bij 

welke bedrijven zich bezig houden met duurzaamheid op lokaal niveau.
8
 

ISOLERENDE MAATREGELEN 
 

Energieverlies van een woning vindt plaats via het dak, 
buitenmuren, ventilatie, ramen, deuren en vloeren. Op de 
afbeelding hiernaast wordt weergegeven waar de grootste 
energieverliezen te verwachten zijn bij een volledig 
ongeïsoleerde woning met ramen met enkelglas.  
 
Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen. Maar niet 
alle maatregelen passen bij uw woning. Met dit advies is er 
gestreefd naar een juiste balans tussen de historische kwaliteit 
van uw woning, energiebesparing en een verhoging van het 
comfort.  

 
 

  

                                                      
7
 http://www.stichtingerm.nl/  

8
 http://www.duurzaambouwloket.nl  

http://www.stichtingerm.nl/
http://www.duurzaambouwloket.nl/
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HELLEND DAK    

 

 

 
 

 

Huidige situatie  
Het dak bestaat uit houten balken en is aan de buitenkant 
afgewerkt met dakpannen.  
 

 

Mogelijkheden 
De meeste warmte verlaat het huis via het dak. Er zijn twee 
mogelijkheden voor het isoleren van een dak. Het dak kan 
van binnen of van buiten worden geïsoleerd.  Het isoleren 
van het dak aan de buitenzijde heeft de minste risico’s voor 
vochtcondensatieproblemen. Maar dit heeft wel gevolgen 
voor het aanzicht van het bouwblok mocht u wel gaan 
isoleren aan de buitenzijde en uw buren doen niet mee.  
 

 

V  

Aandachtspunten 
Bij het toepassen van dakisolatie aan de binnenzijde gelden 
de volgende aandachtspunten: 
o Dakisolatie aan de binnenzijde dampdicht uitvoeren 

door middel van een dampremmende laag aan de 
binnenzijde van het isolatiemateriaal. Let hierbij op 
aansluitingen bij spanten en gordingen, hier is het lastig 
de dampdichte folie te verwerken. Bevestig de folie zo 
goed mogelijk door middel van tape. Het toepassen van 
kit of PUR-schuim om de naden af te dichten is niet 
wenselijk vanwege de beperkte reversibiliteit en het 
verstikkende eigenschappen op het houtwerk. 

o De ruimte tussen isolatie en het dakbeschot dient 
geventileerd te worden met buitenlucht.  

o Door het isoleren van de kap kan de binnentemperatuur 
stijgen. Hierdoor kan de lucht meer waterdamp 
bevatten. Voldoende ventilatie is noodzakelijk om de 
waterdamp af te voeren.   

o Indien het dak aan de binnenzijde is geïsoleerd is, is het 
niet mogelijk (op een later moment) ook aan de 
buitenzijde te isoleren, zo ontstaat er verstikking van het 
houtwerk met vochtschade als gevolg.  

 

 

X 

 

 

V  

Aandachtspunten 
Bij het toepassen van dakisolatie aan de buitenzijde van het 
zadeldak gelden de volgende aandachtspunten: 
o Het verhogen van u dak heeft gevolgen voor de 

dakgoten en de aansluitingen met de buurpanden. Het 
advies is dan ook het dak per bouwblok aan de 
buitenzijde te isoleren om aansluitproblemen te 
voorkomen. Mocht u toch zelfstandig aan de buitenzijde 
isoleren is het belangrijk een goede waterdichte 
aansluiting te creëren aan de randen richting het 
buurdak.  

o Dakisolatie aan de buitenzijde waterkerend uitvoeren 
door middel van een waterkerende laag aan de 
buitenzijde van het isolatiemateriaal. Bevestig de folie 
zo goed mogelijk door middel van tape.  

o Voor de eenheid van het blok adviseren wij de huidige 
dakpannen te hergebruiken.  

o Indien het dak aan de buitenzijde is geïsoleerd is, is het 
niet mogelijk (op een later moment) ook aan de 
binnenzijde te isoleren, zo ontstaat er verstikking van 
het houtwerk met vochtschade als gevolg.  

 
 

 



16 
 

 

X  

o Door het isoleren van de kap kan de binnentemperatuur 
stijgen. Hierdoor kan de lucht meer waterdamp 
bevatten. Voldoende ventilatie is noodzakelijk om de 
waterdamp af te voeren. Om deze reden en de beperkte 
reversibiliteit  is ook het afdichten van naden en kieren 
met kit of PUR-schuim niet wenselijk.  

o Aan de buitenzijde isoleren brengt minder risico’s met 
zich mee.  

 

 

! 

Omgevingsvergunning vereist bij isoleren aan de buitenzijde 
indien het dak omhoog komt. Bij twijfel neem contact op met 
team omgevingsvergunning of de gewenste situatie zonder 
vergunning kan worden afgehandeld. 

 

€ U kunt gebruik maken van de subsidieregeling Investeren 
in thuis en/of de duurzaamheidslening. 

 

PLAT DAK (hoofdbouw)    

 

 
 
 

 

Huidige situatie  

Aan de bovenzijde van het dak bevindt zich bij de meeste 

woningen een plat dakoppervlakte.  

 

Mogelijkheden 

Het is mogelijk het platte dak aan de binnen- of buitenzijde 

te isoleren. Het isoleren aan de buitenzijde past het beste bij 

uw woning, omdat de dakconstructie zo aan de warme zijde 

van het isolatiemateriaal valt. Hierdoor worden risico’s door 

isolatie, zoals houtrot, erg klein. Hierdoor worden risico’s 

door isolatie, zoals houtrot, erg klein.  Pas een hoge RC 

waarde (isolatiewaarde) van 5,0 m
2
K/W toe (afhankelijk van 

de aansluitingen op de dakranden).  

 

Wij adviseren om te onderzoeken of er een combinatie 

gemaakt kan worden van isolatie en versteviging van het 

dak. Als dit te realiseren is kan er gekeken worden naar de 

plaatsing van zonnepanelen en/of een groendak. 

 

 
 
 

V 

Aandachtspunten  

Bij isolatie aan de buitenzijde gelden de volgende 

aandachtspunten: 

o Dakisolatie aan de binnenzijde dampdicht uitvoeren 

door middel van een dampremmende laag aan de 

binnenzijde van het isolatiemateriaal.  Bevestig de folie 

zo goed mogelijk zonder kieren door middel van tape.  

o Kies een passende isolatiewaarde (RC waarde) is 5 

m
2
K/W of hoger.  

o Indien het dak aan de binnenzijde  is geïsoleerd is, is 

het niet mogelijk (op een later moment) ook aan de 

buitenzijde te isoleren, zo ontstaat er verstikking van het 

houtwerk met vochtschade als gevolg.  

o Door het isoleren van het dak kan de 

binnentemperatuur stijgen. Hierdoor kan de lucht meer 

waterdamp bevatten. Voldoende ventilatie is 
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noodzakelijk om de waterdamp af te voeren.   

 

 

! 

Voor deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning 

nodig. 

 

€ 
U kunt gebruik maken van de subsidieregeling Investeren 

in thuis of de duurzaamheidslening. 

 

 
 

PLAT DAK (aanbouw)   

 

 

Huidige situatie  

Sommige huizen hebben een aanbouw met een plat of 

flauw hellend dak. 

 

Mogelijkheden 
Daken van een aanbouw kunnen vanaf beide kanten 
worden geïsoleerd. Maar in sommige gevallen is dit  aan de 
buitenkant niet mogelijk omdat het niet meer goed aansluit 
met het metselwerk van de woning of ramen in de gevel.  
Aan de binnenkant kan het dak wel worden geïsoleerd, 
bijvoorbeeld tussen de balken die het dak dragen. 

