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1.
Samenvatting
Uitkomsten
Hoe verder?

Animo

 70 actieve deelnemers
 58 VvE’s
 vertegenwoordigen ruim 3000 huishoudens

De bomen..
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.. en het bos

› Tijdlijn

› Vergroening scan

› Vergelijken met andere VvE’s

Overzicht

Proces:

› Besluitvorming

Inhoud:

› Technisch

› Juridisch

› Financieel

Tijdlijn

© Janna Kool, 2015

› Inzicht en 
overzicht

› NL, huishoudens
en eigen pand

Technisch
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› Verduurzaming is vaak
(nog) geen onderdeel
van het onderhoud!

› Vanaf 2006 pas
opgenomen in het 
Modelreglement.
Nieuw reglement in de maak!

Juridisch

Bron: Francien de Hoop / website VvE Belang

› Via het MjOP
kun je sparen voor 
maatregelen.

› Uit grote reserveringen
kun je kleine investeringen
in verduurzaming
bekostigen!

Financieel

© Mieke Weterings, 2014

› Draagvlak: 
Ideeën delen en steeds 
op de hoogte houden

› Voorzitter
zit de vergadering
soms niet voor

Besluitvorming

› Tijdlijn

› Vergroening scan

› Vergelijken met andere VvE’s

Overzicht
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mjop

 Sparen voor onderhoud
 Sparen voor vervanging van de installaties

Sparen voor investeringen in 
energiebesparende renovaties

Vergroening scan .. voor waardebehoud van het VvE 
pand

Bron: Energiesprong

Waarom rekenen naar energieneutraal?

 Helder doel / ijkpunt
 Zicht op minder kosten
 Geen onnodige / halve maatregelen
 EU/NL prestatie-eisen nieuwbouw in 2020: 50 kWh/m2
 EU koerst op energieneutrale bestaande bouw in 2050
 EU strijdt voor een hogere ambitie: energieleverend!

Vergroening scan

› Tijdlijn

› Vergroening scan

› Vergelijken met andere VvE’s

Overzicht
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Vergelijken met andere VvE’s

Samenvatting
2. 
Uitkomsten
Hoe verder?

 VvE Vroesenlaan-Van der Meydestraat
 VvE Van Beuningenstraat
 VvE Kelloggplaats
 VvE Zuiderterras
 VvE Prinsenstraat - Ridderkerk

Vergroeningscans
1.
‘Hoe staat ons gebouw ervoor?’
‘Wat stroomt er doorheen?’
‘Hoe wordt dat minder?’
‘Kunnen we het betalen?’
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Isolatie op het dak
Isolatie die ontbreekt

Na-isolatie van de kopgevel Opwekken ?!



11-6-2015

7

Collectief stoken Individueel tapwater bereiden

Ventilatie via natuurlijke trek
Versterkt aangezogen via een buisventilator
Of via centrale afzuiging op het dak

Ventilatieroosters
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Oude afzuiginstallatie

‘Hoe staat ons gebouw ervoor?’
2.
‘Wat stroomt er doorheen?’
‘Hoe wordt dat minder?’
‘Kunnen we het betalen?’

‘Wat stroomt er doorheen?’
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Vroesenlaan Van Beuningenstraat Kelloggplaats Zuiderterras Prinsenstraat

Totaal energieverbruik in MJ/huishouden/jaar - inclusief collectief verbruik
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Gemiddeld energieverbruik NL voor een appartement met 1 persoon is   35000 MJ

Gemiddeld energieverbruik NL voor een appartement met 2 personen is 49500 MJ

Gemiddeld energieverbruik NL voor een appartement met 3 personen is 63280 MJ

Gemiddeld energieverbruik NL voor een appartement met 4 personen is 69680 MJ

< gas
< elektra
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gasverbruik per huishouden in m3/jaar op basis van 10 woningen

Gemiddeld gasverbruik voor een huishouden van 1 persoon is 800 m3

Gemiddeld gasverbruik voor een huishouden van 2 personen is 1100 m3
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Gemiddeld gasverbruik voor verwarming per huishouden in de VvE is 1944 m3

Gemiddeld gasverbruik voor een huishouden van 3 personen is 1450 m3

Gemiddeld gasverbruik voor een huishouden van 4 personen is 1550 m3

Kopwoningen grootverbruikers
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Energieverbruik vergelijking
27 appartementen, oppervlakte gemiddeld ca. 92 m2
geen liften, 4 portieken
geen collectieve warmtevoorziening
27 individuele cv ketels voor verwarming en warm tapwater
geen mechanische afzuiging
collectieve verlichting in portieken

Energieverbruik Van Beuningenstraat (bouwj. 1938):

Elektra collectief: 51 kWh / huishouden
Gas collectief: n.v.t.

Elektra individueel: 3.173 kWh / huishouden
Gas individueel: 1.944 m3 / huishouden

Totaal: 80.050 MJ / huishouden

15 appartementen, oppervlakte gemiddeld ca. 94 m2
geen liften, 3 portieken
geen collectieve warmtevoorziening
15 individuele cv ketels voor verwarming en warm tapwater
geen mechanische afzuiging
geen collectieve verlichting in portieken

Elektra collectief: n.v.t.
Gas collectief: n.v.t.

