
Een duurzame samenleving:

Wat doe jij?

Vraag jezelf af wat jij kunt doen
Als makelaar heb ik me afgevraagd 
wat mijn gezin kan doen om het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot mee 
te helpen verminderen. Dat dit de nodige 
investeringen vergt en dat het wellicht 
stap-voor-stap uitgevoerd moet worden, 
weerhoudt mij er niet van om er mee aan 
de slag te gaan.

Ik woon met zijn gezin in een woning uit 
de 70’er jaren. In de loop der tijd zijn er al 
wel isolerende maatregelen getroffen en 
is er vloerverwarming aangelegd, maar 
er zijn zeker zaken die nog beter kunnen. 
Binnenkort start daarom de verbetering 
van de isolatie van onze begane 
grondvloer. Geen overbodige luxe, want 
met vloerverwarming wil je graag dat 
de warmte zoveel mogelijk naar boven 
uitstraalt. 

Onze volgende stap wordt het plaatsen 
van een hoge capaciteit warmtepomp 
en speciale Lage Temperatuur 
radiatoren, zodat ondanks de lagere 
verwarmingstemperatuur, niet aan 

comfort ingeleverd hoeft te worden. 
Omdat tegelijkertijd gekeken wordt of het 
mogelijk is de woning geheel gasloos te 
maken, zal er ook een oplossing moeten 
komen voor de warmwatervoorziening. 

Van het gas af
Bij het laten vervallen van een 
gasaansluiting in onze woning zal het 
douchewater verwarmd moeten worden 
in een voorraadvat (elektrische boiler) dat 
groot genoeg is om het dagelijkse verbruik 
van ons gezin op te vangen. En dat is voor 
veel mensen een probleem, want waar 
plaats je een boiler van 180 of vaak zelfs 
300 liter? Bij ons is er gelukkig voldoende 
plek om een mooi geïntegreerd systeem 
neer te zetten. De gasgestookte cv-ketel 
kan, na plaatsing, worden verwijderd. 
Koken op inductie, in plaats van gas, is 
eigenlijk altijd goed te realiseren (met wat 
aanpassingen in de meterkast).

Omdat de warmtepomp, de boiler en 
de kookplaat zorgen voor een flinke 
toename van het elektriciteitsverbruik 
wordt ons systeem vervolgens gekoppeld 

aan 18 zonnepanelen. Hierdoor zullen de 
uiteindelijke energiekosten aanzienlijk 
worden verlaagd.

Wil je ook weten of het slim is om je
huis duurzamer te maken, wat de in-
vloed daarvan is op de toekomstige 
verkoopwaarde van je huis of wat de 
mogelijkheden zijn om grote eenmalige 
investeringen te vermijden? Neem dan 
gerust contact op.  De makelaars van 
MooiHuys helpen je graag bij de juiste 
keuze.

Huub Hoogeveen RMT
Beëdigd NVM-makelaar 
Register Makelaar Taxateur o.z. 
huub@mooihuys.nl

Nu de aandacht voor een duurzame samenleving toeneemt, is er een  
steeds belangrijkere rol weggelegd voor makelaars om huiseigenaren en 
mensen die een woning kopen te informeren over de energieprestatie van  
een woning en de mogelijkheden om die te verbeteren. Al was het maar 
vanwege de financiële voordelen. De energielasten vormen na de  
hypotheek tenslotte het grootste aandeel in de woonlasten.
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