  

Aandachtspunten 

o Wanneer deze aanbouwen zijn gebouwd na 1992 is er 
vaak al isolatiemateriaal in verwerkt. Controleer dit voor 
u wilt gaan isoleren. 

o Namelijk, indien het dak aan de buitenzijde is 
geïsoleerd, kan het niet meer aan de binnenzijde 
worden geïsoleerd of andersom.  

o Dakisolatie aan de binnenzijde dampdicht uitvoeren 

door middel van een dampremmende laag aan de 

binnenzijde van het isolatiemateriaal.  Bevestig de folie 

zo goed mogelijk zonder kieren door middel van tape.  

o Door het isoleren van het dak kan de 

binnentemperatuur stijgen. Hierdoor kan de lucht meer 

waterdamp bevatten. Voldoende ventilatie is 

noodzakelijk om de waterdamp af te voeren.   

 

! 

Voor deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning 

nodig. 

 

€ 
U kunt gebruik maken van de subsidieregeling Investeren 

in thuis of de duurzaamheidslening. 

 

GROENDAK (plat dak)    

 

 
 

 

 

Huidige situatie  

Aan de bovenzijde van het dak bevindt zich een plat 

oppervlakte. 

 

Mogelijkheden 

Groendaken beschermen uw dakbedekking tegen felle zon. 
Daarnaast hebben ze goede isolerende kwaliteiten – en 
zorgen voor een geleidelijke afwatering na zware regenval. 
Doordat bij het verdampen van vocht er warmte uit de 
omgeving wordt getrokken zorgt een groen dak er voor dat 
in de zomers de ruimtes onder het groene dak minder warm 
worden. En ook insecten zullen u dankbaar zijn. Vooral bijen 
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maken gretig gebruik van de groene eilanden op de daken. 
Doordat ze koelend werken, functioneren de zonnepanelen 
ook beter. Door de bestaande constructie is hier qua groen 
dak alleen een mos-sedumdak mogelijk. De overige groene 
daken zoals een grasdak hebben een te hoog gewicht voor 
een gemiddeld platdak. 
 

 
 
 

 

Aandachtspunten  
Bij een mos-sedumdak  zijn enkele aandachtspunten: 

o Als er op het dak grind ligt of er in het verleden op 
heeft gelegen is de kans groot dat de constructie 
sterk genoeg is voor een mos-sedum dak omdat het 
gewicht vergelijkbaar is. 

o Het is een goede combinatie met zonnepanelen.  
o Om schade aan de dakbedekking te voorkomen 

moet bij een vegetatiedak altijd een reeks extra 
functionele lagen onder het vegetatiepakket worden 
aangebracht, waaronder een wortelwerende laag. 

o Een extensieve vorm is het sedumdak. Daarbij 
wordt beplanting gebruikt die nauwelijks onderhoud 
vraagt en geen extra water nodig heeft, deze laag is 
ongeveer drie centimeter dik. 

 

! 

Indien er geen aanpassing nodig is aan de dakconstructie 

mag u vergunningsvrij een mos-sedum dak aanbrengen. 

 

€ 
Een groen dak is vanaf 15 m² subsidiabel, u krijg € 25,- per 

m², dit kunt u met meerdere tegelijk aanvragen, zodat u 

samen aan 15m² komt. U kunt gebruik maken van de 

subsidieregeling Investeren in thuis.  
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ZOLDERVLOER   

 

 
 

 

Huidige situatie 
Bij een groot deel van de huizen worden de zolder gebruikt 
als slaapkamer. In dat geval is het aan te raden het dak zelf 
te isoleren. Maar  gebruikt  u de zolderverdieping niet of 
incidenteel dan is het isoleren van de zoldervloer ook een 
goede optie. Hiermee wordt onnodig warmte verlies van de 
onderliggende etages voorkomen.  
 
 

 

Mogelijkheden  
Bij zoldervloerisolatie kan u uit twee mogelijkheden 
kiezen, namelijk:  

o Aan de bovenzijde isoleren. Hierbij moet u rekening 
houden dat de vloer hoger komt te liggen. Immers: er 
wordt isolatiemateriaal op de verdiepingsvloer geplaatst. 
Dit betekent dat de ruimte minder hoog wordt, en dat 
huidige aansluitingen met de trap verloren gaan. 
Let er bij bovenzijde isolatie ook op dat er een stevig 
materiaal wordt gekozen zodat u er nog op kan lopen. 
Of het isolatiemateriaal wordt afgewerkt met een 
beloopbare afwerking. 

o Tussen het plafond en de vloeren isoleren. Dit kan door 
het inblazen van korrels of cellulose (papierresten) door 
kleine gaten in de vloer of het plafond. 

o Het advies is ook om de trap naar de bovenste etage af 
te sluiten met een deur. 

 
Deze optie geeft naast een betere warmte isolatie ook een 
goede isolatie tegen luchtgeluid en dempt het contactgeluid.  
 
Let op: Het toepassen van kit of PUR-schuim om de naden 
af te dichten bij het isoleren aan de bovenzijde is niet 
wenselijk vanwege de beperkte reversibiliteit en het 
verstikkende eigenschappen op het houtwerk. 

 

! 
Voor deze werkzaamheden is geen vergunning nodig. 

 

€ 
Het is onduidelijk of u hiervoor gebruik kunt maken van de 
subsidieregeling Investeren in thuis of de 
duurzaamheidslening. 
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RAAM    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Huidige situatie  
De originele kozijnen en ramen zijn voorzien van enkel glas. 
Bij de meeste woningen is deze beglazing al vervangen 
voor dubbel glas en bij sommige gevallen al voor hr++ glas. 
Over het algemeen genomen zijn de sponningen van de 
bestaande ramen  breed genoeg voor isolerende beglazing.  
 

 

Mogelijkheden 
Ramen met enkel glas zijn zeer koud. Door dit glas wordt 
heel veel warmte verloren. In het geval dat u al dubbel glas 
heeft en u heeft hier geen klachten over, raden wij u af deze 
beglazing te vervangen door HR++ glas. Deze ingreep is 
relatief kostbaar en goede dubbel glas ramen verwijderen is 
niet duurzaam (zeker gezien de hoeveelheid energie die 
nodig is op het oude glas te verwerken en het nieuwe te 
maken ten opzichte van de energiewinst).  
 
Voor het isoleren van enkel glas of verouderde dubbele 
beglazing in ramen zijn verschillende maatregelen. Deze 
mogelijke maatregelen zijn onder te verdelen in ingrepen 
zonder verwijdering van het huidige glas, en ingrepen met 
verwijdering van het huidige glas. 
 
Wanneer de sponningen in de kozijnen breed genoeg zijn 
en u wilt uw enkel glas vervangen, vervang dit door HR++ 
glas.  
 
Wanneer u om welke reden dan ook het glas niet wilt 
vervangen, kunt u kiezen voor  
 
1) Achterzetramen 
De achterzetramen hebben goede isolerende kwaliteiten, en 
ze zijn zeer geluiddempend. Daarnaast dicht een 
achterzetraam automatisch alle kieren rond het raam. 
 
2) Isolerende gordijnen 
Een andere optie is het laten plaatsen van goed isoleren 
gordijnen. Deze gordijnen isoleren – gesloten – net zo goed 
als dubbel glas (niet HR++). Let op: deze maatregel heeft 
pas nut als u uw gordijnen ook echt sluit. Bepaald dus van 
te voren hoe u deze gordijnen in de praktijk gaat gebruiken. 
 
