
Vloerisolatie
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie
Glas & Kozijnen
Hybride Warmtepomp

In opdracht van

!
Het logo van de gemeente pas je aan door 
met je rechtermuisknop op het 
gemeentelogo te klikken en dan het juiste 
logo te uploaden vanaf je computer. 

Energie besparen in Gaasperdam
Advies & gezamenlijke inkoop

Februari 2022



Beste bewoner van Gaasperdam,

CHECK! Hier even of de juiste “Gemeentenaam”  en 
“Gebied” wordt genoemd. 

Als je eerder een naamswijziging hebt gedaan in het 
rapport dan kun je het beste even met CTRL+F of 
CMD+F en dan Find and Replace functie gebruiken om 
alles in het rapport te vervangen voor de juiste naam.

Het logo van de gemeente pas je voor 
alle slides aan onder het menu item: 
Slide>Edit master.

Vervolgens rechtermuisklik op het 
gemeentelogo en dan het juiste logo 
uploaden vanaf je computer. 

Let op! pas het logo aan op de Master 
slide en niet 1 van de layout slides. 

2

In 2040 willen we in Amsterdam aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we in de toekomst onze huizen met andere 
bronnen en technieken verwarmen en dat we op een andere manier koken. Op die manier besparen we CO2. 
Momenteel wordt 92% van alle woningen in Nederland nog met aardgas verwarmd, via de cv-ketel. In 
Amsterdam gaan we buurt voor buurt van het gas af. Daarom is het belangrijk om uw woning daarop voor te 
bereiden. Door het toepassen van energiebesparende maatregelen zoals isolatie en slimme technieken en 
door na te denken over een andere warmte-oplossing. De gemeente Amsterdam helpt u bij het 
verduurzamen en het aardgasvrij maken van uw woning. In Gaasperdam doen we dat door voor veel 
woningtypen een energiebespaaradvies te maken en een collectieve inkoop voor de geadviseerde 
maatregelen te organiseren.

Energie besparen is maatwerk, maar woningen lijken op elkaar
Energie besparen in een woning is maatwerk, maar binnen een woonwijk of buurt hebben woningen vaak 
overeenkomsten. Dankzij deze overeenkomsten is het mogelijk om het onderzoek in een specifieke woning 
te gebruiken voor andere woningen in de buurt. Voor Gaasperdam zijn 69 woningtype bepaald waar een 
energiebespaaradvies voor is opgesteld. 

Over de energiebespaaradviezen
Van de 64 woningtypen in Gaasperdam zijn de bouwtekeningen onderzocht, en waar nodig zijn er 
huisbezoeken gedaan om ontbrekende informatie aan te vullen. Zo is onderzocht hoe de woningen in 
Gaasperdam op dit moment zijn geïsoleerd, en hoe ze nog verder geïsoleerd moeten worden om energie te 
besparen en om klaar te zijn voor de toekomst. Het is goed om te weten dat bij het maken van de adviezen 
de adviseurs zijn uitgegaan van hoe de woning oorspronkelijk is gebouwd. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld 
bij u op de slaapkamer het enkele glas al is vervangen voor dubbel glas.

Over de collectieve inkoop van energiebesparende maatregelen
Het doel van deze actie is natuurlijk om uw energierekening naar beneden te brengen en het comfot in uw 
woning te vergroten. Om ervoor te zorgen dat u hier zelf zo min mogelijk uitzoekwerk aan heeft, hebben wij 
voor de meest geadviseerde maatregelen een collectieve inkoop opgezet. Zo kunt u na het lezen van uw 
energiebespaaradvies snel aan de slag met het energiezuiniger maken van uw woning, zonder daar veel voor 
te hoeven doen! Bij iedere geadviseerde maatregel staat of deze collectief in te kopen is. Meer over de 
collectieve inkopen leest u vanaf pagina 221.

Wij staan voor u klaar bij vragen
Heeft u naar aanleiding van dit advies vragen, wilt u meer informatie of wilt u weten hoe u de adviezen 
vertaalt naar uw eigen woning? Neem dan contact op met een adviseur van het Regionaal Energieloket (op 
pagina 6 vindt u onze contactgegevens).

Met vriendelijke groet,

Het team van Regionaal Energieloket
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Gebruik van dit rapport
  

Hoewel er veel zorg is besteed aan de inhoud van de energiebespaaradviezen kan het Regionaal Energieloket niet instaan voor de 
volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens in dit rapport. Het Regionaal Energieloket aanvaardt dan ook geen 
aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met 
dit rapport.
   

Potentiële besparing individuele energiebesparende maatregelen
De besparingen van de individuele maatregelen en de verschillende maatregelen zijn in percentages uitgedrukt en van een ruime 
bandbreedte voorzien (0% tot 10%). De precieze investeringskosten kunnen alleen door een vakspecialist worden vastgesteld. De 
exacte energiekosten en gerelateerde besparing op de energierekening zijn afhankelijk van uw contract met een energieleverancier. 
  

Als u alle maximaal haalbare percentages van alle energiebesparende maatregelen bij elkaar optelt, komt u ruim boven de 100% 
energiebesparing uit. Dit is in werkelijkheid niet mogelijk. Energiebesparende maatregelen hebben een effect op het totale 
energieverbruik en ook op de potentiële besparing van de maatregelen onderling. De maximale besparing die wordt aangegeven, is 
alleen haalbaar wanneer u alleen deze maatregel (en geen andere maatregelen) zou treffen onder de juiste omstandigheden (type 
woning, aantal bewoners, stookgedrag, enz.).
  

Dit rapport kan niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan het adviseren van energiebesparende maatregelen. Dit rapport kan 
en mag niet als basis dienen voor een taxatie van de woning omschreven in dit rapport of vergelijkbare woningen. 



Gaasperdam in beeld
Voor wie is deze actie?

De collectieve advies- en inkoopactie is gericht op koopwoningen uit Gaasperdam. In dit document vindt u per 
woningtype uitgelegd hoe goed de woning nu geïsoleerd is, en wat er moet gebeuren om de woning klaar te maken 
voor de toekomst. Dit advies is opgesplitst per onderdeel van de woning. De adviezen per woningtype staan 
gegroepeerd per buurt. We hebben gekeken naar de volgende buurten:

● Holendrecht Oost (9 woningtypen; vanaf pagina 12)
● Reigersbos Noord (1 woningtype; vanaf pagina 40)
● Reigersbos Midden (10 woningtypen; vanaf pagina 44)
● Reigersbos Zuid (14 woningtypen; vanaf pagina 75)
● Gein Noordoost (24 woningtypen; vanaf pagina 122)
● Gein Zuidoost (6 woningtypen; vanaf pagina 196)
● Gaasperdam Noord (1 woningtype; vanaf pagina 215)
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Reigersbos 
Noord

Reigersbos 
Midden

Gaasperdam 
Noord

Gein 
Noordoost
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hoogbouw en 
huurwoningen

Buiten deze 
actie; 
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hoogbouw en 
huurwoningen

Buiten deze 
actie; 
hoogbouw en 
huurwoningen



Energiezuinig bouwen in Gaasperdam
De meeste woningen in Gaasperdam zijn gebouwd in de bouwperiodes 1976 tot en met 1982 en 1982 tot en met 1987. 
De eisen die gesteld werden aan de energiezuinigheid van woningen in deze 2 bouwperiodes, verschillen niet veel van 
elkaar. In beide periodes is er aandacht besteed aan energiezuinig bouwen. Energiezuinig betekende destijds een dunne 
laag dak- en spouwmuurisolatie en in de meeste gevallen ook dubbel glas. In de bouwperiode 1982 tot en met 1987 
werd daarbij ook de onderkant van de vloer voorzien van een dunne laag isolatie. 

Extra energiezuinige woningen in Gaasperdam
Bij de bouw van de woningen in Gaasperdam, heeft de gemeente de opdracht gegeven om op verschillende plekken 
extra energiezuinige woningen te bouwen. Deze woningen zijn dus beter geïsoleerd dan de meeste woningen uit 
dezelfde bouwperiode. Onder deze woningen zijn zogenaamde ‘milieuwoningen’, ‘spaarhuizen’ en 
‘zonne-serre-woningen’ maar ook niet-specifieke woningconcepten kunnen energiezuiniger zijn dan het bouwjaar doet 
vermoeden. De verschillen tussen deze woningen zijn soms groot, en het is daarom lastig om een algemeen isolatie 
advies te geven voor de wijk. Daarom hebben we zoveel mogelijk verschillende woningen in beeld gebracht, en per type 
een advies gegeven. Deze adviezen vindt u vanaf pagina 11.

Buurten die buiten de actie vallen
De buurten Holendrecht West, Gaasperdam Zuid, Gein Noordwest en Gein Zuidwest vallen buiten het bereik van deze 
actie. In deze buurten staan uitsluitend huurwoningen en appartementen die onderdeel zijn van een VvE. Huurwoningen 
worden verduurzaamd door de woningbouwcorporaties, en voor VvE’s worden komende jaren zeer waarschijnlijk aparte 
acties georganiseerd door de gemeente, gericht op de specifieke uitdagingen waar VvE-leden mee te maken hebben.



Wilt u ons iets vragen? 
Ons team zit voor u klaar van maandag 
tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.

W: www.regionaalenergieloket.nl
T: 088 525 4110
E: vragen@regionaalenergieloket.nl

Dit witte blokje  niet 
weghalen ->

Wie zijn wij?

Het verduurzamen van uw woning zorgt voor veel vragen en uitzoekwerk. Wat is er allemaal 
mogelijk? Welke subsidies zijn er? En hoe vindt u een betrouwbaar bedrijf voor het uitvoeren van 
duurzame maatregelen? Het Regionaal Energieloket helpt u om antwoord te krijgen op dit soort 
vragen. Dankzij onze samenwerking met de gemeente Amsterdam kunnen we u als woningeigenaar 
kosteloos van objectieve en transparante informatie over verduurzaming van uw woning voorzien.

Deze pagina hoeft niet 
aangepast te worden.

Wilt u meer weten over de 
energiebesparende maatregelen 

in dit rapport?

Klik dan op de verschillende linkjes 
bij de tekst en lees er meer over op 

onze website.

http://www.regionaalenergieloket.nl
mailto:vragen@regionaalenergieloket.nl


Lagere energierekening
Iedere maand betaalt u voor het gebruik van elektriciteit en gas. Dit bedrag stijgt ieder jaar. Dit komt onder andere 
doordat de belasting op energie hoger wordt en de productie van energie duurder. De afgelopen jaren was de stijging in 
de energiekosten sterker dan de stijging van het gemiddelde loon en de inflatie. Ieder jaar bent u in verhouding dus een 
groter deel van uw inkomen kwijt aan de energierekening.

De stijging van de kosten van gas en elektriciteit was de afgelopen tientallen jaren gemiddeld 3% per jaar. Het 
afgelopen jaar is daar een uitzondering op met prijsstijgingen van soms wel 200%. Voorspellingen voor de lange termijn 
zijn moeilijk te maken. De kans is wel klein dat de prijzen weer flink zullen dalen op de korte termijn. De komende 15 jaar 
is het waarschijnlijker dat er een jaarlijkse stijging is dan dat de prijs flink daalt. Dit betekent dat energie besparen in huis 
naast voor het milieu, ook voor uw portemonnee extra prettig is.

Opbrengst bij energiebesparende maatregelen
Wanneer u (een deel) van het geld dat u uitgeeft aan uw energierekening investeert in energiebesparende maatregelen, 
verdient u dat geld uiteindelijk via een besparing op uw energierekening terug. Dit zorgt jaarlijks voor een mooie 
opbrengst. Doordat u investeert in de woning stijgt de woningwaarde. Bij de verkoop van uw huis zorgt dit per stap in 
het Energielabel voor een hogere woningwaarde tot wel 1,5% (bron: Calcasa, september 2018).

De 5 meest genoemde voordelen bij energiebesparende maatregelen

Voordelen van energiezuinig wonen

“Iets wat vaak wordt onderschat, is het effect van tijd op geld. Bewoners die 
tien jaar geleden spouwmuurisolatie hebben aangebracht, hebben deze 
investering vaak al twee keer terugverdiend. Bovendien gaan de maandelijkse 
lasten omlaag, terwijl het energielabel en het comfort van de woning 
verbeteren. Zeker gezien de huidige, lage rentestanden is investeren in de 
woning een slimme stap.”

Theodoor Koelewijn
Technisch adviseur bij Regionaal Energieloket

Lagere vaste lasten, lagere 
energierekening

Beter energielabel en hogere 
woningwaarde

Lagere CO2-uitstoot (klimaatimpact)

Verbeterd comfort, gezonder 
binnenklimaat en oplossen van woning 
gebreken

Toekomstbestendig en/of 
aardgasvrij maken van de woning
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Alle woningen in Amsterdam worden de komende jaren voorbereid op een andere manier van verwarmen dan met 
aardgas. U hoeft niet in één keer over; u kunt stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst werken. Met iedere stap 
bespaart u ondertussen al veel energie, en dus geld en CO2-uitstoot!

Het is nog niet volledig zeker op welke manier de woningen in Gaasperdam verwarmd gaan worden na 2040. Wellicht 
worden deze woningen verwarmd met hybride warmtepompen in combinatie met groen gas, maar een warmtenet of 
volledig elektrische warmtepompen zijn ook nog een mogelijkheid. Welke optie het ook wordt, het is in alle gevallen 
belangrijk dat uw woning goed voorbereid wordt. Veel van de duurzame alternatieven voor aardgas verwarmen de 
woning met een lagere temperatuur. Om de woning comfortabel warm te krijgen moet deze daarom goed geïsoleerd 
zijn. Hoe beter de woning is geïsoleerd hoe minder warmte er namelijk verloren gaat. Daarnaast is er voor sommige 
warmte-opties meer isolatie nodig dan bij andere opties. Naast isolatie zijn vaak ook andere aanpassingen aan de 
woning nodig zoals een goed ventilatiesysteem, nieuwe radiatoren of vloerverwarming.

