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 Energiebesparingsadvies “CO2 neutraal dorpshuis” 

Voorwoord 

Geacht bestuur, 

 

Met genoegen bieden wij u hierbij ons energiebesparingsadvies aan. Hierin vindt u alle 

energiebesparende maatregelen voor uw dorpshuis overzichtelijk gepresenteerd. Dit rapport is als volgt 

opgebouwd: 

 

1. De huidige situatie, het huidige energieverbruik en de toekomstplannen van het dorpshuis 

2. Het plan van aanpak met de energiebesparingsadviezen 

3. De conclusie 

4. De bijlagen met aanvullende informatie over energiebesparende maatregelen en algemene 

besparingsadviezen 

 

Wij hopen dat u met ons energiebesparingsadvies daadwerkelijk een forse energiebesparing realiseert! 

Uiteraard helpen we u graag verder, neem gerust contact met ons op als verdere ondersteuning 

gewenst is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Robert den Ouden     Freerk Wiersum 

Algemeen Bestuurder DorpStroom   EPA adviseur W2N Engineers 
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1. Huidige situatie 

Verschillende factoren hebben invloed op het energieverbruik. In dit hoofdstuk worden deze factoren en 

de situatie in uw dorpshuis beschreven. Tevens wordt een verdeling van het energieverbruik 

weergegeven en is een indicatief energielabel voor uw dorpshuis berekend.      

 
Het energiebesparingsadvies heeft betrekking op het dorpshuis met onderstaande gegevens: 

 

 

 

Adres :  P.C. Hooftlaan 1-A/Groningen 

 

1.1 Bouwkundige constructies 

De bouwkundige constructies van een dorpshuis bestaan uit de vloeren, daken, gevels, ramen en 

deuren. De isolatiewaardes van de constructies bepalen voor een aanzienlijk deel hoeveel warmte uit 

het gebouw naar buiten kan ontsnappen. Bij geen tot weinig isolatie gaat er veel warmte via de 

constructies verloren en moet er meer worden verwarmd om de gewenste ruimtetemperatuur te 

behouden. Bij geïsoleerde constructies gaat er weinig warmte verloren, echter kan hier de behoefte om 

de ruimtes te koelen toenemen.    

 

De isolatiewaardes van de bouwkundige constructies van uw dorpshuis zijn getoetst. In de 

onderstaande tabel zijn de isolatiewaardes van de constructies beoordeeld in goed, matig of slecht. 

Hierbij staat goed voor een isolatiewaarde van na 1992, matig voor een vorm van isolatie en slecht voor 

niet of nauwelijks geïsoleerd.  
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Onderdeel Isolatiegraad 

Vloer 1960 Slecht 

Dak 1960 Slecht 

Wand 1960 Slecht 

Raam Dubbel Matig 

Vloer 2000 Goed 

Dak 2000 Goed 

Wand 2000 Goed 

 
 

1.2 Technische installaties 

De technische installaties van een dorpshuis bestaan uit de verwarmings- en koelinstallaties, het 

ventilatiesysteem, het tapwatersysteem, de verlichting en eventueel aanwezige zonnepanelen. In de 

onderstaande tabel zijn de aanwezige installaties in uw dorpshuis weergegeven.  

 

Installatie Type(s) 

Verwarmingsinstallatie Oude HR107 ketels 

Koelinstallatie Geen airco 

Ventilatiesysteem Afzuigsysteem in kantoorruimtes 

Tapwatersysteem Grote boiler 

Binnenverlichting Voornamelijk ledverlichting 

Noodverlichting TL verlichting 

Buitenverlichting Halogeenverlichting 

Bewegingsmelders Niet overal 

Zonnepanelen 99 panelen 

Slimme meter Aanwezig 
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1.3 Apparatuur en overige energieverliezen 

Naast de aanwezige installaties verbruikt ook de apparatuur energie. Daarnaast zorgen zaken zoals 

ongeïsoleerde leidingen, kieren, ect. voor energieverliezen waardoor er meer energie wordt verbruikt. 

In de onderstaande tabel zijn de energieverbruikers in uw dorpshuis weergegeven.  