Bij al deze mogelijkheden zijn enkele aandachtspunten. 
Deze kan u op de volgende pagina’s in dezelfde volgorde 
vinden.  
 
Als u ervoor kiest om geen van deze ingrepen te doen is het 
verstandig om wel die kieren rondom de ramen en deuren te 
beperkten. (Meer info bij ‘kierdichting’ op pagina []). 
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Open klapbaar achterzetraam 

 

V 

Aandachtspunten  
Bij optie 1, achterzetramen, moet er gelet worden op de 
volgende aandachtspunten: 
o De ruimte tussen het raam en het achterzetraam dient 

met buitenlucht geventileerd te worden.  

o Bevestig het achterzetraam op zoveel mogelijk punten 
om luchtdichtheid te benaderen. Dit is noodzakelijk om 
condensatie op het glas zoveel mogelijk te voorkomen. 

o De detaillering en de onderverdeling (of indeling) van 
het achterzetraam mag niet detoneren met het 
bestaande raam. Een indeling met één glasvlak heeft de 
voorkeur. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, volg 
dan de indeling van het bestaande raam.  

o Kies de kleur van het raam of een donkere (doffe) kleur. 
o Achterzetramen zijn in diverse samenstellingen 

verkrijgbaar. Zo zijn er vaste, draai- en 
schuifuitvoeringen. Op de afbeelding hiernaast ziet u 
een type dat erg geschikt is voor schuiframen, omdat 
het onderste stuk omhoog geklapt kan worden. Zo kunt 
u het schuifraam nog gemakkelijk openen en uw 
vensterbank gebruiken. Deze is ook toegepast bij 
enkele woningen aan het Levendaal. 
 

 

 
 

 

 

 
Isolerende gordijnen 

 

Gordijnen over radiatoren 
 

V 
 

X 

Bij optie 2, isolerende gordijnen, moet er gelet worden op 
de volgende aandachtspunten: 

o Deze optie kan toegepast worden in combinatie met alle 
opties, of apart. 

o Isolerende gordijnen helpen alleen als ze gesloten 
worden. Beslis dus voor aanschaffing hoe ze gebruikt 
gaan worden. 

o De isolatiewaarde van isolerende gordijnen is beter dan 
standaard (niet HR++) dubbel glas. 

o Zorg dat de gordijnen goed passen in de ramen, en dat 
ze correct aansluiten op de vensterbank en de muren. 
Laat ze niet over de radiator vallen: op die manier wordt 
alleen de ruimte tussen het gordijn en het raam 
verwarmd. (Zie foto links, onder.) 

o Pas ook kierdichting toe bij deze ingreep. Zo 

vermindert u ook het energieverlies wanneer u de 

gordijnen open heeft. 

 

  
 

 

! 
U hoeft geen geen vergunning aan te vragen om de ramen 
of het glas te vervangen. 

 

€ 
De beschikbare subsidie(s) voor deze ingreep zijn: 
de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis.  
Of u kunt gebruik maken van de duurzaamheidslening. 
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DAKRAMEN    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huidige situatie  
Sommige daken in de buurt hebben nog dakramen met 
enkel glas. 
 

 

Mogelijkheden 
Het is aan te raden deze dakramen te vervangen voor 
nieuwe dakramen voorzien van isolatieglas.  
 
De bestaande veluxdakramen zijn al voorzien van dubbele 
beglazing. Het vervangen van deze dakramen is alleen aan 
te raden zodra de dakramen technisch aan vervanging toe 
zijn. 

 

! 
Voor het vervangen van een dakraam heeft u geen 
vergunning nodig. 

 

€ 
Beschikbare subsidie voor deze ingreep zijn de Leidse 
subsidieregeling Investeren in thuis 

 

 

KIERDICHTING   

 
 
 

 

Huidige situatie 
Tussen veel de ramen en deuren zijn kieren te zien waar 
tocht doorheen komt. Dit kan voor een oncomfortabel 
gevoel zorgen. Daarnaast zijn veel oude kierdichtingen 
beschilderd waardoor deze niet meer goed functioneren. 
 

 

Mogelijkheden  
Het is zeer aan te raden om deze tochtverschijnselen tegen 
te gaan en de ongewenste kieren te dichten. Hierbij is het 
belangrijk dat er voldoende ventilatiemogelijkheden in de 
woning overblijven.  
Hierbij is het belangrijk dat u zelf bepaald waar de 
ventilatielucht de woning in en uit gaat. Het is aan te raden 
kieren boven de 1 meter 80 te behouden, bijvoorbeeld de 
bovenzijde van de ramen. Zo laat u gecontroleerd 
ventilatielucht de woning binnen.  
Het komt vaak voor dat ramen in de loop van de jaren 
scheef komen te hangen waardoor er bredere kieren 
ontstaan. Geadviseerd wordt om de ramen dan te laten 
stellen zodat de kieren tot het minimale worden 
teruggebracht. De nog restende kieren (vaak benodigd om 
de ramen op te kunnen doen) kunt u het beste ook 
afdichten. 
 
Gebruik voor een goede kierdichting materialen die langere 
tijd flexibel blijven en geschikt zijn voor het type raam of 
deur. Voor bijvoorbeeld schuiframen zijn speciale VR strips 
op de markt die de kieren bij de schuivende gedeeltes 
dichten. Daarnaast zorgt het aandraaien van de beleglatten 
ervoor dat ruimte tussen het raam en de beleglatten worden 
geminimaliseerd. Hierdoor wordt tocht verminderd. Let wel 
op, draai de beleglatten losser bij het openen van de ramen.  
 
Geadviseerd wordt om duurzame producten te gebruiken 
die langere tijd blijven functioneren. Plakstrips laten vaak al 
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na een jaar los. Kies dan ook voor een goede kwaliteit 
materiaal. 
 

 

 
 

V 

Aandachtspunten: 
Om de kierdichting goed te kunnen laten functioneren zijn de 
volgende aandachtpunten van belang: 
o Door onder andere verzakkingen van het pand kunnen 

bij vensters kieren een naden ontstaan. Hierdoor 
ontstaat er veel tocht. Het herstellen en het goed sluitend 
maken van het raam kan al veel tocht wegnemen.  

o Tochtstrippen en/of borstels in het bestaande raamhout 
frezen of erop plakken. 

o Het aandraaien van de beleglatten zorgt ervoor dat 
ruimte tussen het raam en de beleglatten worden 
geminimaliseerd. Hierdoor wordt tocht verminderd. Let 
wel op, draai de beleglatten losser bij het openen van de 
ramen.  

o Het toepassen van een achterzetraam zorgt ervoor dat 
er geen tocht meer door kieren en naden kan komen en 
is zeer effectief om tocht te voorkomen.  

o Kierdichting zorgt ervoor dat waterdamp moeilijker 
afgegeven kan worden aan het buitenklimaat. Het wordt 
daarom belangrijker doelbewust en regelmatig te 
ventileren.  

o Zorg er voor dat de rubber profielen vrij blijven van 
schilderwerk of andere materialen. Hierdoor worden de 
profielen minder flexibel waardoor de werking van de 
kierdichting snel afneemt. 

 

 

 
 

X 

 

! Deze maatregel kunt u vergunningsvrij uitvoeren. 

 
 € Enkel in combinatie met het vervangen van enkel glas zijn 

de beschikbare subsidie(s) voor deze ingreep: 
de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis of u kunt 
gebruik maken van de duurzaamheidslening 

 

 

GEVEL (spouwmuren)   

 

 

 

Huidige situatie  
De voor- en achtergevel van de woning en bij sommige 
woningen de zijgevel bestaat uit historische spouwmuren. 
De meeste voor- en achtergevels grenzen aan de 
buitenlucht. Er is bij veel woningen nog geen isolatie 
toegepast. 
 

