
Energiesprong Nul op de meter 

 

Waarom zou je dat willen?  

Is het haalbaar? 

Alleen voor hele milieubewuste mensen?  

Wat is het precies?  

 



Energiesprong 

Waarom zou je dat willen?  
• omdat de buitenschil lek en tochtig is;  

• omdat de collectieve cv installaties oud zijn;  

• omdat de liften niet meer optimaal werken 

kortom omdat we tegen een aantal grote ingrepen aankijken 

waar we wel voor gespaard hebben maar nog lang niet genoeg 

en omdat mede bewoners niet meer willen betalen 

+  omdat we een groot bedrag aan gas en elektriciteit 

betalen/verstoken  

 



Energiesprong 

Is het haalbaar? 
technisch wel of bijna 

op de markt nu nog niet beschikbaar 

 

De markt is vraaggericht.  

Door iets anders te vragen ( als bewoners; bijv.  van een 

VvE) wordt de markt geprikkeld tot innovatie  

 

 



Energiesprong 

alleen voor hele milieubewuste mensen?  
Geen Co2 uitstoot is meestal een mooie bijkomstigheid  

(en onafhankelijkheid van de energieleveranciers en Poetin bijv.)  

 

Een Nul op de Meter renovatie betekent dat geld dat nu (en de komende 20 

jaar) uitgegeven wordt aan gas en elektriciteit  

meteen ingezet kan worden om een grootschalige renovatie te betalen.  

 

Bewoners willen dus vooral een mooi gebouw waar ze nog lang & prettig 

kunnen wonen.  

 

 



ENERGIE IS 
GELD 
EN MET 
GELD  
KUN JE 
GAVE  
DINGEN 
DOEN 



Energiesprong 

wat is het precies?  

 
• voorstellen 

• wat is Nul op de Meter  

• pilotprogramma voor VvE’s  

• ervaringen uit huur en koop ( nul op de meter) 

• Ervaringen met de eerste VvE pilot ( Apeldoorn)  

 

 

  



 Energiesprong 

 

 



bij gelijkblijvende woonlasten 

  
nul op de meter  



DRIE UITGANGSPUNTEN 
 

BUSINESS CASE IS SLUITEND 

 

 

GEGARANDEERD NUL OP DE METER  

 

 

TEVREDEN BEWONERS 

 

 
 



Meer dan 100 voorbeelden 







Voorbeeld 



HO

ME 







Voorbeeld: 6 woningen in 10 dagen 

https://www.youtube.com/watch?v=5Do2IMB8xQs


Energiesprong 

• http://youtu.be/5Do2IMB8xQs 

http://youtu.be/5Do2IMB8xQs


Voorbeeld hoogbouw 



voor na 



Lessons Learned 

1. Stel woongenot centraal 

 

2. Energiebesparing (NoM) is een middel, en geen doel 

 

3. Prestatiegarantie essentieel om energiebesparing (NoM) 

als doel in te kunnen zetten 

 



Stroomversnelling Huur & Koop  

VRAAG AANBOD 

RANDVOORWAARDEN 



Financiering NoM?  

http://www.helderester.nl/wp-content/uploads/vraagteken-groot2.jpg


- Energie Collectief 

Individueel 

Financiering NoM?  

Nieuw 

- Rente + Aflossing 

- Energie 

Woonlasten Woonlasten 

- Rente + Aflossing 

Oud 

“Woonlastenneutraliteit” 

Oud Nieuw 

- Onderhoud - Nieuw Onderhoud 

- Rente + Aflossing    Rente + Aflossing 



Oplossing? 

VvE financiering 

Lening aan de VvE;  

Geen individuele leningen met individuele acceptatie-perikelen 

Rente + aflossing VvE financiering betaald via de servicekosten van 

de VvE; 

“Je betaalt mee zolang je er woont….” 

 

       

 

 

? 

……? 

http://www.columbiss.nl/wp-content/uploads/2013/06/ei-van-columbus-3.jpg


werving en selectie  

pilot VvE’s  

 

 





pilot VvE’s 

 

wij bieden de pilot VvE’s  

• deelname aan de landelijke ontwikkeling van nieuwe technische en 

financiële mogelijkheden 

• professionele interne begeleiding bij de organisatie van hun proces 

 

wij vragen de pilot VvE’s  

• inzet van een actieve commissie van bestuur en bewoners (voor 1 

jaar) 
 



10 pilot VvE’s  (of meer) 

8  ‘makkelijke’ VvE’s 

• een complex dat tussen 1950 en 1990 gebouwd is; 

• uit minimaal 24 appartementen bestaan; 

• liefst centraal gestookt is met een systeem dat minstens 10 jaar oud is; 

• voor de meerderheid bestaat uit eigenaar-bewoners; 