 

Type Foto’s 

Druk ketels is 0,0. De druk van 

de ketel dient tussen de 1,5 en 

2 te zijn. Bij een lage druk 

werkt de installatie minder 

waardoor er meer energie 

nodig is om het geheel warm te 

stoken. Zorg voor voldoende 

druk van de ketel en dat dit 

regelmatig wordt 

gecontroleerd. Een nieuwere 

ketel heeft ongeveer 1% 

besparing per jaar ten opzichte 

van de oude. Stel indien de 

ketel 15 jaar oud is dan is een 

besparing al snel mogelijk van 

15%.  

 

Pompen aanwezig in het 

verwarmingssysteem. Deze 

staan continu aan. Pompen 

hebben meestal een wattage 

tussen de 60 en 90 watt. Indien 

deze ongevraagd aan blijven 

staan 24 per dag is het verbruik 

hoog hiervan. Een pomp 

verbruikt ongeveer voor 80 tot 

100 euro per jaar. Door een 

energiezuinige pomp kan een 

besparing gerealiseerd worden 

van ongeveer 60 euro per jaar. 

Deze kosten zijn veelal in 3 

jaar terug verdient.  
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Leidingen in de stookruimte zijn 

niet geïsoleerd. Zorg dat 

hoofdleidingen goed geïsoleerd 

worden. Ook indien de 

hoofdleiding zich boven het 

plafond bevind isoleer deze 

goed. Anders gaat er veel 

warmte verloren voordat het 

warme CV water de radiatoren 

bereikt.  

 

Oude boiler. Tapwaterverbruik 

is niet extreem hoog maar met 

pieken waardoor een 

voorraadboiler niet nodig is. De 

boiler staat continue aan 

waardoor dit zorgt voor een 

constant energieverbruik voor 

het warm tapwater.  

 

Ventilatie wordt geschakeld op 

verschillende plekken. Blijft 

soms onnodig aan staan. Zorg 

dat bekend is hoe ventilatie 

geschakeld wordt en plaats 

waar nodig sensoren of een 

schakelsysteem welke op 

afstand te sturen is 

 

De verlichting buiten betreft 

halogeenverlichting. Dit heeft 

een hoog verbruik.  
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Oude binnenverlichting met 

een hoog wattage. Led 

verlichting gaat tussen de 5 en 

soms wel 15 keer langer mee 

dan oude verlichting zoals 

halogeen of gloeilampen.  

 

Oude noodverlichting TL. Deze 

verlichting staat 24 uur per dag 

aan. Zorg dat bij onderhoud de 

oude noodverlichting wordt 

vervangen door LED 

verlichting.  
 

Geen bewegingsmelders in de 

toiletten, etc.  

 

Veel koelapparatuur 
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1.4 Energieverbruik 

In en om het dorpshuis wordt op diverse manieren energie verbruikt. Het energieverbruik hangt niet 

alleen van de bouwkundige constructies en de aanwezig installaties en apparatuur af, ook de gebruikers 

en hun energiegedrag hebben hiermee te maken. Op basis van deze factoren en de jaarlijkse 

energienota en het werkelijke elektriciteits- en gasgebruik is het gemiddelde energieverbruik berekend.  

 

In de onderstaande cirkeldiagram wordt het energieverbruik per onderdeel weergegeven. Dit geeft een 

goed beeld van welke post(en) het meeste energie gebruik(en).  

 

 
Figuur 1 Energiegebruik per deelpost in de huidige situatie 
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Het berekende huidige jaarlijkse elektraverbruik is 52.780 kWh en het berekende huidige jaarlijkse 

gasverbruik is 28.836 m3. Het dorpshuis heeft ongeveer 2.000 leden en 40 kantoorplekken. Dit resulteert 

in onderstaande kosten per lid.  