In stappen naar een aardgasvrije toekomst
Dit advies en de bijbehorende gezamenlijke inkoop van energiebesparende maatregelen helpt u bij het voorbereiden 
van uw huis op de toekomst. Bij al deze warmte-opties geldt dat we zuiniger met energie moeten omgaan. 

We hebben op een rijtje gezet hoe energiezuinig de woning moet zijn om op een bepaalde cv-temperatuur te 
verwarmen. Dit overzicht vindt u hieronder, en in de energiebespaaradviezen. U kunt ofwel stapsgewijs of in één keer 
een grote stap maken om uw woning geschikt te maken voor het verwarmen op een lagere cv-temperatuur. Bij iedere 
cv-temperatuur laten we de mogelijke maatregelen zien en staan de beschikbare warmte-opties.
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Uw huis klaar voor de toekomst

- Weinig/geen isolatie
- Natuurlijke ventilatie
- Radiatoren
- Hoge energiekosten

- Redelijk geïsoleerd
- Dubbel glas
- Radiatoren
- Gemiddelde energiekosten

- Goed geïsoleerd
- HR++ glas
- Ventilatiesysteem met wtw
- Vloerverwarming/convectoren
- Lage energiekosten

80oC 60oC 40oC 20oC

Hoog LaagMidden

90oC 70oC 50oC 30oC

80 tot 90 graden
Cv-ketel

Warmtenet vroeger

50 tot 70 graden
Cv-ketel

Warmtenet modern

20 tot 50 graden
Warmtepomp

Warmtenet toekomst



Gereed voor hoge-temperatuurverwarming: 80 tot 90 graden
Met het oorspronkelijke niveau bedoelen we de huidige situatie waarbij een slecht of niet geïsoleerde woning op hoge 
temperatuur moet worden verwarmd. Dit gebeurt met water van ongeveer 80 tot 90 graden. Om die hoge temperatuur 
te bereiken gebruikt de cv-ketel veel aardgas. Het huis verliest snel warmte doordat er weinig isolatie is, dat zorgt voor 
hoge energiekosten. Aansluiten op stadswarmte kán als dat warmtenet water van 90 graden levert. In Amsterdam 
gebeurt dat tegenwoordig zo min mogelijk.

Gereed voor midden-temperatuurverwarming: 50 tot 70 graden
Vanaf de jaren ‘80 zijn we woningen steeds beter gaan isoleren. Deze woningen kunnen met 70 en soms zelfs met 60 
graden worden verwarmd. Door een paar eenvoudige isolatiemaatregelen uit te voeren kan een oudere woning 
energiezuinig gemaakt worden en ook met 70 graden worden verwarmd. In Amsterdam worden veel bestaande 
woningen aangesloten op stadswarmte van 70 graden. Ook eengezinswoningen kunnen op stadswarmte van 70 graden 
worden aangesloten. Het voordeel van deze optie is dat u met weinig maatregelen, en dus weinig investeringen, al naar 
een alternatief voor verwarmen op aardgas toe kan. Wordt in de toekomst de temperatuur van stadswarmte verder 
verlaagd, dan betekent het dat u opnieuw maatregelen moet toepassen om uw woning energiezuiniger te maken. Dat is 
op de langere termijn een nadeel.

Gereed voor lage-temperatuurverwarming: 20 tot 50 graden
Vanaf 2000 zijn woningen goed geïsoleerd. Door dikkere en betere isolatie gaat er minder warmte verloren. Zeer 
energiezuinige woningen hebben daarnaast ook een verwarmingssysteem dat geschikt is om op lage temperaturen te 
verwarmen zoals vloerverwarming of laag-temperatuurconvectoren. Daarmee kan de woning verwarmd worden met 
temperaturen lager dan 50 graden. De afspraak is dat het stadswarmtenet in de toekomst naar ongeveer 50 graden 
warmte gaat door meer duurzame warmtebronnen met een lagere temperatuur  te gebruiken. Duurzame 
warmtebronnen zijn bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater of uit datacenters. Om een oudere woning naar dit 
niveau te brengen moet er goed geïsoleerd worden en moeten de installaties zoals ventilatie en radiatoren aangepast 
worden. Deze investeringen vragen financieel en qua omvang van de verbouwing meer van de bewoner dan het gereed 
maken van een woning voor middentemperatuur.

Oorspronkelijk Energiezuinig OptimaalZeer 
Energiezuinig
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Lage, midden en hoge temperatuur

Hybride warmtepomp: goede tussenoplossing
Een hybride warmtepomp is een goede oplossing in de overgang 
naar een aardgasvrije woning. Een hybride warmtepomp werkt 
samen met de reguliere cv-ketel. Vandaar de term ‘hybride’. 
Samen zijn ze verantwoordelijk voor de verwarming van de woning 
en het (douche)water. De warmtepomp zorgt voor het grootste 
deel van het jaar voor de verwarming. De cv-ketel zorgt voor het 
warme (douche)water en springt bij voor de verwarming op (zeer) 
koude dagen. 



Opbouw van het energiebespaaradvies
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Per wijk ziet u een overzichtskaart waarop de verschillende woningtypen staan aangegeven. Aan de hand van de kaart 
en de foto’s van de woningen, kunt u zien welk woningtype u heeft. Ga vervolgens naar het energiebespaaradvies van 
uw woning, om te zien hoe uw woning energiezuiniger gemaakt kan worden.

Onderdelen van het energiebespaaradvies

De energiebespaaradviezen zijn opgedeeld in 6 onderdelen: Ons advies, Vloer, Muur, Glas en Kozijnen, Dak en Hybride 
warmtepomp. Voor de meeste woningtypen is het aan te raden om alle vormen van isolatie toe te passen, maar er zijn 
ook een paar woningen waarbij sommige onderdelen van de woning al goed genoeg zijn geïsoleerd. Per woningtype 
leggen we uit of de verschillende onderdelen van de woning nog beter geïsoleerd moeten worden of dat ze al goed 
genoeg geïsoleerd zijn om op lagere temperatuur te verwarmen. In ‘Ons advies’ leest u welke maatregelen we aanraden 
om te laten uitvoeren.

De taal van de woningbouw

In de energieadviezen worden woorden gebruikt die niet voor iedereen meteen duidelijk zijn. Om dit toch duidelijk te 
maken, vindt u hier een moeilijke-woorden-lijst:

● Houtskeletbouw: vloer, muur en/of dak gemaakt van hout. Vaak is er tussen de houten balken isolatie 
aangebracht en is de constructie aan 1 of beide kanten voorzien van plaatmateriaal. 

● Gietbouw: muren en vloeren die gemaakt zijn van beton. De naam gietbouw komt van het productieproces 
waarbij een mal wordt gemaakt van de muur of vloer waar vervolgens beton in wordt gestort.

● Systeemvloer: een betonnen vloer die gemaakt wordt met betonelementen (ook wel "broodjes" genoemd). 
● Binnen- en buitenmuur: de binnenmuur is de muur die aan de binnenkant van de woning zichtbaar is. De 

buitenmuur is de muur die vanaf de buitenkant zichtbaar is (vaak gebouwd met baksteen of hout-rabatdelen).
● Spouw: de spouw is de (lege) ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Vaak is deze deels of volledig gevuld met 

isolatiemateriaal (spouwmuurisolatie).
● Voor- en achtergevel: dit zijn de gevels die aan de voorzijde en achterzijde van de woning gebouwd zijn. Deze 

worden in vakjargon ook wel "langsgevels" genoemd.
● Hoekgevel: de hoekgevel (ook wel kopgevel genoemd) is de gevel die aan het einde van een rijtje woningen 

geplaatst is. Alleen hoekwoningen hebben hoekgevels.
● Dakbeschot: het plaatmateriaal of houten schroten aan de binnenkant van het dak. Dit rust op de horizontaal 

geplaatste dakbalken (of “gordingen”) die het dak dragen. 
● Sandwichpanelen: "kant-en-klare" dakplaten. Waar bij de meeste daken aan de binnenkant dakbalken zichtbaar 

zijn, zijn die bij sandwichpanelen in het dakbeschot verwerkt. Bij het isoleren van het dak aan de binnenkant is 
daarom een extra houtconstructie nodig om het isolatiemateriaal tussen te bevestigen. Hiervoor is een 
timmerman nodig.

● Verschillende isolatiematerialen (zoals minerale wol, watergedragen PUR en UF-schuim): Via de de website van 
Regionaal Energieloket vindt u hier meer over informatie. 

Meer lezen?

Wilt u meer weten over verschillende isolatietechnieken of -materialen, lees dan vooral verder op onze kennisbank: 
kennisbank.regionaalenergieloket.nl.

https://regionaalenergieloket.nl/energiebesparen
https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/#


In samenwerking met: 11

De energiebespaaradviezen
Op de pagina’s die volgen vindt u, ingedeeld per wijk, de energiebespaaradviezen voor alle 
koopwoningen in Gaasperdam. Om het advies voor uw woning te vinden, gaat u eerst naar de 
beginpagina van uw wijk, en vervolgens selecteert u op basis van de plaats in de wijk en de foto 
van de voorbeeldwoning, welk woningtype u heeft.

Holendrecht 
Oost

Reigersbos 
Noord

Reigersbos 
Midden

Gaasperdam 
Noord

Gein 
Noordoost

Gein 
Zuidoost

Reigersbos 
Zuid

Buiten deze 
actie; 
uitsluitend 
hoogbouw en 
huurwoningen

Buiten deze 
actie; 
uitsluitend 
hoogbouw en 
huurwoningen

Buiten deze 
actie; 
hoogbouw en 
huurwoningen

Hier vindt u uw wijk:
● Holendrecht Oost (9 woningtypen; vanaf pagina 12)
● Reigersbos Noord (1 woningtype; vanaf pagina 40)
● Reigersbos Midden (10 woningtypen; vanaf pagina 44)
● Reigersbos Zuid (14 woningtypen; vanaf pagina 75)
● Gein Noordoost (24 woningtypen; vanaf pagina 122)
● Gein Zuidoost (6 woningtypen; vanaf pagina 196)
● Gaasperdam Noord (1 woningtype; vanaf pagina 215)



In samenwerking met: 

1. Holendrecht Oost
In Holendrecht Oost zijn 9 woningtypes te onderscheiden. De gekleurde kaders om de foto’s en 
op de kaart geven aan waar deze woningen zich bevinden in de buurt. Sommige woningtypes 
staan op meerdere plaatsen in de buurt.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5

Type 6 Type 7 Type 8 Type 9
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht Oost 1

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 1

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Holendrecht Oost | Type 1

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

13



In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 1

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 1

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €8.200 tot €10.250 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht Oost 2_1

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 2

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,3
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Holendrecht Oost | Type 2

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie, minerale wol of 
PUR (watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 3,8-4,5

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 2

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,69
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en 
midden temperatuur, 
wel voor hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 2

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €8.200 tot €10.250 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht Oost 2_2

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 3

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,3
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Holendrecht Oost | Type 3

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie, minerale wol of 
PUR (watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 3,8-4,5

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

19



In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 3

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,69
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en 
midden temperatuur, 
wel voor hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 3

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €8.200 tot €10.250 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht Oost 3_1

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 4

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,3
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Holendrecht Oost | Type 4

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie, minerale wol of 
PUR (watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 3,8-4,5

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 4

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 4

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht Oost 3_2

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 5

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,3
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Holendrecht Oost | Type 5

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie, minerale wol of 
PUR (watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 3,8-4,5

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 5

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 5

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde

27



In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht Oost 4

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 6

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,3
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Holendrecht Oost | Type 6

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie, minerale wol of 
PUR (watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 3,8-4,5

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 6

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 6

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €8.200 tot €10.250 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Type "Spaarhuis" en beter 
geïsoleerd dan gebruikelijk voor 
deze bouwperiode

Woningvariant Holendrecht Oost 5

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 7

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,6
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Holendrecht Oost | Type 7

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,1-5,5

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 7

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,1
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 7

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 4,0

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht Oost 6

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 8

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,3
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Holendrecht Oost | Type 8

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie, minerale wol of 
PUR (watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 3,8-4,5

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 8

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 8

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €8.200 tot €10.250 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht Oost 7

NAAM Holendrecht 
Oost | Type 9

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,3
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Holendrecht Oost | Type 9

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie, minerale wol of 
PUR (watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 3,8-4,5

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Holendrecht Oost | Type 9

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Holendrecht Oost | Type 9

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €8.200 tot €10.250 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

2. Reigersbos Noord
In Reigersbos Noord is 1 woningtype te onderscheiden.

Type 1
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer en muur zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1991-1992

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Holendrecht West 1_1

NAAM Reigersbos 
Noord | Type 1

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Reigersbos Noord | Type 1

Advies
Isolatieadvies: n.v.t.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Noord | Type 1

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Noord | Type 1

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,0

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage 
temperatuur, wel op midden en hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 6,5-7,5

Besparing op gasverbruik: 15-25%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage temperatuur, wel op midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

3. Reigersbos Midden
In Reigersbos Midden zijn 10 woningtypes te onderscheiden. De gekleurde kaders om de foto’s 
en op de kaart geven aan waar deze woningen zich bevinden in de buurt. Sommige woningtypes 
staan op meerdere plaatsen in de buurt.

