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Isolatie bespaart kosten, zorgt voor een comfortabele
temperatuur in huis én is goed voor het klimaat. Dit
laatste is van cruciaal belang, willen we de klimaatdoelstellingen uit het regeerakkoord halen. En die
zijn fors. In 2030 maar liefst 49% CO2-reductie in
Nederland en in 2050 zelfs een vrijwel CO2-vrije
samenleving.

Stap voor stap verduurzamen

Essent gelooft dat de oplossing voor een betaalbare,
succesvolle energietransitie ligt in een stapsgewijze
aanpak. Niet in één keer van het aardgas af, maar gebruikmaken van noodzakelijke tussenstappen. Betere
isolatie en het gebruik van (hybride) warmtepompen
spelen hierbij een belangrijke rol. Dankzij een stapsgewijze aanpak helpen we Nederland met praktische
en betaalbare oplossingen. Tegen relatief lage kosten
kunnen we de CO2-uitstoot terugbrengen en het
wooncomfort verhogen.

Isolatie als eerste stap

Essent ziet isoleren als de eerste belangrijke stap in
het verduurzamen van huizen en gebouwen. Isolatie
is niet afhankelijk van de gekozen warmtevoorziening,
waardoor het bij elke warmtetechnologie een zinvolle
maatregel is. Dit maakt het een no regret oplossing.

Isolatie is vaak een voorwaarde
om ‘van het gas af’ te kunnen.
Tegelijkertijd vermindert het
de noodzaak om in één keer
van het gas af te gaan.

In dit whitepaper willen we het potentieel van isolatie
voor energiebesparing laten zien. Daarnaast wordt duidelijk hoe wij onze rol zien en wat we nodig hebben om deze
rol te vervullen.
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Een duurzamere wereld in 2030
Om de klimaatdoelstellingen te halen, is er een flinke groei nodig
in het verduurzamingsritme voor woningen die van het gas af kunnen.
De wens is om dit in 2030 opgevoerd te hebben tot 200.000 bestaande woningen
per jaar. Het gaat hierbij om woningen in het private domein én in het domein
van woningbouwcorporaties. Voor deze laatste sector bestaan al andere afspraken.
Zo moeten in 2021 zo’n 2,3 miljoen sociale huurwoningen gemiddeld
energielabel B hebben.
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De voordelen van isolatie

Van isoleren krijg je geen spijt: een relatief kleine
investering die een groots verschil maakt op de
energierekening en zorgt voor directe verduur
zaming van je woning.

Isolatie is stap 1 in het verduurzamen van je woning:
besparen op je energierekening begint bij isolatie.

Een geïsoleerde tussenwoning kan per jaar 1030 m3
gas besparen. Bij een hoekwoning, 2-onder-1-kap
woning of vrijstaande woning kan dit nog verder
oplopen.

Investering in woningisolatie loont: spouwmuur
isolatie geeft hetzelfde rendement als een spaarrekening. En dat komt neer op een spaarrekening
met 10% rente.

Veel energiewinst met isolatie

Steeds meer mensen kiezen voor isolatie. Toch zijn 3 op de 4 woningen
nog niet goed geïsoleerd (bron: Milieu Centraal). Nieuwe woningen,
gebouwd na 1992 , zijn gemiddeld goed geïsoleerd. Van de woningen
gebouwd vóór 1965 heeft zo’n 80% een energielabel van D of lager. In
deze laatste categorie valt dus nog veel winst te behalen. Opgeteld zijn
in deze categorie woningen nog minstens 3,5 miljoen unieke isolatiemaatregelen te realiseren.
Met isolatie kan circa 4,2 Megaton CO2 worden gereduceerd in 2030. Dit
is meer dan de hele opgave voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving bij elkaar! Bovendien draagt isolatie bij aan een comfortabeler huis.

Wat betekent het klimaatakkoord
voor huizen en gebouwen?

Woningbezitters kiezen voor isolatie omdat:
• 60% de woning energiezuiniger wil maken
vanwege kostenbesparing.
• 52% zijn woning comfortabeler wil maken.
• 45% zijn woning energiezuiniger wil maken
vanwege het milieu.
•28% de woning al ging verbouwen.

Bovenstaande gegevens komen uit GFK-onderzoek
van juni 2018 onder hun consumentenpanel
(90.000 huishoudens)

3,4 megaton
CO2-reductie
doelstelling in 2030

1,5 miljoen
bestaande woningen
verduurzamen
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Welke mogelijkheden voor isolatie zijn er?