Elektra individueel: 1.926 kWh / huishouden
Gas individueel: 1.312 m3 / huishouden

Totaal: 53.116 MJ / huishouden

Energieverbruik Vroesenlaan-VdMeydestr. (bouwj. 1937):

Energieverbruik vergelijking

Elektra collectief: 1.992 kWh / huishouden (268.920 kWh totaal)
Gas collectief: 1.277 m3 / huishouden (CV plus warm water)

Elektra individueel: 2.367 kWh / huishouden
Gas individueel: 30 m3 / huishouden

Totaal: 60.375 MJ / huishouden

168 appartementen
4 liften (nieuwer ?)
2 Hr ketels voor verwarming (2001), circulatiepompen
168 elektrische boilers voor warm tapwater (individueel)
30 afzuigventilatoren uit 2013?
380 collectieve verlichtingsarmaturen (bergingen, entrees en galerijen)

135 appartementen
4 liften uit 1979
8 Hr ketels voor verwarming (2001), circulatiepompen
4 warm tapwaterboilers - collectief (2001)
32 afzuigventilatoren uit 1979
266 collectieve verlichtingsarmaturen (bergingen, entrees, 
galerijen)

Energieverbruik Zuiderterras (bouwjaar 1979):

Elektra collectief: 763 kWh / huishouden (128.184 kWh totaal)
Gas collectief: 1.382 m3 / huishouden (alleen CV)

Elektra individueel: 3.947 kWh / huishouden (incl warm water)
Gas individueel: 25 m3 / huishouden

Totaal: 66.480 MJ / huishouden

Energieverbruik Kelloggplaats (bouwjaar 1970):

Warmte die we stoken, de bijvangst
en de verliezen..

IN UIT
Interne warmte (mensen, apparaten) 200 Transmissie via ramen 400
Zonnewarmte (via de ramen) 200 Transmissie dichte delen 400 
Verwarming (radiatoren) 970 Ventilatie en infiltratie 570

1370 m3 1370 m3
NB. Deze warmtebalans geldt voor een appartement van gemiddelde afmeting van 87.10m² met HR++ glas

m³/jaar

Collectieve ruimteverwarming 970
Collectieve warmtapwatervoorziening 280
Koken 30

Totaal 1280m3

Het gasverbruik voor een gemiddelde woning in deze VvE is als volgt verdeeld:

De warmtebalans voor ruimteverwarming is voor een gemiddelde woning in deze VvE:

Warmte die we verliezen..
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Energieslurpers opgespoord

Liftinstallatie vier 
trappenhuizen

8% CV ketels 
16%

Boiler warm tapwater combi 
opstelling met CV

1%

CV pompen 
3%

Circulatie tapwater 
pompen

3%

Hydrofoorpompen
3%

Dakventilatoren 
41%

Verlichting vier 
trappenhuizen

14%

Armaturen kelder
2%

Armaturen galerijen
2%

Downlighters
7%

Elektraverbruik van de collectieve installaties per jaar – percentage van totaal

‘Hoe staat ons gebouw ervoor?’
‘Wat stroomt er doorheen?’
3.
‘Hoe wordt dat minder?’
‘Kunnen we het betalen?’

Op basis van de onderzochte afzonderlijke maatregelen is een drietal 
min of meer logische pakketten samengesteld (gemiddeld label 
bestaande situatie is label D / E / G).

De pakketten:
A. Eerste renovatiestappen (geschat label: B/C)
B. Ingrijpende renovatie met energetische maatregelen (label A)
C. Naar energieneutraal (A+++)

Het pand van de VVE
in stappen naar energieneutraal

A. Eerste renovatie stappen
> geschat label: A/B, nog 50% gas

Van enkel glas naar dubbel glas HR++
Schatting besparing op gasverbruik: 30m³/m² glas/jaar

CO² gestuurde ventilatie

Kierdichting te openen delen (i.c.m. ventilatoren en ventilatieroosters)
Schatting besparing op gasverbruik: 50m³/woning/jaar

Ventilatoren + tijdschakeling / CO²  + toerenregeling 
Schatting besparing op gasverbruik: 
200m³ en 300kWh/woning/jaar

Isolatie plafond berging
Schatting besparing op gasverbruik: 
4-6 m³/m² isolatie/jaar

Isolatie onderdoorgang Sallandweg
3-4 m³/m² isolatie/jaar
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B. Ingrijpende renovatie 
> geschat label: A, nog 36% gas

CO2 gestuurde ventilatie

Triple glas

Kopgevel na-isoleren van buiten
Schatting besparing op gasverbruik: 
3-4 m³/m² isolatie/jaar

Verglazing balkongevel
Schatting besparing op gasverbruik: 
5 m³/m² glas/jaar

C. Naar energieneutraal
> geschat label: A+++, geen gas

Dakoppervlak en resterende energievraag:
> 2000 kWh/woning voor verwarming en warm 
tapwater
> 760 kWh / woning opwekken dmv PV panelen
> 380 kWh / woning over na halvering van het
beschikbaar oppervlak dak met zonneboilersysteem
(ca. 700m2 nodig) **

** Er is maar een dak en dat is niet groot genoeg om met PV panelen voldoende elektriciteit op te wekken voor het collectief 
verbruik als er ook zonnecollectoren nodig zijn voor collectieve verwarming. 