Type 6 Type 8 Type 9Type 7

Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 

Type 10
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_1_1

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 1

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 1

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 1

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 1

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,0

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-5,5

Besparing op gasverbruik: 30-40%

Kosten schuin dak: €8.200 tot €10.250 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_1_2

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 2

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 2

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 2

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 2

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,0

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-5,5

Besparing op gasverbruik: 30-40%

Kosten schuin dak: €8.200 tot €10.250 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_1_3

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 3

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 3

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 3

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 3

Huidige situatie
Type dak: Plat en schuin

Type constructie: Beton en houtskeletbouw

Oppervlakte: Plat: 20 tot 30 m². Schuin: 40 tot 50 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,0

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Schuin: via de collectieve inkoop voor Gaasperdam. Plat: via 
www.regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_1_4

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 4

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 4

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 4

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 4

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,0

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-5,5

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_1_5

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 5

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 5

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 5

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 5

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,0

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-5,5

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer is voldoende geïsoleerd. We adviseren om de muur en het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_2_1

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 6

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 3,5
Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 6

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 6

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 20 tot 30 
m². Hoekwoning: 70 tot 
80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 6

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 30-40%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer is voldoende geïsoleerd. We adviseren om de muur en het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_2_2

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 7

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 3,5
Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 7

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 7

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 7

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 30-40%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer is voldoende geïsoleerd. We adviseren om de muur en het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_2_3

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 8

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 3,5
Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 8

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 8

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 8

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer is voldoende geïsoleerd. We adviseren om de muur en het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_2_4

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 9

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 3,5
Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 9

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 9

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde

70



In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 9

Huidige situatie
Type dak: Plat en schuin

Type constructie: Beton en houtskeletbouw

Oppervlakte: Plat: 20 tot 30 m². Schuin: 40 tot 50 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €3.400 tot €6.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Schuin: via de collectieve inkoop voor Gaasperdam. Plat: via 
www.regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer is voldoende geïsoleerd. We adviseren om de muur en het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 3_2_5

NAAM Reigersbos 
Midden | Type 
10

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 3,5
Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Midden | Type 10

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

72



In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Midden | Type 10

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Midden | Type 10

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

4. Reigersbos Zuid - deel 1
In Reigersbos Zuid zijn 14  woningtypes te onderscheiden. De gekleurde kaders om de foto’s en 
op de kaart geven aan waar deze woningen zich bevinden in de buurt. Sommige woningtypes 
staan op meerdere plaatsen in de buurt.

Type 1 Type 2 Type 4 Type 5

Type 6 Type 13
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In samenwerking met: 

4. Reigersbos Zuid - deel 2
In Reigersbos Zuid zijn 14 woningtypes te onderscheiden. De gekleurde kaders om de foto’s en 
op de kaart geven aan waar deze woningen zich bevinden in de buurt. Sommige woningtypes 
staan op meerdere plaatsen in de buurt.

Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Type 11

Type 12 Type 14
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Appartement

Woningvariant Reigersbos 4_1_1

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 1

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 60 tot 70 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 1

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €2.350 tot €2.850 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 1

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 1

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Appartement

Woningvariant Reigersbos 4_1_2

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 2

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 2

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 2

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 20 tot 30 
m². Hoekwoning: 70 tot 
80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 2

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 30-40%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw tussengevels

Bijzonderheden: Appartement

Woningvariant Reigersbos 4_1_3

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 3

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 80 tot 90 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 3

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 5-6%

Kosten: €2.700 tot €3.250 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 3

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 20 tot 30 
m². Hoekwoning: 70 tot 
80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 3

Huidige situatie
Type dak: Plat en schuin

Type constructie: Beton en houtskeletbouw

Oppervlakte: Plat: 40 tot 50 m². Schuin: 10 tot 20 m².

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 30-40%

Kosten schuin dak: €2.500 tot €3.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Schuin: via de collectieve inkoop voor Gaasperdam. Plat: via 
www.regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_1_4

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 4

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 4

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 4

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 20 tot 30 
m². Hoekwoning: 70 tot 
80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 4

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_1_5

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 5

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 0,6
Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage en midden 
temperatuur, wel voor hoge 
temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 5

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,1-4,8

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 5

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 5

Huidige situatie
Type dak: Plat en schuin

Type constructie: Beton en houtskeletbouw

Oppervlakte: Plat: 20 tot 30 m². Schuin: 40 tot 50 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €2.500 tot €3.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Schuin: via de collectieve inkoop voor Gaasperdam. Plat: via 
www.regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_2

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 6

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 6

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 6

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 6

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_4_1

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 7

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 7

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 7

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 7

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_4_2

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 8

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 8

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 8

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 8

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_4_3

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 9

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 9

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 9

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 9

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_4_4

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 10

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 10

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 10

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 10

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_4_5

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 11

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 11

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 11

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 11

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_4_6

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 12

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 12

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 12

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 12

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_6

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 13

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 13

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 13

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 13

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_7_1

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 14

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 14

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 14

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF-schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 14

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 4_7_2

NAAM Reigersbos Zuid 
| Type 15

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Reigersbos Zuid | Type 15

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Reigersbos Zuid | Type 15

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF-schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 20%. Hoekwoning: 
30%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Reigersbos Zuid | Type 15

Huidige situatie
Type dak: Plat, schuin en plat

Type constructie: Beton, houtskeletbouw en houtskeletbouw

Oppervlakte: Plat: 20 tot 30 m². Schuin: 20 tot 30 m². Plat: 20 tot 
30 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim), PUR en PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuur

Advies
Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 

extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €3.400 tot €6.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Schuin: via de collectieve inkoop voor Gaasperdam. Plat: via 
www.regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

5. Gein Noordoost - deel 1

Type 24Type 23Type 21Type 19Type 16Type 14

Type 13Type 10Type 9Type 8Type 7Type 1

In Gein Noordoost zijn 24 woningtypes te onderscheiden. De gekleurde kaders om de foto’s en 
op de kaart geven aan waar deze woningen zich bevinden in de buurt. Sommige woningtypes 
staan op meerdere plaatsen in de buurt.
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In samenwerking met: 

5. Gein Noordoost - deel 2
In Gein Noordoost zijn 24 woningtypes te onderscheiden. De gekleurde kaders om de foto’s en 
op de kaart geven aan waar deze woningen zich bevinden in de buurt. Sommige woningtypes 
staan op meerdere plaatsen in de buurt.

Type 22Type 20Type 18Type 17Type 15Type 12

Type 6Type 5Type 4Type 3Type 2
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_1

NAAM Gein Noordoost 
| Type 1

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,6
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 1

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,1-5,5

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 1

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF-schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 1

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €3.400 tot €6.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren.

Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 
verwarmen en vermindert het gasverbruik.

Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 
Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_2

NAAM Gein Noordoost 
| Type 2

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 2

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 2

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 20 tot 30 
m². Hoekwoning: 70 tot 
80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 2

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 80 tot 100 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,5

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren.

Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 
verwarmen en vermindert het gasverbruik.

Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 
Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_3

NAAM Gein Noordoost 
| Type 3

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 3

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 3

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 3

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 80 tot 100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 3,0

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_4

NAAM Gein Noordoost 
| Type 4

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 4

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 4

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 4

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_5

NAAM Gein Noordoost 
| Type 5

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 5

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 5

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 5

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde

138



In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_6

NAAM Gein Noordoost 
| Type 6

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 6

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 6

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde

140



In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 6

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,5

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Bij veel woningen is een dakopbouw 
geplaatst.

Woningvariant Gein 3_7

NAAM Gein Noordoost 
| Type 7

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 7

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 7

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,5
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 7

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_8

NAAM Gein Noordoost 
| Type 8

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 8

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 8

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF-schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Door de houtskeletbouwmuren is 

het niet mogelijk om extra 
spouwmuurisolatie toe te passen. 
Het is alleen mogelijk om extra 
isolatie aan de buitenkant of 
binnenkant van de gevel te 
plaatsen. Dit raden wij voor deze 
woning niet aan i.v.m. de hoge 
kosten.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 8

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,5

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,0-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €3.400 tot €6.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Type "Zonne-serre-woningen" en 
beter geïsoleerd dan gebruikelijk 
voor deze bouwperiode

Woningvariant Gein 3_9

NAAM Gein Noordoost 
| Type 9

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 9

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 9

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 20 tot 30 
m². Hoekwoning: 70 tot 
80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 9

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer en muur zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_10

NAAM Gein Noordoost 
| Type 10

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Gein Noordoost | Type 10

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 10

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 10

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur is voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer en het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw tussengevels

Bijzonderheden: Sandwichpanelen op het dak. Om het dak te 
kunnen isoleren is een timmerman nodig.

Woningvariant Gein 3_11

NAAM Gein Noordoost 
| Type 11

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,6
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 11

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,1-5,5

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 11

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF-schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 11

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Sandwichpanelen

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage 
temperatuur, wel op midden en hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak. 

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,3-6,3

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer, muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. Let op naden en kieren en maak 

deze dicht.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Type "Milieuwoning" en beter 
geïsoleerd dan gebruikelijk voor 
deze bouwperiode

Woningvariant Gein 3_12

NAAM Gein Noordoost 
| Type 12

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,8
Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Gein Noordoost | Type 12

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 12

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,8
Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 12

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_13

NAAM Gein Noordoost 
| Type 13

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 13

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 13

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 13

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Sandwichpanelen

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,5

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur is voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer en het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_14

NAAM Gein Noordoost 
| Type 14

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 14

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 14

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 14

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €3.400 tot €6.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Type "Spaarhuis" en beter 
geïsoleerd dan gebruikelijk voor 
deze bouwperiode

Woningvariant Gein 3_15

NAAM Gein Noordoost 
| Type 15

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,6
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 15

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,1-5,5

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 15

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
3,0

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 15

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 3,5

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_16

NAAM Gein Noordoost 
| Type 16

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,6
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 16

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,1-5,5

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 16

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 16

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 3,5

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_17

NAAM Gein Noordoost 
| Type 17

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,6
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 17

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,1-5,5

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 17

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF-schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975 tot €1.100. 
Hoekwoning: €1.750 tot €2.050 
(excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 17

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,3-6,3

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Volledig houtskeletbouw met 
betonnen begane grond vloer

Bijzonderheden: Luchtverwarming

Woningvariant Gein 3_18

NAAM Gein Noordoost 
| Type 18

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 18

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 18

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van 
houtskelet

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde

176



In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 18

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_19

NAAM Gein Noordoost 
| Type 19

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 19

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 19

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,1
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 19

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_20

NAAM Gein Noordoost 
| Type 20

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 20

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 20

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 20 tot 30 
m². Hoekwoning: 70 tot 
80 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,5
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 20

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_21

NAAM Gein Noordoost 
| Type 21

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 21

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 21

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 21

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €3.400 tot €6.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Type "Spaarhuis" en beter 
geïsoleerd dan gebruikelijk voor 
deze bouwperiode

Woningvariant Gein 3_22

NAAM Gein Noordoost 
| Type 22

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,6
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 22

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,1-5,5

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 22

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 22

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,3

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 3_23

NAAM Gein Noordoost 
| Type 23

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 23

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 23

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.550 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 23

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €3.400 tot €6.150 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De muur en het dak zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om de vloer nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Volledig houtskeletbouw met 
betonnen begane grond vloer

Bijzonderheden: Zoldervloer in plaats van schuine 
dak is geïsoleerd

Woningvariant Gein 3_24

NAAM Gein Noordoost 
| Type 24

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Noordoost | Type 24

Advies
Isolatieadvies: Extra isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.600 tot €2.000 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Noordoost | Type 24

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van 
houtskelet

Oppervlakte: Tussenwoning: 30 tot 40 
m². Hoekwoning: 80 tot 
90 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,1
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Door de houtskeletbouwmuren is 

het niet mogelijk om extra 
spouwmuurisolatie toe te passen. 
Het is alleen mogelijk om extra 
isolatie aan de buitenkant of 
binnenkant van de gevel te 
plaatsen. Dit raden wij voor deze 
woning niet aan i.v.m. de hoge 
kosten.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Noordoost | Type 24

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,8

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge 
temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Extra isolatie is niet nodig

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

6. Gein Zuidoost
In Gein Zuidoost zijn 6 woningtypes te onderscheiden. De gekleurde kaders om de foto’s en op 
de kaart geven aan waar deze woningen zich bevinden in de buurt. Sommige woningtypes staan 
op meerdere plaatsen in de buurt.

Type 1 Type 2 Type 4

Type 3 Type 5 Type 6
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 4_1_1

NAAM Gein Zuidoost | 
Type 1

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Zuidoost | Type 1

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Zuidoost | Type 1

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Zuidoost | Type 1

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage 
temperatuur, wel op midden en hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 4_1_2

NAAM Gein Zuidoost | 
Type 2

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Zuidoost | Type 2

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Zuidoost | Type 2

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Zuidoost | Type 2

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage 
temperatuur, wel op midden en hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 4_2

NAAM Gein Zuidoost | 
Type 3

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 45 tot 50 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Zuidoost | Type 3

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €1.800 tot €2.200 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Zuidoost | Type 3

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF-schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Door de houtskeletbouwmuren is 

het niet mogelijk om extra 
spouwmuurisolatie toe te passen. 
Het is alleen mogelijk om extra 
isolatie aan de buitenkant of 
binnenkant van de gevel te 
plaatsen. Dit raden wij voor deze 
woning niet aan i.v.m. de hoge 
kosten.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Zuidoost | Type 3

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage 
temperatuur, wel op midden en hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1983-1987

Bouwconstructie: Gietbouw met stenen tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 4_3

NAAM Gein Zuidoost | 
Type 4

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Zuidoost | Type 4

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,3

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Zuidoost | Type 4

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur, voor- en 

achtergevel en 
hoekgevels van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: UF-schuim
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de muur door het 

huidige isolatiemateriaal aan te 
vullen met extra 
spouwmuurisolatie.

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Zuidoost | Type 4

Huidige situatie
Type dak: Schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PUR

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage 
temperatuur, wel op midden en hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: n.v.t.

Isolatiematerialen plat dak: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 20-30%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor Gaasperdam.