 
Huidige energiekosten per lid: Energiekosten per lid bij verbeterde situatie: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Huidige kosten per lid:       Bij verbeterde situatie kosten per lid: 

Stroom  € 4,00 per lid per jaar      Stroom  € 2,00 per lid per jaar   

Gas  € 9,42 per lid per jaar       Gas  € 3,00 per lid per jaar   

Totaal € 13,42 per lid per jaar  Totaal € 5,00 per lid per jaar   

 
Energiekosten komen jaarlijks terug. Door energiebesparingen door te voeren dalen de energiekosten 

jaarlijks. Alternatieven en investeringen in duurzame maatregelen kunnen grote investeringen zijn, 

echter lopen de energiekosten jaarlijks op en als u deze kosten door de jaren heen optelt zijn dit 

behoorlijke bedragen. Met deze bedragen had uw dorpshuis ook duurzame maatregelen kunnen 

uitvoeren. Investeringsbedragen voor duurzame maatregelen moet u tegen de besparingen en uw 

energiekosten afwegen. Over een langere periode is deze afweging in veel gevallen interessant. Zeker 

omdat u subsidie en sponsoring op duurzaamheidmaatregelen kunt krijgen en niet op uw energienota. 

In het onderstaande overzicht worden de energiekosten weergeven voor 1 jaar, voor een periode van 

20 jaar en voor een periode van 20 jaar met de jaarlijkse energieprijsstijgingen.  

 

Periode Kosten 

Energiekosten in 1 jaar: € 26.850,- 

Energiekosten in 20 jaar: € 537.000,- 

Energiekosten in 20 jaar met prijsstijging: € 939.750,- 
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1.5 Energielabel 

Op basis van de aangeleverde gegevens en constateringen tijdens de opname is een indicatie van het 

energielabel voor het dorpshuis berekend. Het indicatieve energielabel voor uw dorpshuis komt uit op 

label A (EI = 0,90).  

 

De zonnepanelen hebben een zeer positief effect op het energielabel. De goede isolatiewaardes van 

een deel van de bouwkundige constructies, de ledverlichting en de hoog rendement ketels hebben 

tevens een positief effect. De slechte isolatiewaardes van een deel van de bouwkundige constructies 

hebben een negatief effect op het energielabel. 

 

1.6 Toekomstplannen van het dorpshuis 

Tijdens de opname zijn de toekomstplannen voor het dorpshuis op zowel korte als lange termijn 

besproken. In de onderstaande tabel zijn deze plannen weergegeven en is aangegeven met welke 

energiebesparende maatregel(en) dit kan worden gecombineerd. 

 

Plannen korte termijn: Combineren met de maatregelen: 

Mogelijk overname van het gebouw - 

 

Plannen lange termijn: Combineren met de maatregelen: 

- - 
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2. Plan van aanpak  

In 2050 moeten alle accommodaties in Nederland volledig CO2 neutraal zijn, waarbij in 2030 een CO2 

reductie van 49% moet zijn behaald. Het landelijke streefdoel is om binnen 2 jaar een gasreductie van 

10% en een elektrareductie van 40% te realiseren. 

 

CO2 (koolstofdioxide) is een onzichtbaar gas dat vrij komt bij de verbranding van aardgas, aardolie en 

steenkool (fossiele brandstoffen). Door de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt energie vrij 

die voor verscheiden processen (verwarmen, koken, autorijden, etc.) wordt gebruikt. Om CO2 neutraal 

te kunnen worden zal de benodigde energie uit andere bronnen moeten worden gehaald. Alternatieve 

duurzame energiebronnen zijn de zon, wind en water.  

 

Met behulp van o.a. zonnepanelen en windmolens wordt tegenwoordig energie (elektra) uit duurzame 

bronnen opgewerkt. Doordat uit de duurzame bronnen elektra wordt opgewekt zullen alle installaties en 

apparaten op elektra moeten kunnen werken. Om CO2 neutraal te worden zal uw dorpshuis dus volledig 

aardgas loos moeten worden.  

 

Ondanks dat elektra duurzaam kan worden opgewekt houdt dit niet in dat het ongelimiteerd kan worden 

gebruikt. Aan het opwekken van eigen energie hangen restricties zoals het opwekvermogen en de 

beschikbare ruimte om opwekinstallaties te plaatsen. Er is dus maar een bepaalde hoeveelheid energie 

beschikbaar. Daarnaast moeten de elektrakosten worden betaald. Daarom moet ook met het 

elektraverbruik verstandig worden omgegaan en zullen onnodige elektraverliezen moeten worden 

gereduceerd.  

