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David
David wil de CO2-uitstoot van zijn apparte-

ment in de Amsterdamse Transvaalbuurt naar 

nul brengen. Hij wil geen gas verstoken en ook 

geen hout. Wat is voor hem de beste strate-

gie? Davids appartementencomplex van 40 

woningen heeft een Vereniging van Eigenaren 

(VvE). Waarom neemt hij niet alle bewoners 

van de VvE mee in de ambitie? David weet als 

medewerker van Natuur & Milieu als geen 

ander hoe moeilijk het kan zijn om je buren 

mee te krijgen. Wat deze VvE nóg lastiger 

maakt is dat woningcorporatie Rochdale eige-

naar is van 35 van de 40 woningen. De kans 

dat Rochdale prioriteit geeft aan dit bouw-

blok, gebouwd in 1990 met energielabel C, 

lijkt bovendien bijzonder klein. De grote voor-

raad woningen met een nog lager energiela-

bel vraagt vast meer aandacht. Dus richt 

David zich vooral op zijn eigen woning. David 

wordt koploper op zijn eigen vierkante meters 

en met wat hij voor elkaar krijgt inspireert hij 

zijn buren, en Rochdale. David kan van bin-

nenuit extra isoleren. Maar veel buitengevel 

heeft de woning niet, de isolatie is niet slecht 

en de stap naar passiefwoning prijzig. De 

nadruk ligt hier niet. Ook elektriciteit is niet 

het grootste vraagstuk. Het platte dak biedt 

ruimte aan zonnepanelen, maar dit vraagt 

echter wel om goedkeuring en eventueel par-

ticipatie ven de VvE-leden en dus Rochdale. 

David, actief lid van Energiecoöperatie Zui-

derlicht, ziet inmiddels elk dak als een poten-

tieel dak voor buurtenergie, zo ook zijn eigen 

dak. Voor zijn huidige elektriciteitsvraag 

heeft hij aan zeven tot acht zonnepanelen 

genoeg. Maar zoals voor de meeste woningen 

is de grootse uitdaging de warmtevraag. 

Bovendien hebben David en zijn partner twee 

dochters, die binnenkort de leeftijd bereiken 

dat ze lang willen douchen. Je kan er maar 

beter op voorbereid zijn. David krijgt vier 

denkrichtingen mee. 

1. Infraroodpanelen en een elektrische boiler

  De eenvoudigste manier om in een redelijk 

goed geïsoleerde woning van het gas af te 

gaan, is je ketel omruilen voor infrarood 

panelen. David kan heel laagdrempelig, per 

direct beginnen met alvast één paneel. Als 

Een aardgasvrij droomhuis bouwen, zonnepanelen op het dak van de VvE 
leggen of je eigen appartement van het gas af halen. Hoe doe je dat? Koplo-
pers die professioneel advies en inspiratie zoeken kunnen eens in de vier 
weken in Oldschool Amsterdam terecht bij het 02025 Energiespreekuur. Op 
donderdag 19 oktober brachten drie bewoners tijdens het spreekuur hun 
vragen in. 

Energiespreekuur voor 
koplopers in Amsterdam
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dat bevalt, kan hij er nog een aantal bij 

plaatsen. Om uiteindelijk als het goed 

werkt, van het gas af te gaan. Een elektri-

sche boiler of doorstroomverwarmer in de 

keuken en badkamer kan dan voorzien in 

warm water. 

2. Een luchtwaterwarmtepomp met opslagvat 

  Een alternatief, op appartementsniveau, is 

een luchtwaterwarmtepomp. De airco-ach-

tige ventilator die de temperatuur van de 

buitenlucht vangt is relatief klein en makke-

lijk te plaatsen. Maar daar moet je wel toe-

stemming voor hebben. En de ventilator 

maakt geluid, waar je zelf en de buren 

mogelijk last van hebben. Bovendien moet 

je ergens in je woning een opslagvat kun-

nen plaatsen met de omvang van een grote 

koelkast. Die ruimte heeft David niet. 

3.  3 PVT-panelen en een waterwaterwarmte-

pomp met opslagvat

  Wat ook op het dak kan en geen geluid 

maakt, zijn PVT-panelen. Dat zijn panelen 

die naast elektriciteit ook warmte oogsten. 

De combinatie elektriciteit en warm water is 

weer een goede combinatie voor een water-

waterwarmtepomp. Efficiënter dan de 

luchtwaterwarmtepomp, maar het PVT-sys-

teem is prijzig en daarom vooral interessant 

voor het hele bouwblok. 