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer is voldoende geïsoleerd. We adviseren om de muur en het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 4_4

NAAM Gein Zuidoost | 
Type 5

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,5
Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Gein Zuidoost | Type 5

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Zuidoost | Type 5

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde

210



In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Zuidoost | Type 5

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 30-40%

Kosten schuin dak: €5.550 tot €6.600 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: n.v.t.

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: Laat in ieder geval vloer- en spouwmuurisolatie uitvoeren. Ook het dak kan veel beter 

geïsoleerd worden.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1980-1982

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Gein 4_5

NAAM Gein Zuidoost | 
Type 6

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 50 tot 60 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,6
Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor midden 
en hoge temperatuur

Gein Zuidoost | Type 6

Advies
Isolatieadvies: Isoleren van de vloer via de 

onderkant

Isolatiematerialen: Isolatiefolie of PUR 
(watergedragen)

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 5,1-5,5

Besparing op gasverbruik: 4-5%

Kosten: €2.000 tot €2.450 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gein Zuidoost | Type 6

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 40 tot 50 
m². Hoekwoning: 90 tot 
100 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Voor- en achtergevels 

Rc-waarde 2,1. 
Hoekgevels Rc-waarde 
1,3

Toekomstbestendig: ★★☆☆☆ (matig)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel op 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Tussenwoning: extra isolatie is niet 

nodig. Hoekwoning: bij-isoleren van 
de kopgevel door de huidige isolatie 
aan te vullen met extra 
isolatiemateriaal (voor- en 
achtergevel zijn goed).

Isolatiematerialen: Aminotherm

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 1,8-2,3

Besparing op gasverbruik: Tussenwoning: 15%. Hoekwoning: 
25%

Kosten: Tussenwoning: €975. Hoekwoning: 
€1.450 tot €1.750 (excl. subsidie)

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, 
midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor HR++ 
glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gein Zuidoost | Type 6

Huidige situatie
Type dak: Plat en schuin

Type constructie: Houtskeletbouw

Oppervlakte: 60 tot 80 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 1,3

Toekomstbestendig: ★☆☆☆☆ (slecht)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage en 
midden temperatuur, wel voor hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: Isoleren van het schuine dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met 
extra isolatie aan de binnenkant van het dak.

Isolatiematerialen schuin dak: Vlaswol, PIR of inblaaswol

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,8-5,8

Besparing op gasverbruik: 25-35%

Kosten schuin dak: €6.150 tot €8.200 (excl. subsidie)

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren, ramen, verwijderen bestaande afwerking, afwerking 
dakkapellen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op lage, midden en hoge temperatuur

Hoe in te kopen: Schuin: via de collectieve inkoop voor Gaasperdam. Plat: via 
www.regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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In samenwerking met: 

7. Gaasperdam Noord
In Gaasperdam Noord is 1 woningtype gevonden dat gebouwd is voor 1992. De overige 
woningtypen zijn allemaal voldoende geïsoleerd om direct over te gaan naar een hybride 
warmtepomp. Wel adviseren we voor het comfort nog om het dubbel glas te laten vervangen 
voor HR++-glas, bij voorkeur op een natuurlijk moment. Bij het vervangen van de kozijnen 
adviseren we sowieso om triple glas te laten plaatsen.
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In samenwerking met: 

Holendrecht West | Type 1

Vloer

Ons advies
Focus op energie besparen: De vloer en muur zijn voldoende geïsoleerd. We adviseren om het dak nog beter te 

isoleren.
Verminder gebruik aardgas: Een hybride warmtepomp kan de voldoende geïsoleerde woning goed en comfortabel 

verwarmen en vermindert het gasverbruik.
Richting aardgasvrij: Verbeter het glas en stap over op lage-temperatuursverwarming in de hele woning. 

Zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, kan je overstappen op een volledig elektrische 
warmtepomp.

Algemeen
Bouwperiode: 1991-1992

Bouwconstructie: Gietbouw met houtskeletbouw 
tussengevels

Bijzonderheden: Geen

Woningvariant Reigersbos 1_1

NAAM Gaasperdam 
Noord | Type 1

Huidige situatie
Type vloerconstructie: Systeemvloer
Oppervlakte: 40 tot 45 m²
Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor verwarming op 
lage, midden en hoge 
temperatuur

Gaasperdam Noord | Type 1

Advies
Isolatieadvies: n.v.t.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.
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In samenwerking met: 

Muur

Glas en kozijnen

Gaasperdam Noord | Type 1

Huidige situatie
Type muurconstructie: Binnenmuur en voor- en 

achtergevel van 
houtskelet; hoekgevels 
van beton

Oppervlakte: Tussenwoning: 50 tot 60 
m². Hoekwoning: 100 
tot 120 m²

Huidig isolatiemateriaal: Minerale wol
Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2
Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Geschikt voor 
verwarming op lage, 
midden en hoge 
temperatuur

Advies
Isolatieadvies: Extra isolatie is niet nodig.

Isolatiematerialen: n.v.t.

Nieuwe isolatiewaarde: n.v.t.

Besparing op gasverbruik: n.v.t.

Kosten: n.v.t.

Toekomstbestendig: n.v.t.

Geschikt voor: n.v.t.

Hoe in te kopen: n.v.t.

Huidige situatie

Type glas: Dubbel glas

Oppervlakte: 20 tot 25

Huidige isolatiewaarde: U-waarde 2,7

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor 
verwarming op lage 
temperatuur, wel voor 
midden en hoge 
temperatuur

Advies

Isolatieadvies: "Oud" dubbel glas vervangen voor 
HR++ glas

Glas en kozijnsoorten: HR++ of nieuwe kozijnen met triple glas

Nieuwe isolatiewaarde: U-waarde <1,2

Besparing op gasverbruik: 5%-10%

Kosten: €3.500 tot €4.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: Triple glas in combinatie met nieuwe 
kozijnen (+-€15.000)

Toekomstbestendig: ★★★★☆ (goed)

Hoe in te kopen: Vind een specialist op 
regionaalenergieloket.nl/vakspecialiste
n

Glas niet updaten!!

is overal hetzelfde

217



In samenwerking met: 

Advies
Een hybride (buitenlucht) warmtepomp neemt een groot 
deel van de verwarming over van de huidige cv-ketel. De 
cv-ketel springt bij wanneer er een piekvraag ontstaat zoals 
in de winter. Ook blijft de cv-ketel warm tapwater maken.

Kosten: €5.000 tot €6.000 (excl. subsidie)
Besparing op gasverbruik: 50-70%
Hoe in te kopen: Via de collectieve inkoop voor 
Gaasperdam

Minimale vereisten
Vloer: minimaal Rc 1,3

Muur: minimaal Rc 1,3

Dak: minimaal 2,0

Glas: minimaal dubbel glas

Cv-systeem: HR107 cv-ketel 

Radiatoren: per woning vast te stellen door installateur 

of deze voldoet. Heeft u vloerverwarming in de woning 

dan kunt u in de meeste gevallen ook met een hybride 

warmtepomp verwarmen.

Hybride Warmtepomp

Dak

Gaasperdam Noord | Type 1

Huidige situatie
Type dak: Plat

Type constructie: Beton

Oppervlakte: 40 tot 60 m²

Huidig isolatiemateriaal: PS (piepschuim)

Huidige isolatiewaarde: Rc-waarde 2,0

Toekomstbestendig: ★★★☆☆ (voldoende)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage 
temperatuur, wel op midden en hoge temperatuurAdvies

Isolatieadvies schuin dak: n.v.t.

Isolatiematerialen schuin dak: n.v.t.

Isolatieadvies plat dak: Isoleren van het platte dak door het huidige isolatiemateriaal aan te vullen met extra 
isolatie aan de buitenkant, onder de dakbedekking, van het dak. We adviseren om dit 
te doen als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Isolatiematerialen plat dak: PS- of PIR-platen

Nieuwe isolatiewaarde: Rc-waarde 4,5-6,0

Besparing op gasverbruik: 15-25%

Kosten schuin dak: n.v.t.

Kosten plat dak: €3.000 tot €5.500 (excl. subsidie)

Te verwachten meerwerk: ±5% voor dakdoorvoeren en dakramen

Toekomstbestendig: ★★★★★ (zeer goed)

Geschikt voor: Nog niet geschikt voor verwarming op lage temperatuur, wel op midden en hoge 
temperatuur

Hoe in te kopen: Vind een specialist op regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten

Hybride Warmtepomp niet 
updaten!!

is overal hetzelfde
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Subsidies & financiering
1. Landelijke subsidieregelingen
De Rijksoverheid stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen op verschillende manieren. Zo is er op dit 
moment een subsidie voor energiebesparende maatregelen. U kunt tot wel duizenden euro's subsidie krijgen wanneer u 
één of meerdere maatregelen laat uitvoeren. 

1.1 ISDE Subsidie: Isolatie, warmtepomp en zonneboiler
Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van een 
warmtepomp, zonneboiler en isolatiemaatregelen. De belangrijkste voorwaarden van de subsidie zijn:

● U treft twee of meer isolatiemaatregelen. Zoals vloer-, muur-, dak- en/of glasisolatie of één 
isolatiemaatregel in combinatie met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet;

● Voor de isolatiemaatregelen gelden minimumeisen voor oppervlak en isolatiewaarde (Rd);
● U doet de aanvraag nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd en binnen 12 maanden nadat de eerste  

maatregel is uitgevoerd;
● Voor zonneboilers en warmtepompen wordt de subsidie alleen afgegeven voor apparaten die 

voorkomen op de apparatenlijsten; 
● U kunt ook voor alleen een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet subsidie krijgen 

(zonder tweede maatregel).

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp, in het geval van een 
zonneboiler de vooraf berekende energiebesparing en bij isolatiemaatregelen een vast bedrag per m2 
geïsoleerd oppervlak. Voor het aansluiten aan een warmtenet gaat het om een vast subsidiebedrag van €3325,-. 
De subsidie wordt afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Meer informatie over de ISDE subsidie vindt u op de website van de RVO.

2. Subsidies gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft twee subsidies voor het verduurzamen van uw woning. Beide subsidies kunnen van nut 
zijn bij het energiezuinig maken van de woning.
 

2.1 Subsidie Gebiedsgericht aardgasvrij
Deze subsidie kunt u aanvragen als u helemaal van het aardgas afgaat. De subsidie kan oplopen tot een bedrag 
van € 5.000 en vraagt u aan voordat u aan de slag gaat. Voor meer informatie over de Subsidie Gebiedsgericht 
Aardgasvrij kunt u hier vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

2.2 Subsidie groen in Amsterdam (groene daken)
Deze subsidie kunt u aanvragen als u uw dak ‘groen’ gaat maken. Hiermee wordt een groen dak bedoeld dat 
goed is om overlast van regenwater tegen te gaan en de biodiversiteit in de stad stimuleert. Om in aanmerking 
te komen voor de subsidie moet u (en/of uw buren) minimaal 30 m2 dak of gevel vergroenen. U kunt maximaal € 
30 per m2 of maximaal 50% van de totale kosten aan subsidie krijgen. Voor meer informatie over de Subsidie 
Groen in Amsterdam kunt u hier vinden op de website van de gemeente Amsterdam.
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/voorwaarden-apparaten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B2A76669F-942B-4324-9BF8-E2DFDD9BC1FD%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B11F1610B-B76A-4051-8A8A-44BFE27F8DF6%7D#case_%7BE5A2CDB7-7227-47AE-9249-E1A8D2D01973%7D


3. Leningen

3.1 Nationale Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is in het leven geroepen om particulieren te stimuleren om hun woning te 
verduurzamen. U kunt tot maximaal €25.000 lenen voor energiebesparende maatregelen. Wilt u de woning 
renoveren tot Nul Op de Meter (NOM-woning) dan kunt u zelfs tot €65.000 lenen. De belangrijkste voorwaarden 
zijn:

● U betaalt een aantrekkelijke rente (1,7-2,2%), die gedurende de hele looptijd (7-20 jaar) van de lening 
vaststaat. Dit is in veel gevallen lager dan een lening bij de bank of andere kredietinstelling;

● Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort;
● U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen;
● U betaalt geen afsluitkosten.

Meer informatie zie:  www.energiebespaarlening.nl 

3.2 Energielening gemeente Amsterdam
De gemeente biedt in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ook een Energielening 
aan. Deze heeft een lager rentepercentage dan de landelijke regeling en er gelden net andere voorwaarde. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

3.3 Financiering via uw hypotheek
Ook is het bij verschillende banken mogelijk om energiebesparende maatregelen te financieren in de hypotheek 
van de woning of door een speciaal groendepot af te sluiten. Vraag uw bank naar de mogelijkheden.

4. Btw-regelingen

4.1 Verlaagd btw-tarief op isolatiemaatregelen
Op dit moment profiteert u van een lager btw-tarief van 9% op het arbeidsloon voor isolatiemaatregelen als 
vloer-, dak-, spouwmuur- en glasisolatie (normaal is dit 21%). Let op, dit geldt dus niet voor de materialen.

Om in aanmerking te komen voor deze btw-regeling moet aan twee voorwaarden worden voldaan:
1. De isolatiematerialen voldoen aan de warmteweerstand normen. Over het algemeen kunt u ervan 

uitgaan dat een isolatiebedrijf daar rekening mee houdt;
2. Uw woning is minimaal twee jaar oud.

4.2 Btw-teruggave zonnepanelen
Bij het kopen van zonnepanelen kunnen particulieren de btw op de totale investering terugvorderen. Dat 
betekent dat u van de totale aankoopsom 21% kunt terugvragen bij de Belastingdienst. U kunt dat eenvoudig 
zelf doen en anders helpen de meeste installateurs daarbij of kunnen ze u doorverwijzen. In dit stappenplan 
leggen we uit hoe u de btw kunt terugvragen.

https://www.energiebespaarlening.nl
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD94DCF5C-3E4F-4DDE-83C7-2DBFEB7088DF%7D
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


In samenwerking met: 

Beste lezer,

Goede woningisolatie kan u honderden euro’s per jaar besparen op uw energierekening. U krijgt een 

comfortabelere woning én u draagt uw steentje bij aan het milieu. Om u daar een handje bij te helpen, 

organiseren gemeente Amsterdam en Regionaal Energieloket een isolatieactie voor haar inwoners.