 

Het verduurzamen van uw dorpshuis brengt (grote) investeringen met zich mee. Niet ieder dorpshuis 

heeft de middelen om direct volledig te verduurzamen. Met behulp van subsidies, leningen en 

inzamelingsacties kunnen investeringen mogelijk worden gemaakt. Daarnaast kan er voor worden 

gekozen om stapsgewijs energiebesparende maatregelen toe te passen. Door de energiebesparende 

maatregelen in de meerjarenonderhoudsplanning van het gebouw op te nemen kunnen kosten worden 

gecombineerd en kan er inzicht in het verloop van het verduurzamen worden gegeven.    

 
In het onderstaande overzicht zijn de algemene stappen tot het creëren van een CO2 neutraal dorpshuis 

weergegeven. Aan de hand van deze stappen is op basis van de huidige situatie (hoofdstuk 1) het 

advies voor uw dorpshuis uitgewerkt. Eerst volgt een overzicht  van alle mogelijke energiebesparende 

maatregelen die door uw dorpshuis kunnen worden uitgevoerd. Daarna zijn een aantal 

energiebesparende maatregelen doorberekend, zodat o.a. de investeringen, terugverdientijden en 

besparingen van deze maatregelen inzichtelijk worden. In de bijlages wordt aanvullende informatie over 

de energiebesparende maatregelen gegeven. 
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In de huidige situatie is er geen 
of weinig isolatie. Het gebouw 
wordt doormiddel van een 
oude ketel verwarmd. De 
verlichting bestaat uit oude TL 
verlichting met gloei- en 
halogeenlampen.  

Het gebouw wordt voorzien 
van ledverlichting en 
energiebesparende apparaten. 
 
De gehele schil wordt zo goed 
mogelijk geïsoleerd. 
Ventilatievoorzieningen 
worden aangebracht om het 
gebouw goed te kunnen 
ventileren. 
 
Het gebouw gebruikt zo min 
mogelijk energie. 
 

Naast de energiebesparende 
maatregelen worden er 
maatregelen om energie op te 
wekken uitgevoerd. 
 
Naast zonnepanelen is het 
mogelijk om een zonneboiler te 
plaatsen of mogelijk energie uit 
wind op te wekken. 

Het gebouw is goed geïsoleerd 
en energiebesparend 
uitgevoerd. Alle apparaten op 
gas, zoals de ketel, zijn niet 
meer in het gebouw aanwezig 
en vervangen door een 
warmtepomp of door een 
verwarmingssysteem op 
elektra.  
 
Het gebouw wekt zijn energie 
op en gebruikt deze om alle 
ruimtes warm te houden, de 
verlichting te laten branden en 
de installaties en apparatuur te 
laten draaien.  

 

 

 

Nu 

      Huidige situatie                                            

Korte termijn 

Energie besparen    

Middellange termijn 

Zelf energie opwekken 

Lange termijn 

Aardgas loos 
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2.1 Energiebesparende maatregelen  

Hieronder zijn de energiebesparende maatregelen die voor uw dorpshuis van toepassing zijn 

weergegeven. In de bijlagen wordt aanvullende informatie over energie besparen gegeven.  

 

Voordat u begint met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen is het van belang om inzicht in 

uw verbruik, de installaties, de apparatuur en de gebruikers te krijgen. Inventariseer van alle 

energieverbruikers de gebruikstijden, het gebruik, wie de instellingen beheerd, etc. Communiceer 

tevens de energiebesparende doelstellingen naar de leden, het gebruikersgedrag is één van de grootste 

invloeden op het energieverbruik.  

 

2.1.1 Korte termijn 

Correcte instellingen / gebruikstijden 

Zorg voor correcte instellingen van de installaties (verwarming, ventilatie, verlichting, etc.). Zorg voor 

een systeem waarbij alleen bevoegde personen de instellingen kunnen wijzigen. Zorg er tevens voor 

dat er regelmatig een controle op de gebruikstijden wordt uitgevoerd (bijlage VIII en IX). 