 

Mogelijkheden 
Het is mogelijk om de voor- en achtergevel te isoleren. De 
meest eenvoudige oplossing is het toepassen van 
spouwmuurisolatie. Een alternatief is een voorzetwand die 
zwaarder kan worden geïsoleerd maar wel ruimte kost en 
inpandig een grotere ingreep vergt. Voor voorzetwanden zie 
de volgende paragraaf. Daarnaast is het afwerken van de 
binnenmuren met een isolerend stucwerk een ingreep met 
weinig risico’s. Ook hiervoor zie de volgende paragraaf. 
 
Spouwmuurisolatie is een goede mogelijkheid wanneer de 
spouw 4 centimeter is of breder. Bij een smallere spouw 
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levert de isolatie weinig op en is de kans van vochtdoorslag 
groot. Daarnaast moet de spouw vanbinnen geen 
onderbrekingen hebben. De panden die wij hebben gezien 
hebben een goede doorlopende spouw. Daarnaast moet de 
muur van goede kwaliteit zijn. De muren mogen geen 
scheuren vertonen en het voegwerk en de stenen moeten 
gaaf zijn.   
 
 
 

Spouwmuurisolatie 

 
  

V 

Aandachtspunten  
Als u zou willen isoleren door de spouwmuren te vullen zijn 
er de volgende aandachtspunten: 

o Let op dat u het isoleren doet met een materiaal dat 
vocht afvoert naar beneden en niet vasthoudt.  

o Werk met kleine isolerende bolletjes van bijvoorbeeld 
EPS. Het zijn bolletjes van polystyreen die met een lijm 
aan elkaar worden gehecht.  

o De gevel moet gaaf zijn, zodat er zo min mogelijk vuil en 
vocht van buitenaf bij het isolatiemateriaal kan komen.  

o Vul de spouw niet met PUR-schuim. Deze voert geen 
vocht af, dus vocht dat in uw gevel komt, kan nergens 
heen. dit kan zorgen voor schimmel of scheuren en 
andere problemen.  

 

 

! 
Voor deze ingreep hoeft u geen vergunning aan te vragen. 

 

€ U kunt gebruik maken van de subsidieregeling Investeren 
in thuis of de duurzaamheidslening. 

 

 

GEVEL (voorzetwanden)   

 

 

 

Huidige situatie  
De gevel van de woning bestaat uit historische 
spouwmuren. De meeste voor- en achtergevels grenzen 
aan de buitenlucht. En de hoekwoningen hebben een 
zijgevel. 

 

Mogelijkheden 
Naast spouwmuurisolatie kunnen voorzetwanden een 
oplossing zijn. Doordat de balken van uw woning dwars 
liggen, leveren voorzetwanden tegen de voor- en 
achtergevel geen gevaar op voor uw balkkoppen in de 
gevel. Bij de zijmuren zit wel een risico vanwege de 
balkkoppen.  tussen de voorzetwand en de gevel plaatst u 
isolatiemateriaal, platen van bijvoorbeeld houtvezel of 
glaswol. 
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Voorzetwand  

V 

Aandachtspunten  
Als u uw muren  wilt isoleren met isolerende 
voorzetwanden, let dan op de volgende aandachtspunten: 

o Een goede gevel-kwaliteit is vereist. De muren mogen , 
geen scheuren vertonen en het voegwerk en de stenen 
moeten gaaf zijn.   

o Het is belangrijk een dampremmende laag aan te 
brengen aan de woonzijde van het isolatiemateriaal. Let 
er op dat deze laag ook bij moeilijk bereikbare hoeken 
wordt aangebracht. 

o Bij materialen zoals natuursteen en metselwerk is het 
belangrijk tussen de nieuwe voorzetwand en gevel 
ruimte vrij te houden.  

o Voorkom “koude” hoeken, welke bijvoorbeeld ontstaan 
door scheidingswanden. Hier is de kans op condensatie 
en schimmelvorming groter.  

 
Let op: als u kiest voor een ademend damp-open systeem, 
let dan ook op de volgende aandachtspunten: 

o Damp-open zorgt ervoor dat vocht kan worden 
opgenomen en weer worden afgegeven. 
Wandafwerkingen kunnen de vochthuishouding in een 
gevel sterk beïnvloeden. Een afsluitende verflaag of 
behang kan leiden tot schade zoals vochtophoping, 
schimmelvorming en zout uitbloeien. Gebruik altijd een 
damp-open afwerking.  

Dit systeem leent zich goed voor een geïntegreerd 
wandverwarmingssysteem. 
 
 

 

! 
Voor deze ingreep hoeft u geen vergunning aan te vragen. 

 

€ U kunt gebruik maken van de subsidieregeling Investeren 
in thuis of de duurzaamheidslening. 

 

 

GEVEL (kalkstucwerk)   

 

 

 

Huidige situatie  
De gevel van de woning bestaat uit historische 
spouwmuren. De hoekhuizen hebben balkkoppen in de 
buitengevels. 

 

Mogelijkheden 
In het geval dat spouwmuurisolatie geen optie is, door de 
staat van het metselwerk in de gevel of de breedte van de 
spouw, kunt u overwegen om een isolerend kalkstucwerk 
toe te passen.  
Zo is het zeer ademend (damp-open). Deze 
vochtregulerende eigenschap zorgt ervoor dat teveel vocht 
uit de lucht wordt opgenomen door de wand. Wanneer de 
luchtvochtigheid in de ruimte weer daalt, geeft de wand dit 
weer af. Hierdoor worden de pieken van de luchtvochtigheid 
in de woning afgevlakt. Tegelijkertijd zuigt het vocht op uit 
de muren, en geeft dat af aan de ruimte. Zo drogen de 
muren enigszins, en wordt het binnenklimaat aangenamer.  
Bij isolerende stucwerk worden er kunststofballetjes in de 
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kalkstuc verwerkt waardoor de isolatiewaarde wordt 
verhoogd.  
 

  

 

Aandachtspunten  
Bij isolerend stucwerk zijn verschillende aandachtspunten:   

o Deze laag moet minstens 30 mm dik zijn. Er is vaak ook 
een 5mm laag nodig ter hechting van het stucwerk aan 
het muurwerk. Deze laag moet zorgen voor een anti-
capillaire barrière tussen het metselwerk en de stuclaag. 

o In het stucwerk kunnen balletjes of vlokken van 
isolerend materiaal worden verwerkt, dat voor extra 
isolatie zorgt. Hiermee behaalt u L= 0,065 W.mK. 

 
Een glasvezel-gewapende top-afwerking is bij alle 
isolerende pleisters nodig om oppervlaktestevigheid te 
garanderen 
 
Let op: als u kiest voor een ademend damp-open systeem, 
let dan ook op de volgende aandachtspunten: 
Damp-open zorgt ervoor dat vocht kan worden opgenomen 
en weer worden afgegeven. Wandafwerkingen kunnen de 
vochthuishouding in een gevel sterk beïnvloeden. Een 
afsluitende verflaag of behang kan leiden tot schade zoals 
vochtophoping, schimmelvorming en zout uitbloeiingen.  

 

! 
Voor deze ingreep hoeft u geen vergunning aan te vragen. 

 

€ U kunt gebruik maken van de subsidieregeling Investeren 
in thuis of de duurzaamheidslening. 