In dit informatiepakket leest u meer over de actie en prijzen. Regionaal Energieloket en de gemeente 

organiseren ook een informatieavond. U bent van harte uitgenodigd! Tijdens de avond kunt u uw 

vragen stellen aan Regionaal Energieloket, de gemeente en de installateur. U vindt de datum van de 

informatieavond op de website van Regionaal Energieloket. U kunt zich hier aanmelden voor de 

informatieavond en vrijblijvend inschrijven voor de isolatieactie. 

Over Regionaal Energieloket

Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Het is ons doel om 

woningeigenaren te informeren over duurzame maatregelen voor de woning en hen te ondersteunen bij 

het treffen van maatregelen. Wij werken in opdracht van de gemeente Amsterdam..

Heeft u alvast een vraag? Bel of mail Regionaal Energieloket gerust!

088 525 4110
projecten@regionaalenergieloket.nl

Informatiepakket Isolatieactie 
Gemeente Amsterdam

André van de Bovenkamp
Projectmanager Regionaal Energieloket

https://regionaalenergieloket.nl/


In samenwerking met: 
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Over deze isolatieactie

Isolatiebedrijven uit de regio zijn uitgenodigd een aanbod in te dienen. Onafhankelijke adviseurs van 

Regionaal Energieloket hebben de aanbiedingen beoordeeld en het beste aanbod geselecteerd. Dit is 

niet noodzakelijk het goedkoopste aanbod. Wij zoeken namelijk altijd naar een hoogwaardig aanbod 

met de beste prijs-kwaliteitverhouding. In de beoordeling zijn in ieder geval de volgende onderdelen 

meegenomen: 

● Certificaten
● Ervaring
● Capaciteit

Organisatie

● Kwaliteit producten
● Milieuvriendelijkheid

Productaanbod

● Pakketprijzen
● Betalingsvoorwaarden

Prijs

● Productgaranties
● Installatiegarantie

Garanties

Voordelen voor u als woningeigenaar

Isolatiemaatregelen laten uitvoeren  via deze actie heeft een aantal voordelen. U bent verzekerd van 

een ervaren isolatiebedrijf voor de uitvoering met de juiste producten tegen een aantrekkelijke prijs. 

Regionaal Energieloket ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden.

1. Kwaliteit

Er is veel werk gestoken in de selectie van een leverancier en de aangeboden producten. Het 

beste aanbod is gekozen op basis van ervaring, prijs-kwaliteitverhouding en garanties. 

2. Prijsvoordeel

Regionaal Energieloket neemt een deel van het werk van het isolatiebedrijf uit handen zodat 

deze efficiënter kan werken. Dat levert u een kostenvoordeel op. 

3. Maatwerk

Elke woning is anders. Daarom ontvangt u altijd een persoonlijke advies en offerte. Collectief 

voordeel in combinatie met het benodigde maatwerk. 
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In samenwerking met: 

Kruipruimtes zijn vaak koud en vochtig. Bij een niet-geïsoleerde kruipruimte komt kou en vocht via de 

vloer de woning in. De vloer kan daardoor koud en oncomfortabel aanvoelen in de winter. Vocht in 

deze ruimtes kan leiden tot aantasting van leidingen en zelfs houtrot veroorzaken. 

Een goede oplossing is vloerisolatie. Bij vloerisolatie wordt de begane 

grondvloer via de kruipruimte tegen de onderkant van de vloer geïsoleerd. Daar 

is wel 50 cm werkruimte voor nodig (hoogte kruipruimte). Vloerisolatie levert 

het beste resultaat op qua isolatie en besparing. De voor- en nadelen van 

vloerisolatie ten opzichte van bodemisolatie zijn: 

Vloer- en bodemisolatie

+ -

   Voordelen van vloerisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Warmere vloer in de winter

3. Goed voor het milieu

4. Voorkomt vochtproblemen

Hoge isolatiewaarde

Meeste impact op comfort

Is de kruipruimte niet hoog genoeg (50 cm of lager) dan is bodemisolatie een 

alternatief. Er worden polystyreen parels (ook wel EPS parels) in een dikke laag 

op de bodem gestort en goed verspreid. Het is een relatief eenvoudige klus en 

goedkoper dan vloerisolatie. Maar daar staat ook een lagere isolatiewaarde 

tegenover. 

Iets kostbaarder dan 

bodemisolatie+Ons advies
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- Lagere isolerende werking

- Bereikbaarheid van de kruipruimte

Droge kruipruimte+

Eenvoudig uit te voeren+



In samenwerking met: 

Omdat elke woning anders is, hebben we meerdere producten geselecteerd voor deze actie. U kiest 

samen met de adviseur van het isolatiebedrijf welk materiaal het beste past bij uw woning en wensen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen per materiaal per m2. De prijzen zijn inclusief btw.  

Vloer- en bodemisolatie

Materiaal
Fabrikant

Isolatiefolie (Reflex 
isolatiefolie BV - PIF iso 

60 )

Gespoten PUR* gesloten 
cellig (BASF - 
Elastospray)

Minerale wol
(Knauf Insulation - 
Naturoll ecose 035)

Type Vloerisolatie
Vloerisolatie - betonvloer

Vloerisolatie

Kenmerken       

   Isolatiewaarde

   Milieuvriendelijk

   Houten vloer

   Betonvloer

   Levensduur

  

   ++

   ++

   ++

   ++

   +/-

  

   ++

   +

   ++

   ++

   +/-

  

   ++

   +

   ++

   ++

   +/-

Besparing ~15% op stookkosten ~15% op stookkosten ~15% op stookkosten

Kleine vloer
(tot 50m2)

€44,10 / m2 €40,15 / m2 €39,90 / m2

Gemiddelde vloer 
(51 tot 80m2)

€40,50 / m2 €39,60 / m2 €38,85 / m2

Grote vloer 
(meer dan 80m2)

€39 /m2 €37,95 / m2 €35,70 / m2

Minimumprijs €1.260,00 €1.540,00 €1.260,00

   Voordelen van vloerisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Warmere vloer in de winter

3. Goed voor het milieu

4. Voorkomt vochtproblemen
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*PUR schuim is vrij van milieubelastende HFK gassen. Toch komen er bij het aanbrengen ongezonde gassen vrij, waardoor de 
kruipruimte enkele dagen na het isoleren niet toegankelijk is. De milieuwinst van het isoleren is vele malen groter, maar 
andere materialen zijn beter voor het milieu.



In samenwerking met: 

Omdat elke woning anders is, hebben we meerdere producten geselecteerd voor deze actie. U kiest 

samen met de adviseur van het isolatiebedrijf welk materiaal het beste past bij uw woning en wensen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen per materiaal per m2. De prijzen zijn inclusief btw.  

Bodemisolatie

Materiaal
Fabrikant

Bodem parels 
Airofill

Bodem chips 
Gebroeders de Vries

Type Bodemisolatie Bodemisolatie

Kenmerken       

   Isolatiewaarde

   Milieuvriendelijk

   Houten vloer

   Betonvloer

   Levensduur

   

   +/-

   +/-

   ++

   ++

   +/-

   

   +/-

   +/-

   ++

   ++

   +/-

Besparing ~10% op stookkosten ~10% op stookkosten

Kleine vloer
(tot 50m2)

€26,95 / m2 €30,95 / m2

Gemiddelde vloer 
(51 tot 80m2)

€25,90 / m2 €30,45 / m2

Grote vloer 
(meer dan 80m2)

€24,80 / m2 €27,30 / m2

Minimumprijs €1.144,50 €1.207,50

   Voordelen van vloerisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Warmere vloer in de winter

3. Goed voor het milieu

4. Voorkomt vochtproblemen
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In samenwerking met: 

Woningen die zijn gebouwd zijn na ~1920 hebben een spouw (luchtlaag) tussen de binnen- en 

buitenmuur. Die is bij de woningen gebouwd voor 1992 niet of nauwelijks geïsoleerd bij de bouw. 

Hierdoor gaat veel warmte verloren, onder andere via de buitenmuren. Voor veel woningen is er 

gelukkig een eenvoudige oplossing. Deze luchtspouw kan van buitenaf eenvoudig gevuld worden met 

een isolatiemateriaal. Dit noemen we ‘spouwmuurisolatie’. 

Spouwmuurisolatie kan worden toegepast als de spouw nog niet (volledig) 

geïsoleerd is. In de ‘Veelgestelde vragen’ aan het einde van dit document leest u 

hoe u kunt controleren of u een (ongeïsoleerde) spouw hebt. 

De voor- en nadelen van spouwmuurisolatie zijn: 

Spouwmuurisolatie

+ -Snel terugverdiend

Veel impact op comfort

Gemakkelijk aan te brengen

Beperkte isolatiewaarde

Niet altijd mogelijk+
+

-

“Omdat de spouwmuur vaak maar een paar cm breed is, is de isolatiewaarde 
van spouwmuurisolatie niet zaligmakend. Maar de verhouding tussen kosten 
en opbrengsten is wel heel gunstig. Spouwmuurisolatie verdient u vaak al 
binnen 3 tot 4 jaar terug. Mocht het later nodig zijn om extra te isoleren dan 
kan dat alsnog via de binnen- of buitenkant van de buitenmuur.”

Theodoor Koelewijn
Technisch adviseur – Regionaal Energieloket

   Voordelen van spouwmuurisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Comfortverhoging in huis

3. Goed voor het milieu

4. Eenvoudig uit te voeren
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In samenwerking met: 

Omdat elke woning anders is, hebben we meerdere producten geselecteerd voor deze actie. U kiest 

samen met de adviseur van het isolatiebedrijf welk materiaal het beste past bij uw woning en wensen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen per materiaal per m2. De prijzen zijn inclusief btw.  

Spouwmuurisolatie

Materiaal Minerale wol
Knauf - Supafil

EPS parels*
Airofill - EPS parels

UF schuim
Aminotherm

Kenmerken       

   Isolatiewaarde

   Milieuvriendelijk materiaal

   Brandwerend

   Vochtwerend

   Her/bij-isoleren spouw

  

   +

   +

   ++

   +

   +

  

   +

   +/-

   +/-

   ++

   -

  

   +

   -

   -

   ++

   ++

Besparing 10-20% op stookkosten 10-20% op stookkosten 10-20% op stookkosten

Klein geveloppervlak
(tot 50m2)

€16,80 / m2 €17,80 / m2 €19,00 / m2

Gem.  geveloppervlak
(51 tot 80 m2)

€15,25 / m2 €16,25 / m2 €18,25 / m2

Groot geveloppervlak
(meer dan 80 m2)

€14,75 / m2 €15,75 / m2 €17,25 / m2

Minimumprijs €850,00 €875,00 €975,00

*EPS parels worden bij het inspuiten in de spouw aan elkaar gelijmd zodat ze goed blijven zitten. Toch ontsnappen er bij de 
uitvoering vrijwel altijd wat parels. Deze komen dan op de stoep of in de tuin terecht. Dit is helaas niet te voorkomen.
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   Voordelen van spouwmuurisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Comfortverhoging in huis

3. Goed voor het milieu

4. Eenvoudig uit te voeren



In samenwerking met: 

In woningen die gebouwd zijn vòòr 1988 zijn niet of nauwelijks geïsoleerd. Hierdoor gaat veel warmte 

verloren. Vooral via het dak, want warme lucht stijgt op. Dakisolatie is daarom de isolatiemaatregel die 

vaak het meeste energie kan besparen. Door het dak, of de zoldervloer, goed te isoleren vermindert u 

uw energiekosten flink. Ook wordt het comfortabeler in huis. In de winter blijft de woning warm en in 

de zomer houdt dakisolatie de warmte juist buiten.

In deze actie wordt isolatie aangeboden voor de binnenkant van een 

schuin dak. In de ‘Veelgestelde vragen’ aan het einde van dit document 

leest u welke andere soorten dakisolatie er zijn.

De voor- en nadelen van dakisolatie zijn: 

Dakisolatie binnenkant schuin dak

+ -Grote besparing gasverbruik

Extra comfort

Geluidsisolatie

Relatief hoge investering

Kierdicht isoleren is ingewikkeld+
+

-

“Denk bij isolatie altijd aan ventilatie. Oude daken zitten vaak vol naden en 
kieren waardoor natuurlijke ventilatie ontstaat. Als uw dak goed is geïsoleerd 
is en naden en kieren zijn dichtgemaakt, is er geen sprake meer van natuurlijk 
ventilatie. Zorg daarom voor voldoende ventilatie en/of een goed 
ventilatiesysteem.” 