 

De mechanische afzuiging staat vaak continu aan. De ventilatoren van de afzuiging verbruiken 

elektrische energie. Daarnaast zorgt het onnodig aan staan voor afzuiging van de warme lucht uit de 

ruimtes waardoor door de verwarmingsinstallatie de ruimtes steeds bij worden verwarmd. Zorg voor 

correcte instellingen van de ventilatie of zorg dat de ventilatie op bewegingsmelders of met de 

verlichting wordt geschakeld.  

 

Controle keteldruk 

Zorg dat er regelmatig een controle m.b.t. de druk van de ketel  wordt uitgevoerd. Bij een te lage druk 

kan het warme water de  afgiftepunten niet goed meer bereiken. Hierdoor gaat er veel warmte verloren 

en is er extra energie (gas) nodig om de ruimtes warm te kunnen stoken. 

 

Leidingen isoleren 

De leidingen zijn niet overal geïsoleerd en dit zorgt voor warmteverlies. Door de leidingen te isoleren 

geven ze minder warmte af en gaat de warmte naar de ruimte waar de warmtebehoefte gewenst is. 

Zorg dat leidingen die door ruimtes lopen welke minimaal warm worden gestookt goed geïsoleerd 

worden. Met name in onverwarmde ruimtes is het advies om de leidingen te isoleren.   

 

Energiezuinige schakelaar verwarmingspomp 

Bij de verwarming wordt gebruik gemaakt van circulatiepompen. Een verwarmingspomp staat continu 

aan. Ga de verwarmingsinstallatie na of het mogelijk is om een energiezuinige schakelaar te installeren 

zodat de verwarmingspomp wanneer het nodig is zachter gaat draaien en niet onnodig aan staat. 
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Ledverlichting 

De verlichting bestaat voor een deel nog uit conventionele TL verlichting, gloeilampen, spaarlampen, 

halogeenspotjes en/of PLL lampen. Vervang deze typen verlichting door led. Ledlampen verbruiken 

ongeveer 90% minder energie dan bestaande gloeilampen (bijlage V). 

 

Zorg dat er goed gekeken wordt naar de hoeveelheid verlichting die aanwezig is. Pas de hoeveelheid 

verlichting aan en ga daarna pas over op ledverlichting.  

 

Bij onderhoud of reparatie tevens de vluchtborden aanduiding door led vervangen (bijlage V). 

 

Bewegingsmelders 

In de toilet-, kleedruimtes en werkkasten kunnen bewegingsmelders worden geplaatst. Met name in dit 

soort ruimtes waar diverse mensen komen is het verstandig een bewegingsmelder te installeren zodat 

de verlichting niet onnodig blijft branden. 

 

Energiezuinige apparatuur / gebruikstijden apparatuur 

Inventariseer welke apparatuur werkelijk nodig is. Bekijk met een energiemeter het verbruik van losse 

apparatuur (bijlage VIII). Door het verbruik van losse apparaten in kaart te brengen kan onderzocht 

worden welke apparatuur mogelijk veel verbruikt. Vervang van de overgebleven apparatuur de oude 

apparatuur door energiezuinige varianten. Stem de gebruikstijden van de apparatuur af en zorg dat 

deze gebruikstijden gemonitord worden.  

 

Mogelijk kan er gekeken worden of de totale koelopslag gereduceerd kan worden. Het advies is om de 

verouderde koelkasten op termijn te vervangen. Nieuwe  koelkasten verbruiken ongeveer 30% van het 

verbruik van oudere varianten. Dit scheelt al snel 75 euro per koelkast.  
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2.1.2 Middellange termijn 

Voorraadboiler verwijderen 

De vraag naar warmwater is niet groot. Het is mogelijk om het warme water van de ketel af te tappen. 

In tegenstelling tot de gasboiler houdt de ketel niet continu (onnodig) een grote voorraad water op 

temperatuur.  

 

Zonneboiler 

Een ander alternatief voor de gasboiler is de zonneboiler (bijlage III).  Een zonneboiler wekt met behulp 

van zonnepanelen zijn eigen energie op om het water te kunnen verwarmen. 