Dakisolatie

• Isolatie van schuin dak*
• Isolatie van plat dak

Geluidsisolatie
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Zoldervloerisolatie*

Muurisolatie

• Spouwmuurisolatie*
• Binnenmuurisolatie
• Buitenmuurisolatie

Glasisolatie

Bodemisolatie*

DIY-isolatie
(do it yourself isolatie)

• Buisisolatie*
• Radiatorfolie
• Tochtstrips

Vloerisolatie*
Gemiddeld
bespaar je
per jaar € 2
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10,binnen 3 dag
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* biedt Essent aan
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Isolatie: de rol van Essent

Een van onze doelstellingen is om heel Nederland mee te krijgen in de
energietransitie. Met isolatie als belangrijke tussenstap, is het belangrijk
dit proces te vereenvoudigen. Wij beogen een rol als one-stop-shop,
waarbij we het hele traject begeleiden. Van advies tot financiering en
uitvoering. Dit verzorgen we voor zowel particulieren als ondernemers
en woningcorporaties.

Wat doet Essent nu?
WoonEffect

Met WoonEffect helpen we de woningvoorraad van woningcorporaties slim en praktisch te
verduurzamen. Grote verduurzamingsopgaven worden kleiner, overzichtelijker en duidelijker.
We maken een plan voor een integrale aanpak totdat de woningvoorraad voldoet aan de
gestelde eisen in 2050.

PlusJeHuis

Met de PlusJeHuis adviesscan ontdekken woningeigenaren hoe zij hun huis energiezuiniger
maken. We geven inzicht in de kosten en de besparing op de energierekening. Als woning
eigenaren dat willen, regelt Essent de offertes en installatie.

EnergieFitScan

Advies over
de beste oplossing
voor de klant

Uitvoering
van isolatie
werkzaamheden

Ontwikkeling
van aantrekkelijke
financierings
mogelijkheden

Met de EnergieFitScan van Essent Zakelijk helpen we ondernemers. We laten zien waar
er energiewinst blijft liggen en welke besparingsmaatregelen ze kunnen nemen.

Isolatiecheck

Met de isolatiecheck ontdekken particulieren de mogelijkheden voor de isolatie van hun
woning. Na een adviesgesprek volgt een offerte op maat, waarna de klant de mogelijkheid
heeft om de werkzaamheden door Essent uit te laten voeren.

Isoleren én besparen

Isolatie vraagt vaak om een aardige investering. Daarentegen verdient de investering zich ook weer terug.
Bovendien zorgt isolatie voor meer wooncomfort.
Hiernaast zie je wat de kosten en besparingen zijn
voor een gemiddelde eengezinswoning².

² https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/

Maatregel

Eenmalige kosten

Besparing gas (kosten)* / jaar

Isolatie schuin dak, verwarmde zolder

€ 5.300

1030 m³ (€800)

Isolatie onderzijde vloer begane grond

€ 1.800

320 m³ (€250)

Isolatie spouwmuren

€ 2.200

850 m³ (€700)

Vervanging enkel glas door HR++ glas

€ 3.500

450 m³ (€340)

Dichtmaken naden en kieren

€ 1.300

70 m³ (€60)

Ventilatieroosters (winddrukgeregeld)

€ 100 (per raam)

10 m³ (€8) per raam

* Bij gasprijs van 79 cent per m³ (prijspeil 2019) en geldig voor een gemiddelde eengezinswoning met een hr-combiketel
(vloeroppervlak 57 m²; dakoppervlak 76 m²; geveloppervlak 105 m²).
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Wat zien wij graag in Nederland?
Eenvoud voor de consument

Om de energiebesparingsopgave te realiseren, is het belangrijk om heel
Nederland mee te krijgen. Hiervoor moet de verduurzaming van woningen
en gebouwen zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden.
Daarom zien wij graag :
• Een verbreding van de huidige subsidies.
• Verruiming van de mogelijkheden voor aanbieders van energiebesparende
producten en diensten, zoals het aanbieden van aantrekkelijke financiële
arrangementen voor de consument.

Het stimuleren van meerdere maatregelen tegelijk

Vaak kiezen woningeigenaren voor ‘losse’ verduurzamingsmaatregelen.
Dit ervaren zij als goedkoper en overzichtelijker. Daarom zien wij graag
dat het nemen van meerdere maatregelen tegelijk wordt gestimuleerd.
Bijvoorbeeld door het verhogen van het beschikbare subsidiebedrag bij
een stapeling van maatregelen.

Een wijkgerichte aanpak: stap voor stap

De huidige aanpak om ‘van het aardgas’ af te komen biedt niet voldoende
handvatten. Het is belangrijk om ook de noodzaak voor aardgas terug te
dringen met slimme tussenstappen, zoals isolatie. Deze stappen moeten
wat ons betreft ook worden vastgelegd in de wijkgerichte aanpak.

Herzien van de energieprestatie

In het klimaatakkoord wordt voorgesteld om te kijken naar een nieuwe
methode voor het vaststellen van hoe goed een woning of gebouw is
geïsoleerd (de energieprestatie). Voor corporaties en de zakelijke markt
kan deze nieuwe norm mogelijk gebruikt worden om de voortgang in de
transitie te sturen. Dit maakt voor woningeigenaren duidelijk wat er no
regret (ongeacht de warmtebron) uitgevoerd moet worden. Deze norm
moet voortaan ook een gespreksonderwerp zijn bij taxatie, verkoop en
renovatie.
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