 

 

VLOER (houten vloeren)   

 
 
 
 

 

 

Huidige situatie 
De woning hebben van oorsprong op de begane grond 
houten vloeren gehad. In een aantal woningen is er overlast 
van optrekkend vocht of van een koude vloer. Onder een 
houten vloer kan een kruipruimte zitten maar in veel 
woningen zit maar beperkte ruimte. 
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Mogelijkheden  
Isolatie van de begane grondvloer levert niet een grote 
energiebesparing op, maar kan wel het comfort verbeteren. 
In het geval u een kruipruimte heeft is het relatief makkelijk 
om de vloer aan de onderzijde te isoleren. U heeft meerdere 
mogelijkheden: 

1. Isolerende platen onder de houten vloer plaatsen. Deze 

vorm van isolatie vereist dat er een vakman onder uw 

vloer moet gaan om de platen te bevestigen. Met een 

pak glaswol van 12 centimeter kan u een hoge 

isolatiewaarde van 3,5 m
2
K/W halen. 

2. U kunt  ook folie plaatsen, Dit zijn luchtkussens in de 
kruipruimte. Deze moet volledig luchtdicht worden 
afgesloten met een dampdichte bodemfolie, anders laat 
het alsnog koude en vocht door. Het is een kwetsbaar 
en stofgevoelig systeem.  
Een dampdichte bodemfolie kunt u eventueel wel 
plaatsen bij een natte ondergrond in de kruipruimte.  

3. Een beter alternatief vinden wij schelpen. Schelpen 

worden in de ruimte gespoten. Een laag van 25 

centimeter levert een isolatiewaarde van ongeveer 2,5 

m
2
K/W op. Lager dus dan glaswol platen, maar het 

voordeel is dat schelpen beter ademen, en – heel 

belangrijk – vocht opnemen. Als er ooit te veel vocht in 

uw kruipruimte zal komen, kunnen de schelpen overlast 

voorkomen. Schelpen kunnen ook onder vloeren met 

een beperkte ruimte worden gespoten. 

 

! 
U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. 

 

€ 
De beschikbare subsidie(s) voor deze ingreep zijn: de 
Leidse subsidieregeling Investeren in thuis. Of u kunt 
gebruik maken van de duurzaamheidslening. 

 

VLOER (betonnen vloer)   

 
 
 
 

 

 

Huidige situatie 
Een deel van de woningen van de Vogelwijk hebben geen 
houten vloer meer maar een vloer van beton. Deze vloeren 
van beton kunnen een kruipruimte hebben maar meestal is 
dit niet het geval.  
 

 

Mogelijkheden  
Omdat u een vloer heeft van beton, kunt u de kruipruimte 
waarschijnlijk niet gebruiken om te isoleren. U kunt de vloer 
ook van bovenaf isoleren: 
 
Hierbij moet u er rekening mee houden dat de vloer hoger 
komt te liggen. Immers: er wordt isolatiemateriaal op de 
verdiepingsvloer geplaatst. Dit betekent dat de ruimte 
minder hoog wordt, en dat huidige aansluitingen met 
deuren, plinten en belangrijker trappen verloren gaan. 
Wanneer u hiervoor kiest, kunt u er ook voor kiezen 
vloerverwarming aan te leggen. Hoe dit verder in zijn werk 
gaat, staat op pagina 30. 

 

! 
Hier hoeft u geen vergunning voor aan te vragen. 
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€ 
De beschikbare subsidie(s) voor deze ingreep zijn: de 
Leidse subsidieregeling Investeren in thuis. Of u kunt 
gebruik maken van de duurzaamheidslening. 
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BIJLAGE II: 

VERDUURZAMING 

ENERGIEVOORZIENING 
Het is interessant om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn qua duurzame opwekking. Hieronder 

staan een aantal interessante mogelijkheden zoals een nieuwe ketel, aanpassingen aan de warmte 

afgifte, zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp.  

CV-KETEL   

 
Keukenboiler  

 
 

 
Gaskachel  

 

 
HR cv-ketel 

Huidige situatie 
In de wijk zijn nog verschillende ketels aanwezig in 
gebouwen. Sommige mensen hebben gaskachels, 
elektrische boilers, open haarden of geisers.  
  
Mogelijkheden  
Na veertien jaar is een CV-ketel – die jaarlijks goed 
onderhouden is – toe aan vervanging. Dit komt omdat na 
zoveel jaar bij vrijwel elke ketel de warmtewisselaar zo 
vervuild is dat hij niet meer goed warmte afgeeft. Houdt dit 
goed in de gaten, dit kan een hoop energie besparen. 
 

De meest eenvoudige oplossing is om de verouderde 
ketels te vervangen door een nieuwe HR-107 combi-ketel. 
Dat is op dit moment de meest duurzame ketel.  
Het nadeel is dat over een aantal jaren het fossiele gas 
gaat verdwijnen. Dat betekent dat over een aantal jaren alle 
installaties weer aangepast moeten worden.  
Verstandig is om bij alle aanpassingen nu al rekening te 
houden met een aangepaste installatie.  
Hierbij is het goed om te beseffen dat bijna alle 
alternatieven werken met lagere temperatuurverwarming 
dan de bestaande installaties. Bij lagere 
temperatuurverwarming zijn aangepaste radiatoren of 
vloerverwarming benodigd.  
 
Een goed alternatief voor een cv-ketelis de hybride 
warmtepomp, die deels zijn warmte uit de lucht haalt en dit 
aanvult met warmte van gas. Het is een energiezuinig 
alternatief, als u nu een nieuwe cv-ketel moeten 
aanschaffen wegens ouderdom of het kapot gaan van uw 
huidige ketel. Hierbij verminderd u uw gasverbruik al 
grotendeels en kunt u langzaam de overgang maken naar 
lage temperatuurverwarming.  
 
Heeft u door het gehele huis gaskachels? Grijp dit moment 
aan voor het overschakelen op lage 
temperatuurverwarming met vloerverwarming en HR-
convectoren.  
 
Zie voor meer informatie over deze ingrepen op de 
volgende pagina’s. Op dit moment zijn alternatieven voor 
een cv-installatie voor een woonhuis een combinatie tussen 
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een zonneboiler, zonnepanelen of een warmtepomp. 
 
Voor meer informatie zie de volgende pagina’s.   
 
Aandachtspunten 
o Bij één op één vervanging: kies voor de zuinigste ketel 

afgestemd op het oppervlakte van de betreffende 
woning. 

o Stel de temperatuur van de installatie zo laag mogelijk 
in afgestemd op de radiatoren in het huis. Hiermee 
bespaart u makkelijk energie. 

o Laat de ketels jaarlijks controleren en bijstellen. 
o Isoleer de leidingen van de verwarming (zie ook 

radiatoren). 
o De afstand tussen de radiatoren en de cv-ketel in de 

centrale huiskamer/regentenkamer is erg groot. 
Overweeg deze ketel te verplaatsen of de leidingen 
zeer goed te isoleren.  

 
Aandachtspunten van de hybride warmtepomp 

o Het apparaat gebruikt warmte uit buitenlucht of 
ventilatielucht om te verwarmen en eventueel tapwater 
te verhitten. 

o Hiervoor hoeft de verwarmingsinstallatie niet te worden 
vervangen. Wat wel aan te raden is, bij het vervangen 
van radiatoren te kijken naar HR-radiatoren of 
convectoren. Deze installatie functioneert namelijk het 
beste bij lage temperatuurverwarming. 

o De hybride warmtepomp bestaat uit een binnen- en 
buitenunit, maar deze kunnen ook geïntegreerd zijn. 
Zodat het gehele apparaat binnen staat maar wel een 
luchttoevoer vanaf buiten nodig heeft.  

 

! 
Geen omgevingsvergunning vereist.  

 

€ Er zijn geen subsidies voor het vervangen van CV-
ketels. 