 

Spouw isoleren 

Uw dorpshuis beschikt over een spouwmuur. In de spouwmuur kan isolatie worden geplaatst. 
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2.1.3 Lange termijn 

Vloer, dak en gevels isoleren 

De vloer, het dak en de gevels van de oudbouw kunnen extra worden geïsoleerd. Er bestaan 

verschillende isolatietechnieken (bijlage III). Het advies van een isolatiebedrijf kan hier inzicht in 

geven.   

 

Glas vervangen 

Het glas zorgt voor warmteverlies. Vervang het glas in combinatie met onderhoudswerkzaamheden 

aan de kozijnen door HR++ glas.  

 

Luchtwarmtepomp 

Om uw dorpshuis aardgas loos te kunnen verwarmen kan uw dorpshuis in de toekomst op een 

luchtwarmtepomp (bijlage IV) overstappen. Echter zal hierbij het gehele verwarmingssysteem moeten 

worden vervangen, doordat een warmtepompsysteem werkt met lage temperatuurverwarming zoals 

vloerverwarming en lage temperatuur radiatoren (bijlage III). Naast het verwarmingssysteem is het 

tevens mogelijk om het tapwatersysteem aan de luchtwarmtepomp te koppelen. Hiervoor zullen tevens 

aanpassingen moeten worden gemaakt.  

 

Een belangrijk punt hierbij is dat het pas zinvol is om op een luchtwarmtepomp over te stappen als het 

dorpshuis goed is geïsoleerd. Om het gebouw met lage temperatuurverwarming op een comfortabele 

temperatuur te kunnen krijgen is het van belang dat er zo weinig mogelijk warmte verloren gaat. 

 

Het toepassen van een luchtwarmtepomp zal een stijging van het elektraverbruik veroorzaken. In 

combinatie met (extra) zonnepanelen kan het verbruik van de luchtwarmtepomp en de overige 

elektraverbruikers (verlichting, apparatuur, etc.) worden gedekt en is het dorpshuis energieneutraal. 
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2.2 Doorberekening energiebesparende maatregelen  

Om de energiebesparende maatregelen financieel inzichtelijk te maken zijn een aantal maatregelen 

doorberekend. Deze maatregelen zijn specifiek voor uw dorpshuis en energieverbruik doorberekend. In 

de onderstaande tabel zijn de maatregelen met investeringsbedragen (excl. BTW), terugverdientijden 

en besparingen weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die op korte termijn, 

middellange termijn en op lange termijn kunnen worden uitgevoerd.  

 

 

Maatregelen 

Investering 
[€]  

excl. BTW 

TVT 
[jaar] 

Label 
[A++ 

t/m G] 

Energie-
besparing 

[€/jaar] 

CO2-
reductie 
[%/jaar] 

MAATREGELEN KORTE TERMIJN 

Ledverlichting/bewegingsmelders 1.500 3,2 A 454 2,0 

Kritisch nog een keer apparatuur en 

sluipverbruik controleren 
500 1,0 A 478 2,1 

MAATREGELEN MIDDENLANGE TERMIJN 

Aparte boiler verwijderen 1.000 5,5 A 170 0,4 

Spouw isoleren 7.500 5,4 A 1.287 3,3 

Zonneboiler 8.000 11 A 925 5,4 

MAATREGELEN LANGE TERMIJN 

Dak isoleren oud gedeelte 35.000 8,3 A 3.756 9,6 

Gevel isoleren oud gedeelte 45.000 20,5 A 1.617 4,1 

Raam oud glas vervangen door HR++ glas 16.200 21,5 A 546 1,4 

Luchtwarmtepomp (alleen in combinatie met 

de schil isoleren) 
45.000 12,1 A 3.155 -23,5 
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2.2.1 Maatregelpakketten 

Het is mogelijk om meerdere energiebesparende maatregelen tegelijk uit te voeren. Een combinatie van 

maatregelen geeft gemiddeld een iets langere terugverdientijd. Dit heeft te maken met het feit dat er 

samenhang tussen de verschillende maatregelen is. Hieronder zijn een aantal maatregelpakketten 

weergegeven. 