Theodoor Koelewijn
Technisch adviseur – Regionaal Energieloket

   Voordelen van dakisolatie:

1. Hoge besparing

2. Comfortverhoging in huis

3. Goed voor het milieu
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In samenwerking met: 

Omdat elke woning anders is, hebben we meerdere producten geselecteerd voor deze actie. U kiest 

samen met de adviseur van het isolatiebedrijf welk materiaal het beste past bij uw woning en wensen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen per materiaal per m2. De prijzen zijn inclusief btw.  
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Dakisolatie binnenkant schuin dak

   Voordelen van dakisolatie:

1. Hoge besparing

2. Comfortverhoging in huis

3. Goed voor het milieu

Materiaal PIR/EPS Platen Minerale wol / 
Vlas

Gespoten 
schuim 

Parels 
zoldervloer

Kenmerken       

   Isolatiewaarde

   Milieuvriendelijk 

materiaal

   Brandwerend

   Vochtwerend

  

   +

   -

   -

   +/-

  

   +

   +

   +

   -

  

   +

   -

   -

   +

  

   +

   -

   -

   ++

Met/zonder 

afwerkingslaag

Met/zonder Met/zonder Zonder nvt

Besparing 20-30% op 
stookkosten

20-30% op 
stookkosten

20-30% op 
stookkosten

10-20% op 
stookkosten

Materiaal Isovlas Reno TG 
Elegant 160 mm

Kingspan - IsoEasy 
100mm

Knauf - Timber 
Frame

Knauf Loft Supafil - 
Zoldervloer

Kenmerken       

   Isolatiewaarde

   Milieuvriendelijk materiaal

   Brandwerend

   Vochtwerend

  

   +

   +

   +

   -

  

   +

   -

   -

   +/+

  

   +/-

   +

   +

   +/-

  

   +

   -

   -

   +

Met/zonder afwerkingslaag Met/zonder Met/zonder Zonder

Besparing 20-30% op 
stookkosten

20-30% op stookkosten 20-30% op stookkosten 10-20% op stookkosten

Klein dakoppervlak (<50m2)
Rd 3,5 €104,50 / m2 €106,90 / m2 €85,00 / m2 €39,90 / m2

Gem. dakoppervlak 
(50-100m2)
Rd 3,5

€102,30 / m2 €104,65 / m2 €83,00 / m2 €37,80 / m2

Groot dakoppervlak 
(>100m2)
Rd 3,5

€100,10 / m2 €102,40 / m2 €81,00 / m2 €35,70 / m2

Minimumprijs
Rd 3,5

€3.190,00 €3.262,50 €2.500,00 €1.312,50



In samenwerking met: 

Voor deze actie zijn aanbiedingen van veel verschillende isolatiebedrijven met 

elkaar vergeleken. Daarin kijken we naar aspecten zoals ervaring, capaciteit, 

productaanbod en prijzen. 

Voor de isolatiewerkzaamheden in deze actie is de firma Takkenkamp 

Vastgoed Verduurzamers geselecteerd. Takkenkamp Vastgoed 

Verduurzamers is een ervaren isolatiebedrijf. Daarnaast is het bedrijf 

gecertificeerd door VCA. Dit onafhankelijke instituut controleert 

steekproefsgewijs of de uitvoering volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd. 

Het bedrijf is tevens aangesloten bij de brancheorganisatie voor na-isolatie 

Venin. 

Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers geeft 10 jaar garantie op haar 

isolatieproducten en werkzaamheden. 

Uitvoerende isolatiebedrijf
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lid van:

gecertificeerd door:

Gebruiker als het 1 bedrijf is. 
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Het proces van deze actie

1

2

3

4

5

Inschrijving

U kunt zich via de website van Regionaal Energieloket vrijblijvend inschrijven 

voor de actie. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in. U 

vindt daar ook de einddatum voor inschrijving. 

Inplannen woningopname

U ontvangt een bevestigings e-mail. Uw inschrijving wordt doorgestuurd aan 

het isolatiebedrijf. Zij nemen vervolgens contact met u op om een 

woningopname in te plannen.

Woningopname en adviesgesprek

Een adviseur van het isolatiebedrijf komt bij u thuis langs voor een vrijblijvende 

woningopname en een adviesgesprek. Uw aanwezigheid thuis is vereist, 

uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM rondom corona zorgvuldig 

gevolgd.

Persoonlijke offerte

Op basis van de woningopname stelt de adviseur een persoonlijke en 

vrijblijvende offerte op. Deze offerte volgt de prijzen zoals aangegeven in dit 

informatiepakket. 

Uitvoering

Als u akkoord geeft op de offerte, bent u officieel akkoord met de opdracht. U 

plant samen met het isolatiebedrijf een dag in waarop de werkzaamheden 

worden uitgevoerd. Het aanbrengen van de isolatiemaatregelen is meestal 

binnen een dag geregeld.  

Genieten en besparen!

Inschrijving

U kunt zich via de website van Regionaal Energieloket vrijblijvend inschrijven 

voor de actie. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in.

Inplannen woningopname

U ontvangt een bevestigings e-mail. Uw inschrijving wordt doorgestuurd aan 

het isolatiebedrijf en/of glaszetter. Zij nemen vervolgens contact met u op.

Woningopname en adviesgesprek

Een adviseur van het isolatiebedrijf en/of glaszetter komt bij u thuis langs voor 

een vrijblijvende woningopname en een adviesgesprek. Uw aanwezigheid thuis 

is vereist, uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM rondom corona 

zorgvuldig gevolgd.

Offerte op maat

Op basis van de woningopname stelt de adviseur een persoonlijke en 

vrijblijvende offerte op. Deze offerte volgt de prijzen zoals aangegeven in dit 

informatiepakket. 

Uitvoering

Als u akkoord geeft op de offerte, bent u officieel akkoord met de opdracht. U 

plant samen met het isolatiebedrijf en/of glaszetter een dag in waarop de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Het aanbrengen van de 

isolatiemaatregelen is meestal binnen een dag geregeld. 

Genieten en besparen!

http://www.regionaalenergieloket.nl/dummydummydummydummydummy
http://www.regionaalenergieloket.nl/
http://www.regionaalenergieloket.nl/dummydummydummydummydummy
http://www.regionaalenergieloket.nl/


In samenwerking met: 

232

Maatwerk

Meerwerk

Iedere woning is net anders. Daardoor kan het voorkomen dat extra werkzaamheden nodig zijn om het 

isolatiemateriaal goed  te kunnen installeren. Wij vinden het belangrijk dat elke installatie goed en 

veilig wordt uitgevoerd. Daarom hebben wij als Regionaal Energieloket een lijst met mogelijk 

meerwerk opgesteld en de bijkomende kosten van te voren vastgelegd met het isolatiebedrijf. Zo bent 

u verzekerd van maatwerk en een scherpe prijs.

Vloer- en bodemisolatie Indicatie meerprijs (incl. btw) 

Ventilatieroosters aanbrengen € 0 per stuk

Gat hakken in kruipruimte € 78.75 per gat

Bodem- of noppenfolie €  per m2

Graven onder fundering Ongeveer €115.50 per gat (soms via aparte aannemer)

(Tijdelijk) vloerluik maken Maatwerk (soms via aparte aannemer)

Spouwmuurisolatie Indicatie meerprijs (incl. btw)

Dikke spouw (7 cm) € 2.10 per m2

Dikke spouw (8 cm of dikker) € 4.20 per m2

Meerprijs 14 mm boren € 2.10 per m2

Ventilatieroosters € 0 per stuk

Spouwscheiders € 0 per gevel

Impregneren gevel € 13.50 per m2

Spouwvervuiling weghalen Maatwerk

Hoogwerker Om en nabij €400

Snijvoegherstel maatwerk per m2
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Veelgestelde vragen: subsidie

Kan ik subsidie aanvragen op de isolatiemaatregelen?

Ja, er is in 2021 een landelijke subsidie voor isolatie: de Investeringssubsidie duurzame energie en 

energiebesparing (ISDE). U kunt de subsidie aanvragen als u ten minste 2 verduurzamingsmaatregelen 

laat uitvoeren. Naast isolatie kan een tweede maatregel ook isolerend glas, een warmtepomp, 

zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet zijn. De subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (de RvO). Lees hier meer over de voorwaarden en subsidiebedragen. 

Welke voorwaarden worden er aan de subsidie gesteld?

Er zijn twee belangrijke voorwaarden per isolatiemaatregel:

1. Een minimale isolatiewaarde. Alle maatregelen in deze actie voldoen aan deze voorwaarde.

2. Een minimaal geïsoleerd oppervlakte in m2. De minimale oppervlakten en andere details van de 

subsidieregeling vindt u op de website van RVO. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Er wordt gewerkt met vaste subsidiebedrag per vierkante meter isolatie. Voor 2022 zijn de prijzen 

vastgesteld: vloerisolatie €11 per m2, bodemisolatie €6 per m2, spouwmuurisolatie €8 per m2, 

dakisolatie is €30 per m2. 

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

De subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO). Lees hier 

meer over de voorwaarden en subsidiebedragen. Let goed op het aanvraagproces, uiterlijk 12 

maanden na aanschaf van de maatregelen moet de  subsidie zijn geregeld. Tip: Maak foto’s van de 

uitvoering, die kunnen dienen als bewijsmateriaal.  

Kan iemand de subsidie voor mij aanvragen?

U kunt een bekende vragen om u te helpen. Er zijn ook verschillende partijen die u kunnen ontzorgen 

met het aanvragen van subsidies. Dit kost vaak tussen de €50 en €75. 

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kijkt u alstublieft op de website van 

RVO. RVO verstrekt de subsidie en heeft de meest actuele informatie. Heeft u vragen over de 

isolatiesubsidie? Bel dan met RVO via 088 042 4242.

https://regionaalenergieloket.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-voor-woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen
https://regionaalenergieloket.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-voor-woningeigenaren
https://regionaalenergieloket.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-voor-woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
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Veelgestelde vragen: vloerisolatie

Is mijn woning geschikt voor vloerisolatie?

1. Zit er een kruipruimte onder de begane grondvloer?

2. Bij een betonnen vloer: Is de kruipruimte ten minste 50 centimeter hoog?

3. Bij een houten vloer: Is de kruipruimte ten minste 30 centimeter hoog (gemeten vanaf de 

onderzijde van de balken)?

4. Is de kruipruimte goed toegankelijk via een luik?

5. Is de onderzijde van de vloer vrij om te isoleren?

Is het antwoord op alle vragen ja? Dan is vloerisolatie voor uw woning mogelijk!

Is het antwoord op één of meerdere vragen nee? Dan vormt bodemisolatie wellicht een oplossing, 

daar is ongeveer 25 cm aan hoogte voor nodig. Twijfelt u? U leest er meer over op onze kennisbank. 

Ik heb geen (toegankelijke) kruipruimte; wat zijn mijn mogelijkheden?

Het is lastig om de  vloer van een woning die direct op het zand gebouwd is te isoleren. Er is geen 

kruipruimte, dus is een isolerende ondervloer de enige optie. Binnen deze actie kunnen we helaas niks 

voor u betekenen. Lees hier een artikel over wat wel kan. 

Heeft u wel een kruipruimte maar is er geen toegang? Dan kan het helpen om de bouwtekening erbij 

te pakken om een indruk te krijgen van de hoogte van de kruipruimte. Voor vloerisolatie moet de 

kruipruimte minimaal 50 centimeter hoog zijn. Is de kruipruimte hoog genoeg? Dan kunt u een 

kruipluik laten maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden. U kunt dit het beste eerst via een 

gespecialiseerd bedrijf (bijvoorbeeld een aannemer) laten uitvoeren voor het isolatiebedrijf 

langskomt. Informeer uzelf goed om te voorkomen dat u onnodig kosten maakt. Vaak loont het om bij 

een paar buren te informeren; zij hebben misschien al toegang tot de kruipruimte. 

Kan ik mijn kruipruimte ook isoleren als ik vloerverwarming heb?

Jazeker! Juist bij vloerverwarming is het verstandig de vloer goed te isoleren. Anders straalt er veel 

warmte weg richting de kruipruimte en dat is zonde. Door de vloer te isoleren, wordt de warmte via de 

vloerverwarming afgegeven aan de woning, daar waar u het wilt hebben. Isolatiefolies met een hoge 

isolatiewaarde zijn zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/vloerisolatie/
https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/vloerisolatie/vloerisolatie-geen-kruipruimte/
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Veelgestelde vragen: spouwmuurisolatie

Is mijn woning geschikt voor spouwmuurisolatie?

1. Is de woning gebouwd tussen 1925 en 1988?

2. Heeft de woning een spouwmuur?

3. Is de spouwmuur ongeïsoleerd of kan er nog worden bij-geisoleerd?

4. Bestaat de gevel voornamelijk uit onbewerkte baksteen (niet geverfd of geglazuurd)?

Is het antwoord op alle vragen ja? Dan is spouwmuurisolatie zeer waarschijnlijk mogelijk. Bij woningen 

gebouwd tussen 1975 en 1988 is er wel een kans dat er al isolatiemateriaal is aangebracht bij de bouw. 

Soms kan er nog wat isolatiemateriaal bij, maar soms ook niet. Dit kan alleen ter plekke bekeken 

worden bij de woningopname. 

Is het antwoord op één of meerdere vragen nee? Dan is het waarschijnlijk niet mogelijk uw muren te 

isoleren via deze actie. U moet de buitenmuur dan op een andere wijze isoleren, via de binnen- of 

buitenkant van de woning. 

Hoe weet ik of ik een spouwmuur heb? 

Milieu Centraal geeft tips om dit te achterhalen. U ziet daar ook hoe de uitvoering in zijn werk gaat. 

Hoe wordt vastgesteld of de spouw geïsoleerd kan worden? 

Niet elke spouw kan geïsoleerd worden. Soms is het niet verstandig om de spouwmuur te isoleren, 

bijvoorbeeld omdat er een risico is op vochtproblemen (koudebruggen). Een isolatieadviseur kijkt 

tijdens de woningopname of uw spouwmuur geschikt is voor isolatie door middel van een zogenaamd 

endoscopisch onderzoek. De adviseur boort een klein gaatje in de buitenmuur en bekijkt de spouw 

met een speciale camera. Op basis van het onderzoek geeft de adviseur een advies over de 

mogelijkheden en het beste isolatiemateriaal voor uw situatie.

Hoelang duurt het om de spouwmuur te isoleren?

Het is een relatief eenvoudige klus die gemiddeld één à twee dagdelen in beslag neemt. Alle 

werkzaamheden worden vanaf buiten uitgevoerd; u heeft dus geen materiaal of mensen in de woning. 

Mijn spouw is jaren geleden al geïsoleerd. Kan ik dit nog verbeteren?