4.  Warmtekoudeopslag met een centrale 

waterwaterwarmtepomp

  Tot slot kan de VvE onderzoeken of een 

wko-installatie voor het hele bouwblok 

mogelijk is. De warmtepomp maakt dan 

gebruik maakt van aard-, gracht- of riool-

warmte.  

Voorlopig denkt David nog niet in collectieve 

oplossingen, maar soms kunnen dingen snel 

gaan. Pauline Westendorp die het spreekuur 

leidt wil deze opgave graag als voorbeeldpro-

ject aan de Amsterdamse wethouder Choho 

presenteren. David begint klein en hangt deze 

winter alvast een infraroodpaneel op.

Daniël
Heel anders is de vraag van ontwerper Daniël, 

van ‘Studio Daniël Ament’. Hij komt met een 

innovatief, zelf uitgewerkt concept voor een 

zelfbouwkavel in Amsterdam Noord. Aan de 

basis van zijn droomhuis ligt een bestaand, 

maar nog nauwelijks toegepast concept van 

Ben Bronsema: Earth, Wind & Fire. Daniel heeft 

dit vrijelijk gecombineerd met andere ideeën en 

experimenten. Als al zijn aannames kloppen, 

doen straks de elementen onder alle mogelijke 

weersomstandigheden zelf hun werk. Samen 

zorgen ze voor ventilatie, verwarming en koe-

ling en een gezonde en behaaglijke woning.   

Warmte

 •  In een 30 cm brede zonneschouw in de 

buitengevel zit lucht. Als de zon schijnt 

wordt de lucht ruim 100 graden. Op een 

bewolkte dag is dat nog altijd 29 graden. 

Het betreft zelf gemeten waardes uit een 

proefopstelling. 

 •  Via zonneschoorstenen, die de lucht nog 

verder opwarmen, verlaat de stijgende 

lucht het gebouw. 

 •  Een warmtewisselaar onttrekt de warmte 

uit de gebruikte lucht. 

Lucht: boven- en onderdruk

 •  De stijgende lucht zorgt voor een onder-

druk in de rest van het gebouw. 

 •  Wind die tegen de gevel waait en vervol-

gens over het dak heen valt zorgt even-

eens voor onderdruk. 

 •  Als gevolg van de onderdruk trekt de kas 

op de bovenste verdieping automatisch 

frisse lucht van buiten aan.

 •  50 geselecteerde en verschillende soor-

ten planten zuiveren de lucht voordat die 

de woning in gaat. 

Als dit concept werkt, is het een primeur in 

Nederland. Het zichzelf regulerende systeem 

is onzichtbaar, want integraal verwerkt in de 

architectuur van het gebouw. Anders dan bij 

een passieve woning zijn de bewoners vrij om 

26   Energie+  nr 4  december 2017

Energie+Nr4-Energiespreekuur.indd   26 04-12-17   10:25



Energiespreekuur 02025.nl
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ramen en deuren open te zetten om zo nog 

meer buitenlucht de woning in te halen. Maar 

ook als de ramen dicht blijven, leven de bewo-

ners in de buitenlucht. Of beter gezegd, in 

gezuiverde buitenlucht. 

Maar werkt het echt? De enige in het gezelschap 

die de resultaten van de proefopstelling, de for-

mules, berekeningen en aannames begrijpt, is 

energieadviseur Huibert Spoorenberg van 

OFME. Hij vindt het idee fascinerend, maar 

heeft nog wel een paar vragen: Hoe betrouw-

baar is het zelfregulerende systeem, zeker als 

het in de winter een paar dagen achter elkaar 

heel koud is? Een temperatuur van 29 graden in 

de zonnespouw op bewolkte dagen, is prachtig. 

Maar is dat een meting met stilstaande lucht? 

Hoe hoog is de temperatuur als die lucht zich 

verplaatst? En rekent Daniël zich nu niet rijk met 

maandgemiddelden? Dagwaarden kunnen in de 

berekeningen heel anders uitpakken. Kortom, 

dicht Daniël zijn concept misschien iets te veel 

positieve eigenschappen toe? 

Daniël krijgt een paar tips. Hij kan ervaringen 

ophalen bij Thomas Dill en Gerald Lindner die 

samen hun KasHuis hebben ontworpen en 

gebouwd. Hij kan langs gaan bij het Spring 

House aan de Ruijterkade waar een zonne-

schoorsteen op het dak staat. En hij kan iemand 

als Huibert nog eens mee laten rekenen aan het 

model met als doel het te verbeteren. 