 
 

Maatregelpakket 

Investering 
[€] 

excl. BTW 

TVT 
[jaar] 

Label 
[A++ 

t/m G] 

Energie-
besparing 

[€/jaar] 

CO2-
reductie 
[%/jaar] 

Maatregelpakket 10% gas en 40% elektra 

reductie 
104.740 11,7 A 7.589 20,8 

 

Het maatregelpakket bestaat uit de maatregelen welke in de onderstaande tabel, met een indicatie van 

de kosten, zijn weergegeven.  

 
 

Maatregelpakket 

Maatregelen Kosten 
[€] 

excl. BTW 
Maatregelpakket 10% gas en 40% elektra 

reductie 

Ledverlichting + bewegingsmelders 1.500 

Apparatuur controleren op gebruik en 

verminderen 
500 

Tapwatersysteem volledig op ketel  1.000 

Vloer isoleren 13.740 

Dak isoleren  35.000 

Wanden isoleren  45.000 

Zonneboilersysteem 8.000 
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2.2.2 Verwachte energiebesparing  

De verwachte energiebesparing is in de onderstaande tabel weergegeven. De verwachte 

energiebesparing betreft een inschatting van waar het energieverbruik na het uitvoeren van de 

energiebesparende maatregelen op uit kan komen.  

 
Maatregelen Gas 

[m3/jaar] 
Elektr. 

[kWh/jaar] 
Huidige situatie 28.836 52.780 

Ledverlichting/bewegingsmelders 29.131 48.948 

Kritisch nog een keer apparatuur en sluipverbruik 

controleren 
29.144 48.780 

Aparte boiler verwijderen 28.639 52.780 

Spouw isoleren 27.339 52.780 

Zonneboiler 27.663 52.780 

Dak isoleren oud gedeelte 24.468 52.780 

Gevel isoleren oud gedeelte 26.955 52.780 

Raam oud glas vervangen door HR++ glas 28.202 52.780 

Luchtwarmtepomp (alleen in combinatie met de 

schil isoleren) 
0 177.172 

Maatregelpakket 10% gas en 40% elektra reductie 21.825 44.948 

 

Het is mogelijk dat bij het uitvoeren van bepaalde maatregelen er een stijging van het gasverbruik 

optreedt. Doordat bijvoorbeeld ledverlichting en energiezuinige apparatuur minder warmte aan de 

ruimte afgegeven daalt de interne warmtelast in uw dorpshuis. Hierdoor kan uw gasverbruik in de winter 

iets stijgen, omdat er door de verwarmingsinstallatie meer bij moet worden verwarmd. 

 

  



                                                                                                                                          
 
                                                                                        
 

 Energiebesparingsadvies “CO2 neutraal dorpshuis”                                    20  

3.  Conclusie 

W2N Engineers en DorpStroom hebben in opdracht van uw bestuur een onderzoek ten aanzien van de 

energieprestatie van uw dorpshuis uitgevoerd. Op basis van het beschikbare budget dient er een 

totaalplan gemaakt te worden voor alle maatregelen die de komende jaren worden uitgevoerd. De 

maatregelen hebben onderling invloed op elkaar. Veel maatregelen zijn gedragsmaatregelen of kunnen 

met een kleine investering worden uitgevoerd. Hiermee kunt u een goede start maken! 

 
Een aandachtspunt hierbij is dat de maatregelen met de meerjarenonderhoudsplanning van het gebouw 

worden gecombineerd. Door een keuze te maken in het investeren in energiebesparende maatregelen 

kunnen onderhoudsmaatregelen worden beperkt, waardoor deze onderdelen (kosten) grotendeels 

vervallen.  

 
In deze rapportage is inzicht gegeven in de mogelijke energiebesparende maatregelen voor uw 

dorpshuis met een indicatie van de bijhorende investeringen, terugverdientijden en besparingen. Wij 

hopen dat wij u met dit rapport op weg naar een CO2 neutraal dorpshuis hebben kunnen helpen. Niet 

alleen voor de energiebesparingen maar ook voor de toekomst van onze aarde.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Robert den Ouden     Freerk Wiersum 

Algemeen Bestuurder DorpStroom   EPA adviseur W2N Engineers 

 