• geen stadsverwarming heeft; 

• geen monument is; 

 

en een paar ‘lastige’  

• die niet aan alle criteria voldoen 



selectieproces 
 

Selectiecriteria:  Energie, Bouwfysisch, Financieel, Organisatorisch, draagvlak, motivatie  

 
 

1.Telefonisch intake gesprek   

 

2. invullen intakeformulier  

 informeren overige leden  

 

3. Intake gesprek bij de VvE  
met tenminste 3 VvE leden waarvan tenminste 1 actief bestuurslid 

  

4. Haalbaarheid toets Platform 31  
Doorrekenen business case  

Beoordelen technische potenties  

Beoordeelden organisatie, motivatie en draagvlak  

 

5 Contact gemeente 
 

  

 

6. Haalbaarheid toetst VvE  
Bestuur +  actieve leden + beheerder   

toelichting + toestemming    

 

 Startbijeenkomst  VvE leden  
toelichting + toestemming + onderzoek behoeftes    

  

.start pilot  
aanstellen projectbegeleider VvE 

 

 

 



Pilots (nog in de pijplijn…) 

- Rotterdam  

- Nijmegen 

- Arnhem 

- Eindhoven 

- ….                                              .                                           

Totaal                 ca. 1.500 appt.! 



1e pilot Lindenhove  



“Een grootschalige verbouwing op basis van 
bewonerswensen, die kan worden gefinancierd 

vanuit vermeden energielasten (Nul op de 
Meter!) en sterk gereduceerde 

onderhoudslasten” 

Ambitie 



Uitgangspunten 

• Isolatiewaarde gevel: 2 [m2.K/W] 

• Isolatiewaarde vloer: 1,5 [m2.K/W] 

• Isolatiewaarde dak: 2 [m2.K/W] 

• Warmtegeleiding ramen: 3,1 [W/m2.K] 

• Infiltratie: 0,3 [1/hr] (het aantal keer dat het volume 

van het gebouw door tocht wordt ververst) 

• Ventilatie: 0,7 [1/hr] zonder warmteterugwinning 

• Nulmeting zinvol! 

• 1.325.000 kWh/jr  verwacht.  

 



Uitgangspunten 



Totaal vóór: 865 MWh  



Nieuwe situatie  



Nieuwe situatie  

• Isolatiewaarde gevel naar 5 [m2.K/W] 

• Isolatiewaarde vloer naar  3 [m2.K/W] 

• Isolatiewaarde dak naar 5 [m2.K/W] 

• Warmtegeleiding ramen naar 1,2 [W/m2.K] 

• Infiltratie naar 0,1 [1/hr]  

• Ventilatie: 0,5 [1/hr] met 80% warmteterugwinning  

• 925.000 kWh/jaar verlaagd tot  ongeveer 400.000 

kWh/jaar (ong. 114.000 icm Warmtepomp) 

 

 



Informatiebijeenkomst 22 april 



inloopspreekuur voor bewoners 
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bijeenkomst bouwers 



“Een frisse hal die niet naar de geur van eten van 
medebewoners ruikt.” 

 

“Mijn appartement ligt op het zuiden en is niet te 
harden zo heet in de zomer.” 

 

“Ik zou het heerlijk vinden als ik het wegverkeer niet 
meer hoor en de vlaggenmast niet meer hoor 

tikken.” 

 

 

Quote’s van bewoners 



De initiële uitvraag 

1. Basis eisen 

 

2. Verleid ons 

 

3. Verras ons 



1. Basis eisen 

“Nul op de Meter, zonder gasaansluiting, mét 

prestatiegarantie” 

 

“Vergroot balkon, geen ruimte verliezen maar winnen” 

 

“Een oplossing voor de oververhitting van 

appartementen op het zuiden” 

 



2. Verleid ons 

“Afsluitbare balkons” 

 

“Een woonhandleiding: hoe ga ik kom met een Nul op 

de Meter appartement?” 

 



3. Verras ons 

“Bewoners laten zich graag verrassen door mooie en  

innovatieve ontwerpen.” 

 



 Initiële uitvraag  

 

Aanmelden vóór 

10 juni 

 Pitches 

 

2 juli 

Keuze 3 partijen 

voor dialoog  

 

16 juli 

Start 

voorbereiding en 

uitvoering? 

z.s.m. 

 

ALV kiest voor 1 

partij 

 

januari 2016 

Dialoog met 3 

partijen 

Kick-off 3 

september 

Besluit ALV 

definitieve 

uitvraag 

begin november 

Informatie 

bijeenkomst voor 

bewoners met 

bouwers  

december 

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 

STAP 5 STAP 6 STAP 7 STAP 8 



 

 



 

 

Vragen en aanmelden? 
vve@platform31.nl  

 

mailto:vve@platform31.nl