Een spouw die voor een deel al gevuld is met spouwmuurisolatie kan in sommige gevallen aangevuld 

worden met nieuw isolatiemateriaal. Een andere optie is om het oude isolatiemateriaal weg te laten 

halen en nieuw, beter isolatiemateriaal terug te plaatsen. 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
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Veelgestelde vragen: dakisolatie

Is mijn dak geschikt voor isolatie via de binnenkant?

Het isolatiebedrijf kijkt bij de woningopname of uw dak geschikt is voor isolatie via de binnenzijde 

(vanuit de woning). Belangrijk is om te controleren of er tussen het dak en de dakpannen een 

dampremmende laag of dampdoorlatende folie is toegepast. Als dat zo is dan ademt uw dak niet 

vanaf de buitenzijde. Als (door nieuwe isolatie) vocht vast komt te zitten in de dakconstructie kan er 

rot in het houtwerk ontstaan. In zo’n geval moet er een dampremmende folie over het 

isolatiemateriaal geplaatst worden. Dit voorkomt dat vocht vanuit de woning niet in de dakconstructie 

komt. Vocht ontstaat in huis door koken, douchen en door mensen (zweten en ademenen). De 

dampremmende folie moet geheel dekkend en vrij van kieren en gaten zijn. Er kan dus ook niet meer 

in geboord worden na afwerking.

Kan ik mijn schuine dak zelf isoleren?

Een handige doe-het-zelver kan in sommige gevallen zelf dakisolatie via de binnenkant van een 

schuindak aanbrengen. Het is dan wel van belang om goed na te gaan uit welke materialen en/of folies 

het dak bestaat. Als u zelf het dak gaat isoleren en u maakt daar een fout in, heeft u grote kans op 

vochtproblemen. Hierdoor kan de dakconstructie gaan rotten (zie bovenstaand). De reparatiekosten 

zijn dan een stuk hoger dan het inhuren van een isolatiespecialist om de klus voor u uit te laten 

voeren. Dus het kan zeker, maar let goed op.

Hoe werkt dakisolatie van een schuin dak via de buitenkant?

Bij isolatie aan de buitenzijde wordt het dakbeschot aan de buitenzijde van isolatie voorzien. De 

dakbedekking wordt verwijderd, isolatiemateriaal wordt aangebracht en de (nieuwe) dakbedekking 

wordt teruggeplaatst. Dakisolatie via de buitenkant levert een hogere isolatiewaarde op, maar is ook 

aanzienlijk duurder dan dakisolatie via de binnenkant. Moet de dakbedekking binnenkort worden 

vervangen? Dan is dit een interessante maatregel. Dit type dakisolatie wordt niet binnen deze actie 

aangeboden. U vindt hier meer informatie. 

Hoe wordt een plat dak geisoleerd?

Een plat dak kunt u het beste via de buitenkant isoleren. Een slim moment is als de dakbedekking aan 

vervanging toe is. Er wordt een laag isolatiemateriaal op het platte dak aangebracht wat netjes 

waterdicht wordt afgewerkt met een nieuwe laag dakbedekking. Dit type dakisolatie wordt niet 

binnen deze actie aangeboden. U vindt hier meer informatie. 

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/dakisolatie/schuin-dak-isoleren/
https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/dakisolatie/plat-dak-isoleren/
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Veelgestelde vragen: organisatie

Wie/wat is Regionaal Energieloket?

De gemeente schakelt Regionaal Energieloket in om haar inwoners te informeren en adviseren over 

energiebesparende maatregelen, zoals  isolatie. Dat doen we op verschillende manieren. Via onze 

website (www.regionaalenergieloket.nl), maar ook door informatieavonden te organiseren en 

woningeigenaren persoonlijk te adviseren over energiebesparing in huis. Onze klantenservice staat 

bovendien klaar om alle vragen rondom woningverduurzaming te beantwoorden. 

Waarom organiseren jullie een collectief aanbod?

Naast informeren en adviseren, helpen we mensen ook om eenvoudig aan de slag te gaan met 

verduurzamingsmaatregelen. Dat doen we door collectief een aanbod te organiseren voor inwoners 

van de gemeente. Door de vraag van woningeigenaren te bundelen, kan Regionaal Energieloket 

aantrekkelijke prijzen en afspraken onderhandelen met de uitvoerende bedrijven. 

Hoe verdient Regionaal Energieloket haar geld? 

Gemeenten, provincies en rijksoverheid betalen Regionaal Energieloket om mensen te helpen met het 

verduurzamen van hun huis. Bedrijven (vakspecialisten) kunnen zich gratis aansluiten op ons online 

platform voor inwoners die offertes willen aanvragen. In het geval van een collectieve actie nemen wij 

een deel van de werkzaamheden van de betrokken bedrijven uit handen. Denk aan het 

inschrijvingsproces, advisering, klantenservice en een klachtenprocedure. De betrokken bedrijven 

kunnen hun werkzaamheden zo efficiënter uitvoeren en betalen hier een vergoeding voor. Deze 

vergoeding is voor alle bedrijven gelijk, zodat we onze neutrale positie behouden. 

Hoe is de installateur gekozen?

Regionaal Energieloket heeft een uitvraag gedaan onder lokale partijen. Van te voren is er een lijst 

opgesteld met minimale criteria. Denk aan aantoonbare vakpapieren, certificering en garanties. 

Bedrijven die aan deze criteria voldoen, worden met elkaar vergeleken op basis van een 

prijs-kwaliteitverhouding. Kwaliteit telt zwaar mee, omdat we een goede, veilige uitvoering willen 

kunnen garanderen. De partij met de hoogste score is het bedrijf met wie we de actie uitvoeren. 

Is het collectieve aanbod vrijblijvend?

Ja, u kunt zich vrijblijvend inschrijven voor een persoonlijke offerte van het geselecteerde bedrijf en 

besluit zelf of u meedoet met de inkoopactie. 

http://www.regionaalenergieloket.nl
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Informatiepakket 
Hybride Warmtepompactie 

Gaasperdam

Beste lezer,

Met een hybride warmtepomp kunt u slim en zuinig verwarmen. Dat scheelt in de portemonnee en is 

goed voor het milieu. Een hybride warmtepomp staat naast een cv-ketel en neemt een groot deel van 

de verwarming van uw huis over. Om te kijken of deze vorm van duurzame warmte voor u interessant 

is, organiseert gemeente Amsterdam in samenwerking met Regionaal Energieloket een 

warmtepompactie voor haar inwoners. Regionaal Energieloket organiseert regelmatig acties voor 

energiebesparende maatregelen en werkt daarbij samen met betrouwbare aanbieders uit de regio.

In dit informatiepakket leest u meer over de hybride warmtepomp: wanneer kan deze worden 

toegepast, wat zijn de voor- en nadelen en welke kosten en besparingen komen erbij kijken. Regionaal 

Energieloket en de gemeente organiseren ook een informatieavond. U bent van harte uitgenodigd! 

Tijdens de avond kunt u uw vragen stellen aan Regionaal Energieloket, de gemeente en de installateur. 

U vindt de datum van de informatieavond op de website van Regionaal Energieloket. U kunt zich daar 

ook inschrijven voor deze actie. 

Over Regionaal Energieloket

Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Het is ons doel om 

woningeigenaren te informeren over duurzame maatregelen voor de woning en hen te ondersteunen bij 

het treffen van maatregelen. Wij werken in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Heeft u alvast een vraag? Bel of mail Regionaal Energieloket gerust!

Fardeau Gradus
Projectmanager Regionaal Energieloket

088 525 4110
projecten@regionaalenergieloket.nl
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Over deze warmtepompactie

Ervaren installateurs van hybride warmtepompen zijn gevraagd om een aanbod in te dienen voor deze 

actie. Onafhankelijke adviseurs van Regionaal Energieloket hebben de aanbiedingen beoordeeld en 

het beste aanbod geselecteerd. Bij de selectie van de installateur hebben we gekeken naar de beste 

prijs-kwaliteitverhouding in plaats van uitsluitend de laagste prijs. In de beoordeling zijn ruim 30 

aspecten meegenomen, verdeeld over verschillende thema’s:

● Certificaten
● Ervaring
● Capaciteit

Organisatie

● Prestaties warmtepomp
● Fabrikant

Productaanbod

● Prijzen
● Onderhoudscontract
● Betalingsvoorwaarden

Prijs

● Productgarantie
● Installatiegarantie

Garanties

Voordelen van deze actie voor u als woningeigenaar

Weinig woningeigenaren hebben ervaring met het aanschaffen van een hybride warmtepomp. Daarom 

helpt Regionaal Energieloket u via deze actie. We adviseren u graag over wanneer het wel of juist niet 

slim is om een warmtepomp aan te schaffen. Mocht uw woning geschikt zijn dan krijgt u een 

kwalitatief goed product van een vakkundige en ervaren installateur. En, niet onbelangrijk, tegen een 

scherpe prijs. 

De voordelen op een rij:

1. Kwaliteit: er is veel werk gestoken in de selectie van een installateur en de aangeboden 

producten;

2. Prijsvoordeel: Regionaal Energieloket neemt een deel van het werk van de installateur uit 

handen zodat hij efficiënter kan werken. De installateur berekent dit voordeel door in de prijs.

3. Maatwerk: elke woning is anders. Daarom ontvangt u altijd een persoonlijke advies en offerte. 

Collectief voordeel wordt dus altijd gecombineerd met het benodigde maatwerk. 
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Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp werkt samen met de reguliere cv-ketel. Vandaar de term ‘hybride’. Samen 

zijn ze verantwoordelijk voor de verwarming van de woning en het (douche)water. De warmtepomp 

zorgt voor het grootste deel van het jaar voor de verwarming. De cv-ketel zorgt voor het warme 

(douche)water en springt bij voor de verwarming op (zeer) koude dagen. 

De hybride warmtepomp is een type warmtepomp dat warmte uit de buitenlucht haalt. Dit type 

warmtepomp bestaat uit twee onderdelen: een ‘buitenunit’ en een ‘binnenunit’. De buitenunit is een 

grote ventilator. Deze lijkt op de buitenunit van een airco en werkt op een vergelijkbare manier. De 

binnenunit wordt meestal direct naast de cv-ketel gehangen. 

Wanneer is een hybride warmtepomp interessant?

Een hybride warmtepomp kan veel geld en CO2 uitstoot besparen. 

Niet elk huis is (al) klaar voor verwarming met een hybride 

warmtepomp. Dat komt doordat de woning met een lagere 

temperatuur verwarmd moet gaan worden. De belangrijkste 

voorwaarde is daarom dat de woning al in enige mate geïsoleerd is. 

Heeft de woning (deels) vloerverwarming? Dat heeft een extra 

positief effect op de terugverdientijd van de warmtepomp. 

Benieuwd of uw woning geschikt is voor een hybride warmtepomp? Kom 

dan naar de (online) informatieavond of kijk deze terug. Ga naar 

www.regionaalenergieloket.nl/acties. 

Voordelen van een hybride warmtepomp

Een warmtepomp is een heel zuinig apparaat. Als uw woning 

geschikt is om te verwarmen met een warmtepomp, dan kan de 

warmtepomp een rendement halen dat veel hoger ligt dan een 

cv-ketel. De voordelen?

1. Lagere stookkosten en energierekening;

2. Lagere CO2 uitstoot. 

In 2022 is er subsidie beschikbaar (de ISDE). U kunt tussen de €2.400 

en €2.700 subsidie terugkrijgen. Zie ook veelgestelde vragen 

verderop in dit informatiepakket. 
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Remeha Elga Ace 4 kW

De hybride warmtepomp van Remeha wordt naast uw huidige 

cv-ketel gehangen. De installatie zoekt zelf wat de meest 

rendabele manier van verwarmen is en schakelt over op de 

cv-ketel als het buiten te koud wordt. 

De Elga Ace is verkrijgbaar in twee vermogens: 4 kW (kleinere 

huizen) en 6 kW (grotere huizen). 

241

Actieaanbod

Product Actieprijs Subsidie Nettoprijs Huurprijs

Elga Ace 4 kW incl. installatie €4.999 €2.400 €2.599 €30,-/mnd

Elga Ace 6 kW incl. installatie €5.799 €2.700 €3.099 €33,50/mnd

De hybride warmtepompen worden ook in een huur-constructie aangeboden. Een volledig 

overzicht van de prijzen vindt u verderop in dit informatiepakket. 

Oudere cv-ketel

De hybride warmtepomp van Remeha kan goed aangesloten worden op vrijwel alle gangbare 

cv-ketels. Is uw cv-ketel ouder dan 10 jaar? Dan kan het verstandig zijn de ketel te vervangen door een 

nieuwe ketel. Het systeem wordt door de installateur dan compleet opgeleverd en optimaal op elkaar 

ingesteld. 

Onderhoudscontract

We raden u aan om een onderhoudscontract af te sluiten bij de installateur voor de hybride 

warmtepomp. Hiermee bent u verzekerd van een optimaal werkend systeem en voldoet u aan de 

onderhoudsvoorschriften en garantievoorwaarden. De installateur biedt een onderhoudscontract aan  

met een periodieke servicebeurt, afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant. twee type 

onderhoudscontracten aan met een servicebeurt elke 18 maanden: 

1. Onderhoudscontract Hybride WP = €10,25/maand

2. Onderhoudscontract Hybride WP incl. CV ketel = €14,44/maand
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Een compleet verzorgde installatie

Het aanbod van deze actie bestaat uit een hybride warmtepomp inclusief installatie. De installatie van 

een hybride warmtepomp is een maatwerk klus. Het is daarom nodig om uw woning goed te 

analyseren. Dit gebeurt via een digitale woningcheck. De adviseurs van econic helpen u bepalen of uw 

woning geschikt is voor een hybride warmtepomp en hoeveel u kunt besparen. U ontvangt van hen 

een persoonlijke en vrijblijvende offerte. Als u akkoord geeft op de offerte, dan wordt er een 

installatiedatum met u ingepland. De installatie is meestal binnen een dag afgerond. 