 

RADIATOREN   

 

Radiator met radiatorfolie 

Huidige situatie 
De standaard verwarmingsmethode in de wijk is verwarming door 
middel van radiatoren (straling). 
 
Mogelijkheden  
Om het rendement van de bestaande radiatoren te verbeteren is het 
belangrijk om het verlies van warmte te beperken.  
 
Dit begint bij het aanbrengen van radiatorfolie tegen de muur achter 
de radiator. Ook bij binnenmuren is dit aan te raden. Hiermee wordt 
voorkomen dat de straling van de radiatorplaten verloren gaat in de 
muur. Het toepassen van radiatorfolie achter de radiatoren beperkt 
dit verlies tot 80% en het scheelt per woning al snel enkele tientjes 
per jaar.  
 
In de meeste woningen hangt de centrale thermostaat in de 
woonkamer. In de overige ruimtes worden de radiatoren bediend met 
eenvoudige radiatorkranen die alleen open en dicht kunnen. Het is 
aan te raden deze radiatorkranen te vervangen door 
thermostaatkranen. Hiermee gaat de radiatorkraan automatisch dicht 
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als de ruimte de vooraf ingestelde temperatuur bereikt. Dit kan een 
aanzienlijk besparing opleveren. Het blijft hierbij belangrijk de kraan 
dicht te draaien indien de kamer niet verwarmd hoeft te worden.  
 
Mochten er radiatorpanelen aan vervanging toe zijn, dan is het 
verstandig deze te vervangen door hoog rendementsradiatoren. Deze 
zijn geschikt om ook bij lage temperaturen warmte af te geven en 
daarmee geschikt voor alternatieve verwarmingssystemen zoals een 
warmtepomp.  Daarnaast zal het rendement ook bij de huidige 
verwarmingsketel hoger zijn en de ruimtes sneller opwarmen. Dit kan 
zeker in sommige woningen het wooncomfort nu al verhogen.  
 
De verwarmingsleidingen naar de radiatoren verliezen veel warmte. 
Het is aan te raden de leidingen die door onverwarmde ruimtes lopen 
zoals de zolder, te isoleren. Isoleer de leidingen met een dikke 
isolatiemantel met een aluminium oppervlakte. Een eenvoudige 
schuimmantel uit de bouwmarkt is niet toereikend. 
 
Aandachtspunten 
o Radiatoren werken met straling.  Plaats daarom geen meubels 

voor de radiatoren! 
o Radiator-omtimmering zorgt er voor dat het rendement van de 

radiator sterk achteruit gaat en er veel warmte verloren gaat. Is 
het ongewenst dat een radiator in het zicht staat, vervang de 
radiator dan door een moderne hoog rendement convector. Deze 
zijn beter geschikt om uit het zicht weg te werken mits er 
voldoende lucht toe- en afvoer mogelijk blijft.  

o In sommige huizen hangen de gordijnen en vitrages tot de grond. 
Hierdoor verwarmen de radiatoren vooral de lucht tussen de 
gordijnen en vitrages en het raam in plaats van de woonkamer. 
Door de gordijnen in te korten tot boven de radiator neemt het 
rendement van de radiatoren flink toe. 

o Is er een overcapaciteit in de radiatoren of zijn er hoog 
rendementsradiatoren toegepast. Overweeg om de 
toevoertemperatuur van de cv-ketel te verlagen om zo het 
verbruik te verlagen. 

 

! 
Geen omgevingsvergunning verplicht. 

 

€ Er zijn geen subsidies voor het plaatsen van hoog 
rendementsradiatoren. 

 

ZONEREGELING   

 
 
 

 
 
 

 

Huidige situatie 
In een huis worden verschillende ruimtes voor 
verschillende functies gebruikt. Sommige hebben een 
korte warmtevraag, zoals een badkamer en andere 
ruimtes moeten de gehele dag verwarmd worden. 
 

 

Mogelijkheden  
Een centrale thermostaat kan alleen centraal geregeld 
worden. Mochten de radiatoren op de etage gebruikt 
worden terwijl andere ruimtes niet worden gebruikt is het 
verstandig de centrale thermostaat te vervangen voor een 
zoneregeling. 
Met zoneregeling verwarmt u de verschillende ruimtes 
van uw gebouw efficiënter door decentrale thermostaten 
op uw radiatoren of convectoren te bevestigen. Deze 
thermostaten plaatst u op de radiatoren in ruimtes die u 
apart wilt bedienen. Op het bedieningspaneel van de 
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Voorbeeld van een apparaat 

zoneregeling 

 

hoofdthermostaat kunt u voor iedere ruimte de gewenste 
temperatuur en de verwarmtijden programmeren. 
Wanneer de gewenste temperatuur in de kamer wordt 
bereikt slaat de radiator automatisch af. Deze maatregel 
bespaart energie, en verhoogt het comfort.  
 
 

 

VLOERVERWARMING   

 

Lage-opbouw vloerverwarming 

Huidige situatie 
De woningen worden grotendeels verwarmd met radiatoren. Er wordt 
vrijwel geen gebruik gemaakt van vloerverwarming. 
 
Mogelijkheden  
Als u ervoor kiest om in uw woning de de begane grondvloer te 
isoleren, kies dan ook voor lage-opbouw vloerverwarming. Deze 
maatregelen zijn goedkoper tegelijk uit te voeren.  
 

Vloerverwarming zorgt voor een geleidelijke warmteverspreiding over 
de hele vloer. De gevoelstemperatuur zal door warmere voeten ook 
toenemen. Daarnaast is het vaak mogelijk om met lagere 
temperaturen te verwarmen wat de mogelijkheden voor aardgasloze 
installaties mogelijk maakt.   Dit maakt het een duurzame en 
comfortabele maatregel. 
 
Aandachtspunten 

o De vloer komt door vloerisolatie met vloerverwarming hoger te 
liggen. Aansluitingen met plinten en muren kunnen hierdoor 
verloren gaan. 

o Kies voor lage opbouw vloerisolatie. Deze optie is slechts enkele 
centimeters dik. Zo minimaliseert u het ruimteverlies. In 
combinatie met een dunne laag isolatie kan zo’n pakket 3 cm dik 
zijn. 

o Kies voor een vloerafwerking met een lage warmteweerstand. 
o Vloerverwarming werkt het best wanneer er niet te veel obstakels 

staan in de ruimte. Voor een goed rendement moet u 40% van 
het vloeroppervlak vrijhouden. 

o Laat een pompschakelaar bevestigen. Deze geeft een signaal 
aan de vloerverwarmingspomp wanneer de gewenste 
temperatuur bereikt is. Vervolgens stopt de vloerverwarming met 
pompen. Dit bespaart flink op het elektriciteitsverbruik. 

 

! 
Geen omgevingsvergunning verplicht. 

 

€ Er zijn geen subsidies voor het plaatsen van 
vloerverwarming. 

 

 

ZONNEPANELEN   
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige situatie 
Verschillende huizen in de wijk zijn voorzien van  zonnepanelen 
op het dak. Alle woningen hebben  een schuin dak of een schuin 
en een plat dak. 
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De Roodborststraat in vogelvlucht 

 
 
 

 
 
 

 
Omvormer in de zolderruimte 

 
 

 
Mogelijkheden  
Het is mogelijk om collectief zonnepanelen in te kopen en te laten 
plaatsen. Het is aan te raden om te kiezen voor een strook 
zonnepanelen op het voordakvlak, achterdakvlak of het platte deel 
van het dak. Dit heeft als voordeel dat de uitstraling van de buurt 
zo weinig mogelijk wijzigt. (Dit is echter niet verplicht.) 
 

 

Hiernaast ziet u een voorbeeld van een strook zonnepanelen over 
het hele westelijk en oostelijk georiënteerde dakvlak.  
 