Hoe erg is het als het systeem een paar dagen 

per jaar toch niet in staat blijkt voldoende te 

verwarmen of te ventileren? Als je bijvoor-

beeld nog een kleine backup in je kast ver-

scholen houdt? Ook als het niet 100% uitpakt 

zoals nu berekend is, blijft het een prachtig, 

gewaagd en interessant project. 

Daniël is een pionier. Hij heeft het lef om 

goede ideeën die tot nu toe niet uit de verf zijn 

gekomen, daadwerkelijk toe te passen. En 

Daniël is vormgever. Het is niet alleen een 

technisch hoogstandje, maar het belooft ook 

nog eens een zeer fraai ontwerp te worden. 

Wim
De laatste case komt van Wim. Net als David 

woont hij in een appartementencomplex met 

70 woningen onder een plat dak. Het plan van 

Wim is om daar met de VvE 210 zonnepanelen 

op te leggen voor het collectieve stroomver-

bruik. Maar hoe werkt dat als je een grootver-

bruikaansluiting hebt, vraag Wim. Is het dan 

wel terug te verdienen? De enige manier om 

bestuur en medebewoners te overtuigen is, 

volgens Wim ze een fi nancieel aantrekkelijk 

voorstel te doen. 

‘Waarom een grootverbruikaansluiting?’, is de 

vraag aan Wim. Dat wijst waarschijnlijk op een 

verwarmde oprit, zegt Frank Boon van Zuider-

licht en Green Bean Solutions. Frank adviseert 

vaker VvE’s in Amsterdam. Wim bevestigt dit, 

de parkeergarage heeft inderdaad een ver-

warmde oprit. De verwarming gaat aan als de 

temperatuur onder de 5 graden daalt. 

Het vervangen van tl- door led-verlichting, 

waar de VvE ook mee bezig is, verandert daar 

niets aan. En het belastingvoordeel van de 

grootverbruiker werkt inderdaad nadelig voor 

wat je krijgt voor zelf opgewekte energie. 

Maar daar is ook een regeling voor; de Stimu-

leringsregeling Duurzame Energie (SDE), een 

exploitatiesubsidie waarmee je de business-

case weer positief kunt krijgen.

Omdat je deze subsidie voor elke vorm van 

duurzame energie kunt aanvragen zijn de kan-

sen voor zonnepanelen niet altijd gunstig. De 

aanstaande najaarsronde van 2017 lijkt voor 

zonneprojecten echter erg gunstig uit te pak-

ken. 2018 belooft voor zonprojecten voorals-

nog juist dramatisch uit te pakken. Dus is het 

advies aan Wim: ‘Niet wachten maar hande-

len.’ 

Wim kan nu, op naam van de VvE €110.000 

euro subsidie aanvragen. Kosten voor de aan-

vraag bedragen €250 euro, omdat je het aan-

vragen moet uitbesteden aan een persoon 

met e-Herkenning. “Dat is een DigiD voor 

rechtspersonen”, legt Frank Boon uit. Frank 

kent wel iemand die de SDE kan aanvragen op 

naam van de VvE. 

Kan dit zonder medezeggenschap van bewo-

ners en bestuur? Die krijgen nog anderhalf 

jaar de tijd om te besluiten of ze meegaan in 

het zonneavontuur van Wim. Als hij niets 

onderneemt geeft hij de rechten op de subsi-

die terug. Maar ondertussen ligt er wel een 

prachtig fi nancieel aanbod. 

Zonnepanelen in combinatie met een sedum-

dak is een optie die de VvE nu in alle rust kan 

onderzoeken. De bewoners hebben namelijk 

te kampen met wateroverlast. Groen op het 

dak helpt het water beter op te nemen, levert 

een bijdrage aan biodiversiteit, vangt fi jnstof 

af en heeft een isolerende en de geluidsdem-

pende werking. Een fi nancieel voordeel is 

bovendien dat sedum de levensuur van dak-

bedekking vergroot. Bij de koffi e spreekt 

Wim nog een medewerker van Solar Sedum. 

Wat nu al bereikt is, is dat Wim duurzaamheid 

hoog op de agenda heeft staan van zijn VvE. 

David is de koploper in zijn VvE. En Daniel? Die 

opent onze ogen voor een nieuwe manier van 

bouwen. Drie leiders, drie koplopers in hun 

bouwblok, wijk en stad. Zulke mensen zijn 

nodig om Nederland koploper in schone ener-

gie te maken.  
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