Installateur

econic is gekozen als installateur voor deze actie. econic werkt met 

lokale installateurs uit de regio die de installaties verzorgen. Zij hebben 

ruime ervaring met het installeren van (hybride) warmtepompen. Ze 

zijn in bezit van de keurmerken en certificaten die nodig zijn om een 

warmtepomp goed en veilig te kunnen installeren. 
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Garanties

Installatie via deze actie komt met de volgende garanties:

Garantie Verstrekker Periode

Installatiegarantie econic 24  maanden

Productgarantie Elga Ace Remeha 24 maanden

Meer informatie over de garanties en voorwaarden vindt u in de offerte en algemene voorwaarden van econic. De 
garantie is in combinatie met het abonnement uit te breiden tot 10 jaar. 
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Het proces van deze actie

Inschrijving

U kunt zich via de website van Regionaal Energieloket inschrijven. Ga naar 

www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in. U vindt daar ook de 

einddatum voor de inschrijving van deze actie. 

Telefonische intake

econic neemt contact met u op voor een telefonische intake. Er wordt met u 

besproken of de woning geschikt is voor een hybride warmtepomp en hoeveel u 

kunt besparen. 

Persoonlijke offerte

Als uw woning geschikt is voor het plaatsen van een hybride warmtepomp dan 

ontvangt u een persoonlijke offerte. De offerte volgt de prijzen zoals u die vindt 

in dit informatiepakket. 

Technische schouw en werkvoorbereiding

De woning wordt digitaal technisch geschouwd. Na akkoord van de offerte 

wordt de woning bezocht om het werk voor te bereiden. 

Installatie

U plant samen met de installateur een dag in waarop de werkzaamheden 

worden uitgevoerd. De installatie en het inregelen zijn meestal in een dag 

afgerond. 

Genieten en besparen!

1

2

3

4

5
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http://www.regionaalenergieloket.nl/dummydummydummydummydummy
http://www.regionaalenergieloket.nl/
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Pakketprijzen
Iedere woning is net anders. Hierdoor zijn er soms extra werkzaamheden nodig om de warmtepomp 

goed en veilig te installeren. Wij hebben als Regionaal Energieloket een lijst met mogelijk meerwerk 

opgesteld en de kosten van te voren vastgelegd met de installateur. Zo weet u waar u aan toe bent en 

bent u verzekerd van maatwerk. U vindt de mogelijke extra werkzaamheden en bijbehorende kosten 

hieronder. De prijzen hieronder zijn inclusief btw. 

Omschrijving Aanschafprijs excl. 
subsidie

Huurprijs per 
maand

Elga Ace 4 kW €4.999 €30,00

Elga Ace 6 kW €5.799 €33,50

Bovenstaande prijzen zijn inclusief:

Levering en montage van de hybride warmtepomp en buitenunit

Leidingwerk tot 10 meter tussen binnen- en buitenunit en tot 5 
meter kabelgoten

Inbedrijfstellen en inregelen van de installatie

Verwijderingsbijdrage apparaat

Eventueel benodigd meerwerk:

Leidingwerk tussen 10 en 15 meter €280

Leidingwerk tussen 15 en 20 meter €600

Dakdoorvoer plat dak €250

Graafwerkzaamheden (per uur) €65

Plaatsen buitenvoeler €98

Buffervat (25L) €310

Buffervat (50L) €360

Geaard stopcontact bij binnenunit €75

Vuilscheider €149

E-twist Thermostaat (draadloos) €163 (€230)

Geluidskast buitenunit €1.800
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Veelgestelde vragen: kosten & besparing

Zijn er subsidies voor warmtepompen?

Ja, er is een landelijke subsidieregeling voor (hybride) warmtepompen. De subsidieregeling heet de 

ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing). U kunt voor de warmtepompen 

die in deze actie aangeboden worden een subsidiebedrag tussen de €2.400 en €2.700 krijgen. Alle 

informatie en voorwaarden hierover vindt u bij RVO.

Hoeveel gas kan ik besparen met een hybride warmtepomp? 

Dat verschilt per situatie. Met name de isolatie van de woning (liefst zo goed mogelijk) en het type 

verwarmingssysteem (liever vloerverwarming dan radiatoren) hebben een grote invloed op de 

besparing die de warmtepomp kan leveren. In een woning die geschikt is voor een hybride 

warmtepomp kan het gasverbruik voor verwarming met 50 tot 70% worden gereduceerd. 

Hoeveel extra stroom ga ik verbruiken?

Ook dit hangt af van de situatie. Een stelregel is dat voor elke m3 gas die u bespaart u ongeveer 2 tot 

2,5 kWh meer elektriciteit gaat verbruiken. 

Rekenvoorbeeld: u verbruikt nu 1.500 m3 gas waarvan 1.200 m3 voor verwarming. Uw hybride 

warmtepomp bespaart 60% van uw gasverbruik. U heeft dan nog maar 480 m3 nodig. U bespaart dus 

720 m3 gas  per jaar. Uw elektriciteitsrekening gaat dan 1.440 tot 1.800 kWh omhoog.

Wat is het financiële voordeel van een hybride warmtepomp?

De besparing hangt af per woning en gezin. Ook hangt het af van (toekomstige) energieprijzen. Maar 

om een beeld te schetsen volgen we het rekenvoorbeeld hierboven. In dit geval wordt er 720 m3 gas 

bespaard. Met een gasprijs van 79,4 cent (Bron: Milieu Centraal)  levert dit een besparing op van €572. 

De 1.800 kWh kost met een stroomprijs van €0,22 * €398 per jaar. Daarmee bespaart de warmtepomp 

per jaar €174. Dit is een voorzichtige inschatting. U gaat meer besparen: 

● Als u meer aardgas verbruikt dan in het voorbeeld. U zult dan meer besparen; 

● Als uw woning goed is geïsoleerd; 

● Als u vloerverwarming heeft. De warmtepomp kan dan heel efficiënt werken;

● In de toekomst, omdat de gasprijs sneller gaat stijgen dan de prijs van elektriciteit. 

Besluit u een hybride warmtepomp te huren, dan garandeert econic dat de besparingen hoger 

uitvallen dan de kosten. Vraag de econic adviseur om meer informatie. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/warmtepomp
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Veelgestelde vragen: installatie

Hoeveel geluid maakt de buitenunit?

Het geluid van de buitenunit is zeer vergelijkbaar met dat van een airco buitenunit. De warmtepomp 

unit draait meestal wel op een iets hoger vermogen dan een airco, maar de warmtepomp staat in 

principe aan als we zelf binnen zitten en de thermostaat aan hebben staan. Toch is het belangrijk hier 

goed over na te denken en ook met de installateur te bespreken. Het nominale geluidsniveau van de 

warmtepompen zit afhankelijk van het type tussen de 53 en 62 dB. Mocht u zich zorgen maken over 

het geluidsniveau dan zijn er ook speciale geluidskasten die om de buitenunit kunnen worden 

geplaatst. Die dempen het geluid. 

Moet ik de installatie onderhouden?

Ja, net als een reguliere CV-ketel moet een warmtepomp periodiek gecontroleerd worden. Daarom 

worden bij vrijwel alle hybride warmtepompen servicecontracten aangeboden door de installateur. U 

bent dan verzekerd van een goed onderhouden en optimaal presterende installatie. 

Hoe lang duurt de installatie?

Het installeren van een warmtepomp is een gespecialiseerde klus. De installatie gaat meestal binnen 

een dag, soms twee dagen. De warmtepomp moet ook in werking worden gesteld en goed worden 

ingeregeld met de thermostaat. 

Mijn cv-ketel is (binnenkort) aan vervanging toe?

In dat geval kunt u beter de hele verwarmingsinstallatie in een keer laten vervangen. Er wordt dan een 

systeem geïnstalleerd wat direct goed op elkaar is ingespeeld. 

Moet ik vloerverwarming hebben voor een hybride warmtepomp?

Nee dat hoeft niet. Wel zal de warmtepomp een hoger rendement behalen als het afgiftesysteem een 

groot oppervlakte heeft zoals bij vloerverwarming. U zult daardoor meer gaan besparen. Maar een 

warmtepomp kan ook prima op radiatoren worden aangesloten. Wel is het wenselijk dat de 

aanvoertemperatuur zo laag mogelijk is van het cv-water. 



In samenwerking met: 

247

Veelgestelde vragen: organisatie

Wat is het Regionaal Energieloket?

De gemeente schakelt Regionaal Energieloket in om haar inwoners te informeren en adviseren over 

energiebesparende maatregelen, zoals  isolatie. Dat doen we op verschillende manieren. Via onze 

website (www.regionaalenergieloket.nl), maar ook door informatieavonden te organiseren en 

woningeigenaren persoonlijk te adviseren over energiebesparing in huis. Onze klantenservice staat 

bovendien klaar om alle vragen rondom woningverduurzaming te beantwoorden. 

Waarom organiseren jullie een collectief aanbod?

Naast informeren en adviseren, helpen we mensen ook om eenvoudig aan de slag te gaan met 

verduurzamingsmaatregelen. Dat doen we door collectief een aanbod te organiseren voor inwoners 

van de gemeente. Door de vraag van woningeigenaren te bundelen, kan Regionaal Energieloket 

aantrekkelijke prijzen en afspraken onderhandelen met de uitvoerende bedrijven. 

Hoe verdient Regionaal Energieloket haar geld? 

Gemeenten, provincies en rijksoverheid betalen Regionaal Energieloket om mensen te helpen met het 

verduurzamen van hun huis. Bedrijven (vakspecialisten) kunnen zich gratis aansluiten op ons online 

platform voor inwoners die offertes willen aanvragen. In het geval van een collectieve actie nemen wij 

een deel van de werkzaamheden van de betrokken bedrijven uit handen. Denk aan het 

inschrijvingsproces, advisering, klantenservice en een klachtenprocedure. De betrokken bedrijven 

kunnen hun werkzaamheden zo efficiënter uitvoeren en betalen hier een administratieve vergoeding 

voor. Deze vergoeding is voor alle bedrijven gelijk, zodat we onze neutrale positie behouden. 

Hoe is de installateur gekozen?

Regionaal Energieloket heeft een uitvraag gedaan onder lokale partijen. Van te voren is er een lijst 

opgesteld met minimale criteria. Denk aan aantoonbare vakpapieren, certificering en garanties. 

Bedrijven die aan deze criteria voldoen, worden met elkaar vergeleken op basis van een 

prijs-kwaliteitverhouding. Kwaliteit telt zwaar mee, omdat we een goede, veilige uitvoering willen 

kunnen garanderen. De partij met de hoogste score is het bedrijf met wie we de actie uitvoeren. 

Is het collectieve aanbod vrijblijvend?

Ja, u kunt zich vrijblijvend inschrijven voor een persoonlijke offerte van het geselecteerde bedrijf en 

besluit zelf of u meedoet met de inkoopactie. 

http://www.regionaalenergieloket.nl


Bijlage 1 - Slimme tips
Hieronder vindt u kleine, eenvoudige maatregelen die u zelf kunt nemen om uw energiegebruik te verlagen. 
Op de volgende pagina vindt u de (grotere) maatregelen die nodig zijn om de woning voor te bereiden op 
een aansluiting op een warmtenet of een elektrische warmtepomp.
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Verlichting Investering* Meer informatie?

Ledverlichting (hele woning) €100 - €600 Klik hier voor meer informatie

Led dimmers (per stuk) €80 - €120

Verwarming Investering* Meer informatie?

Aanvoertemperatuur cv-ketel verlagen Doe-het-zelf klus Klik hier voor meer informatie

Waterzijdig inregelen cv-installatie €100 - €350 Klik hier voor meer informatie

Brievenbusklep €20 - €40

Leidingisolatie €25 - €75 Klik hier voor meer informatie

Radiatorfolie €10 - €20 Klik hier voor meer informatie

Douche WTW €600 - €2.000 Klik hier voor meer informatie

Pompschakelaar vloerverwarming €60 - €80 Klik hier voor meer informatie

Naad- en kierdichting €50 - €150 Klik hier voor meer informatie

Apparaten & Meterkast Investering* Meer informatie?

Wasmachine C label of beter €300 - €500 Klik hier voor meer informatie

Droger C label of beter €500 - €750 Klik hier voor meer informatie

Koelvriescombi C label of beter €400 - €650 Klik hier voor meer informatie

Vaatwasser C label of beter €450 - €650 Klik hier voor meer informatie

Meterkast 3x25A (verzwaring aansluiting) €200 - €400 Klik hier voor meer informatie

Verwijderen gasaansluiting €600 - €800 Klik hier voor meer informatie

Slimme thermostaat €300 - €600 Klik hier voor meer informatie

Koken Investering* Meer informatie?

Afzuigkap recirculatie €500 - €1.500 Klik hier voor meer informatie

Inductie kookplaat €500 - €1.500 Klik hier voor meer informatie

*De besparingen en investeringskosten van de maatregelen in dit rapport zijn een indicatie op basis van ervaringen van 
woningeigenaren. De precieze investeringskosten kunnen afwijken van bovenstaande prijzen. 

https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Ledlampen.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Temp.cv-ketel.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Waterzijdig%20inregelen.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Leidingisolatie.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Radiatorfolie.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Douche%20WTW.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Pompschakelaar.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Kierdichting.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Wasmachine.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Wasdroger.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Koelvriescombi.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Vaatwasser.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Elektra%20aansluiting.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Verwijderen%20gasaansluiting.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Slimme%20Thermostaat.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Afzuigkap.pdf
https://www.regionaalenergieloket.nl/hubfs/Maatregelen%20Energiebespaarrapport/Inductie.pdf