C. Ingrijpende renovatie 
> geschat label: A +++, geen gas

Driedubbel glas

> Warmtepompsysteem

Douche WTW:
Investering (incl montage) ca. € 2000,-
Besparing 300 tot 1000 kWh per jaar  / 
€ 75 tot € 250 per jaar

Extra oppervlak voor PV en een 
warmtebuffer?
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Kan verduurzaming samengaan
met meer woongenot?

‘Hoe staat ons gebouw ervoor?’
‘Wat stroomt er doorheen?’
‘Hoe wordt dat minder?’
4.
‘Kunnen we het betalen?’

Aan welke knoppen kunnen we draaien?
› De juiste volgorde van maatregelen
› Besparingen op collectief energieverbruik in reservefonds

stoppen
› Budget voor onderhoud: uitstellen / optellen maatregelen
› Koppelen aan maatregelen die waarde / woongenot

verhogen
› Doe het zelf: handige mensen in de VvE?
› Uitvraag op orde en laat de markt meedenken

Rekenen aan vergroening

Op weg naar stap C – 2033-2036

Het duurt wel even..

* Inleg is 119.‐/mnd minus beheer en collectieve verlichting > inleg blijft gelijk, besparing op 
collectieve energie komt erbij

jaar IN UIT < maatregelen

vanaf 2033 inleg* jaarlijks € 119 € 32,004

besparing m3 250.58 € 9,953

aantal jaren 4 € 41,957

STAP C: -€ 120,000 < warmtepompinstallatie

-€ 36,000 < LTV

2033-2036 na 4 jaar sparen € 167,827 -€ 156,000

onvoorzien / restpost € 11,827
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Het team van energiecoöperatie Blijstroom heeft tijdens de cursussen Rotterdamse 
VvE’s met Energie gerekend en getekend aan de quickscans naar energieneutraal. 
Doel is om VvE’s op weg te helpen met het maken van een groen 
meerjarenonderhoudsplan (mjop). Dat heeft een aantal typische voorbeelden 
opgeleverd. En een heleboel ideeën. Tijdens deze workshop gaan we dieper op de 
materie in. Wat is beter: Eerst isoleren of eerst de installaties aanpakken? Of toch 
beter beginnen met de eigen energie opwekken? Wat (be-)sparen we via het Mjop? 
Kortom: Hoe gaan we de verduurzaming van onze panden haalbaar en betaalbaar 
maken? Aan de hand van de VvE panden die tijdens de cursus als voorbeeld hebben 
gediend gaan we samen ‘aan de knoppen draaien’. 

Workshopleiders 
Corine Erades, Julia Hevemeyer (Blijstroom) en Eric van den Ham (TU Delft en 
Climatic Design Consult)

Workshop Rekenen aan Vergroening 
(van het mjop) 

Samenvatting
Uitkomsten
3. 
Hoe verder?

 De inhoud voldeed aan mijn verwachtingen 8
 De technische informatie 8
 De juridische informatie 8
 De informatie over draagvlak en proces 8
 De financiële informatie 7
 De vergroeningsscan 8

Evaluaties

 Wat  vond je van de opbouw van de cursus? 
› De structuur met de diverse elementen die van belang zijn en 

behandeld zijn is heel goed en verhelderend. Er is een enorme 
steun voor mij binnen de VvE. 

 Zijn er dingen die je hebt gemist? 
› Problemen die ontstaan bij goede isolatie.

 Eventuele opmerkingen
› Mix van verschillende VvE’s geeft een duidelijk beeld. 

Evaluaties



11-6-2015

14

 Met het verworven overzicht hebben de VvE’s afzonderlijk 
behoefte aan verdieping op de verschillende thema’s.  
Informatiebijeenkomsten en studiegroepen op 
onderwerpen. (onafhankelijke info) 
 VvE’s hebben behoefte aan contactmomenten met andere 

VvE’s om kennis & ervaring te delen. 
 Jullie hebben nog wat te goed van de Rotterdamse

VvE’s Met Energie; uitwerking van de 
vergroeningsplannen en eerste stap naar de markt.

Conclusies - hoe verder?

Dit is een samenvatting van de cursus Rotterdamse VvE’s Met Energie. De 
cursus bestaande uit vier avonden met informatie over besluitvorming en 
juridische, financiële en technische aspecten van de VvE is mogelijk
gemaakt door:
 Gemeente Rotterdam, contactpersoon Fred Akerboom
 Gemeente Ridderkerk & Barendrecht, contactpersoon Jory Rombouts

En uitgevoerd door:
 Coöperatie Blijstroom, VvE’s Met Energie en het Rotterdams

Milieucentrum

Meer informatie: rotterdam@blijstroom.nl
Juni 2015

Colofon