Opbrengst 
Als u kiest voor een strook zal de opbrengst per woning minder 
hoog zijn dan wanneer u ervoor kiest om individueel zoveel 
mogelijk panelen te leggen.  
 

Opbrengst per woning bij een rij panelen: 
Zonnepanelen zijn gemiddeld ca. 1 bij 1,65 meter. De daken van 
de woningen zijn 5,5 meter breed. De hoogte tot de eerste 
verstoring is op elk dak minstens 1 meter 20. Dit betekent dat de 
panelen liggend onder de verstoring gelegd kunnen worden. Er 
komen daarom minimaal drie panelen op elk dak te liggen.  
De opbrengst van deze panelen is in het gunstigste geval 864 
kWh per jaar (uitgangspunt 320 WP panelen).    
 

Opbrengst per woning bij het hele voordakvlak: 
Wanneer een bewoner ervoor kiest om het hele dakvlak te 
benutten is de opbrengst hoger. Op het platte dakdeel passen 6 
panelen. Daarnaast kunnen de schuine dakvlakken ook bedekt 
worden, drie boven een dakkapel/dakraam en drie eronder. Dit is 
in de meest optimale situatie. Met weinig verstoringen in de vorm 
van schoorsteentjes. Het is aan te raden om dit te doen aan de 
zijde waarbij de zon het meest optimaal valt. Als u verbruik 
dusdanig is, kunt u beide zijdes van uw dak bedekken met 
zonnepanelen. Dan zou u uitkomen op 18 panelen. Daarnaast 
kunt u ook nog panelen plaatsen op de dakkapellen wanneer deze 
groot genoeg zijn. Met 18 panelen komt u uit op ongeveer 5184 
KwH per jaar. Leg niet meer zonnepanelen dan u zelf aan verbruik 
heeft, het geld dat u hier mee kan verdienen door terug te 
verkopen aan de energiemaatschappij betaalt lang niet het 
zonnepaneel. 
 

 
Voor de eenheid van de straat  adviseren wij bij de voorgevels te 
kijken naar een collectieve ingreep zoals een rij zonnepanelen.  
 
Aandachtspunten 

o De zonnepanelen mogen niet over de nok of randen van het 
dak uitsteken. 

o Installaties moeten aan de binnenzijde van de woning worden 
geplaatst. 

o Het is aan te bevelen niet meer op te wekken per woning dan 
wat er per woning wordt gebruikt. Zo maximaliseert u het 
rendement van uw investering. 

o Kijk samen met de zonnepanelenadviseur of de bestaande 
dakconstructie sterk genoeg is om de panelen te dragen. 
Mogen de gordingen te veel doorbuigen door het gewicht van 
de panelen is het  verstandig de gordingen die de panelen 
gaan dragen te versterken zodat zij het gewicht kunnen 
dragen en niet verder gaan doorbuigen. Houd hier rekening 
mee. 
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! 
Wanneer u zich houdt aan de aandachtspunten, is hier 
geen vergunning voor vereist.  

 

€ 
Voor zonnepanelen zijn geen subsidies beschikbaar. De 
BTW mag wel worden teruggevraagd van de 
belastingdienst. 

 

ZONNEBOILER   

 
Moderne zonnecollectoren voor de 

zonneboiler 
 
 

 
 

 

 
Zonneboilerslangen onder de 

dakpannen 

Huidige situatie 
De meeste woningen hebben een schuin of een plat dak. Als u een 
hoog gasverbruik heeft, kan een zonneboiler uitkomst bieden. 
 
Mogelijkheden  
Zonneboilers verwarmen water met de zon. Hiermee bespaart u dus 
niet op elektriciteit – zoals zonnepanelen – maar op gas. Immers: de 
CV-ketel hoeft minder gas te verstoken om het water op te warmen 
omdat dit al enigszins op temperatuur is. De warmte wordt 
opgevangen met een paneel. 
 

Wanneer u geen panelen wenst te hebben maar wel met 
zonnewarmte energie wilt besparen kunt u kiezen voor  
zonneboiler met leidingen onder de dakpannen. 
 

De zonneboiler bestaat uit een collector en een voorraadvat. De 
collector wordt op je dak gemonteerd en vangt de warmte van het 
zonlicht op. Via vloeistof in de collector wordt de warmte afgegeven 
aan een voorraadvat. Vanuit het geïsoleerde voorraadvat loopt het 
water via een naverwarmer naar de kraan of cv-leiding. De 
naverwarmer is in de meeste gevallen de cv-ketel of een 
warmtepomp. 
 
Opbrengst 
De opbrengst hangt af van het oppervlakte van de zonnecollectoren 
voor de zonneboiler. Gemiddeld bespaart een gezin met vier 
personen met één zonneboiler 15% op de gasrekening. Gezien het 
oppervlakte van het dak kan het rendement bij deze woningen  heel 
hoog zijn. 
 
Aandachtspunten 
Voor het plaatsen van zichtbare zonnecollectoren gelden dezelfde 
richtlijnen als voor zonnepanelen (vorige pagina). 
 

Tip: Zonneboilers werken goed samen met warmtepompen. De 
warmtepomp haalt dan warmte uit de aarde, en de zonnecollectoren 
van de zonnestralen. Gecombineerd kunnen de apparaten in een 
groot deel van de warmtevraag voorzien. 

 

! 
Wanneer deze voldoet aan de regelgeving, hoeft hier geen 
vergunning voor worden aangevraagd. 

 

€ 
Het Rijk stimuleert de aanschaf van zonneboilers met de 
subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie. U 
kunt ongeveer 25% van de investering met deze subsidie 
terugkrijgen. 
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WARMTEPOMP   

 
 
 
 
 

 
 

Luchtwarmtepomp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige situatie 
De woningen in de Vogelwijk zijn aangesloten op het 
aardgasnetwerk.  
 
Mogelijkheden  
Ter vervanging van de cv-ketel in de toekomst zijn er verschillende 
opties. Dit zijn de individuele opties, het concept stadsverwarming 
wordt hier niet besproken. Hieronder worden er een paar genoemd, 
zodat u een beeld kunt vormen over de mogelijkheden. 
  
Er zijn drie types warmtepompen die geen gebruik maken van 
aardgas: magnetische, lucht en water warmtepompen. En 
combinaties daarvan met gasverwarming (hybride systemen). 
 

Een luchtwarmtepomp haalt warmte uit de lucht. Een groot nadeel 
aan deze warmtepomp is dat ze relatief veel geluid maken én ergens 
in de buitenruimte moeten staan. Qua geluid kunt u denken aan het 
gezoem van een airconditioning en koelkast.  
 
Voor de bodemwarmtepomp moeten putten worden geslagen. Deze 
haalt zijn warmte uit de aarde. Tussen deze putten moet zeven meter 
zitten en deze zijn ongeveer 150 meter diep.  
 
Beide bovenstaande alternatieven werken met een 
laagtemperatuurverwarming, een systeem waarbij vloerverwarming, 
HR-radiatoren of convectoren een vereiste zijn. Deze kunnen namelijk 
met lagere temperaturen hetzelfde effect bereiken als een regulier 
systeem, namelijk een kamer aangenaam verwarmen. 
 
Een magnetocalorische warmtepomp werkt op de volgende wijze: 
door het aanzetten van een magneetveld worden de atomen 
geordend. Hierbij komt warmte vrij, dat door een vloeistof of gas kan 
worden opgevangen. Als de magneten worden uitgezet onttrekken de 
atomen warmte aan de omgeving, hiermee kan gekoeld of verwarmd 
worden. Dit type pomp is geheel zelfstandig.  
 
Opbrengst 
Om een goed beeld te krijgen van de opbrengst moet er een 
warmtetransmissieberekening worden uitgevoerd. Deze berekening 
toont u hoeveel warmte er verloren gaat door de schil van uw woning. 
Met deze kennis kunt u bepalen wat het rendement van de 
warmtepomp moet zijn om de huizen van warmte te voorzien. 
 
Aandachtspunten 
De warmtepomp is een zeer innovatief en duurzaam alternatief voor 
gasverwarming. Als alles goed uitpakt kan het zijn dat u beide 
gebouwen kunt verwarmen met de warmtepomp. Er zijn echter wel 
belangrijke aandachtspunten: 
o Voor een magnetische warmtepomp is het mogelijk om op hoge 

temperatuur te verwarmen. Maar om energie te kunnen besparen 
is het verstandig eerst de warmtevraag in de huizen worden te 
verminderen. 

o Onderzoek de mogelijkheid voor een hybride systeem. Dit 
systeem werkt net als een hybride auto: zo duurzaam mogelijk, 
maar met de mogelijkheid om over te stappen op fossiele 
brandstof op bijvoorbeeld extreem koude dagen. 

o Een warmtepomp is een grote investering. De prijs van deze 
installatie is de afgelopen drie jaar meer dan gehalveerd door de 
grotere vraag en goedkopere productie. 

o Een warmtepomp is ook goed te combineren met een zonneboiler 



36 
 

op of onder de dakpannen. 
 

! 

Voor de bodemwarmtepomp moet u een vergunning 
aanvragen bij de provincie. Ook voor buitenunits van de 
luchtwarmtepomp welke op het dak of voor de voorgevel 
komt te staan heeft u een vergunning nodig. 

 

€ 
Het Rijk stimuleert de aanschaf van warmtepompen met de 
subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie. U 
kunt ongeveer 25% van de investering met deze subsidie 
terugkrijgen. Dit geldt enkel voor apparaten die op de lijst 
staan. Er staat nog geen magnetische warmtepomp op. 

 

VENTILATIE  
Na kierdichting bij de ramen verliest uw woning een groot deel van zijn (eeuwenoude) natuurlijke 

ventilatie. Tegelijkertijd zal het door isolerende maatregelen warmer blijven. Warmere lucht houdt 

meer waterdamp vast. Deze vochtige lucht kan door de geringe ventilatiecapaciteit minder goed 

afgevoerd worden. Waterdamp kan hierdoor neerslaan op koude plaatsen; in hoeken, achter meubels, 

op raamhout en/of houtconstructies, etc. Hier kan dit voor vochtproblemen zorgen. Om dit te 

voorkomen is het noodzakelijk dat u bewust gaat ventileren. 

Ventileren is niet alleen voor uw woning nodig. Slechte ventilatie, in combinatie met een  hoge 

luchtvochtigheid, is tevens slecht voor de gezondheid. Daarnaast kost het verwarmen van vochtige 

binnenlucht  meer energie om op te warmen en voelt kouder aan (waardoor de thermostaat vaak nog 

hoger wordt gezet!).  

MECHANISCHE VENTILATIE   

 

 
 

Mechanische ventilatiebox 

 
 
 

 

 
Huidige situatie 
In een groot deel van de huizen is mechanische ventilatie 
aanwezig. In een aantal woningen is op dit moment 
onvoldoende ventilatie aanwezig. 
 

 

Mogelijkheden  
Er zijn verschillende methoden om frisse lucht in uw huis 
binnen te krijgen. Wanneer u alle kieren heeft gedicht, kiest 
u waar en wanneer u de frisse lucht in uw huis wilt. Frisse 
lucht is namelijk essentieel voor een gezond leefklimaat.  

o In uw huis twee raampjes op een kier open zetten 
gedurende de hele dag.  

o De aanvoer van frisse lucht kan ook worden geregeld 
door ventilatieroosters in het raam te plaatsen. Wanneer 
deze zo hoog mogelijk zitten, heeft u minder last van 
tocht maar komt er wel frisse lucht de woning in.  

o Het installeren van een ventilatiebox die zorgt voor de 
afvoer van vochtige lucht. Hiervoor kunt u het beste 
gebruik maken van bestaande leidingen en 
afvoerkanalen. Wanneer u deze niet heeft, zullen deze 
moeten worden gemaakt. Ondanks deze box, moet er 
nog steeds frisse lucht binnenkomen. Anders heeft de 
mechanische ventilatie niks om af te voeren en doet het 
systeem alsnog niks. Een alternatief is een gehele 
mechanische ventilatie toe en afvoer systeem voor het 
hele huis met een warmte terug win unit (WTW). 

o Er kan ook een mechanische ventilatiekast met toe en 
afvoer én warmteterugwinning in een ruimte met extra 
ventilatie behoefte worden geïnstalleerd zodat er geen 
installatie in het hele huis hoeft te worden aangebracht. 
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Aandachtspunten 
Er zijn ook modellen die de warmte uit de lucht halen die ze 
afvoeren en deze naar de CV ketel leidt zodat er zo min 
mogelijk warmte verloren gaat.  

 

! 
Hier heeft u geen vergunning voor nodig.  

 

€ Voor ventilatie units kunt u geen subsidie aanvragen 

 

 

 

VENTILATOR MET VOCHTSENSOR   

 

 
 

 

 
Huidige situatie 
In ruimtes waar veel vocht aanwezig is, zoals een 
badkamer.  

 

Mogelijkheden  
Het installeren van een ventilatieventiel waar een 
vochtsensor in aanwezig is. Deze installatie heeft een 
aansturing met hygrostaten, Dit houdt in dat deze ventilator 
aangaat wanneer er een overschot aan vocht in de ruimte 
is. Deze blijft vocht afvoeren totdat de ruimte een gewenste 
vochtigheidsgraad heeft.  

 

! 
Hier heeft u geen vergunning voor nodig. 

 

€ Voor ventilatie units kunt u geen subsidie aanvragen 
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Algemeen 
ELO dankt u hartelijk voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij gaan ervan uit dat de uitgevoerde 
opname en rapportage aan uw verwachtingen zullen voldoen. Graag vernemen wij uw mening om 
onze dienstverlening in de toekomst nog verder te verbeteren. Twee maanden na ontvangst van dit 
advies wordt er daartoe contact met u opgenomen.  
 
De inhoud van dit rapport, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, berekeningen en teksten 
zijn met de grootste zorgvuldigheid speciaal opgesteld voor uw woning. De voorgestelde ingrepen in 
dit maatwerkadvies zijn voor andere woningen (mogelijk) niet passend of kunnen zelfs tot schade 
leiden.  
 

Aansprakelijkheid   
ELO beoogt op een objectieve wijze te adviseren over de mogelijke energiebesparende maatregelen 
bij historische panden. Er is zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van dit rapport en de 
daarin opgenomen gegevens. ELO kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 
voortdurende actualiteit van de niet onder haar beheer staande gegevens die aan ELO ten behoeve 
van dit rapport zijn aangeleverd. Omdat de opname zich beperkt heeft tot een visuele opname zonder 
daarbij te ontmantelen, kan het bovendien zo zijn dat bij uitvoering van dit advies nog verrassingen 
tevoorschijn komen, en is de wijze en kwaliteit van uitvoering bepalend voor het rendement en het 
risico op schade. ELO, noch de gemeente Leiden, kunnen daarom enige aansprakelijkheid 
aanvaarden voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig 
opzicht verband houdt met het gebruik van dit rapport. Bespreek de aanpak daarom altijd met uw 
aannemer. 
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