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‘Energiebesparing werkt!’
Een betere verwarmingsketel, vloerisolatie, HR++ glas, ledlampen 

zonnepanelen, thermostaatkranen, radiatorfolie, spaardouches;  

er zijn allerlei grote en kleine ingrepen die voor een lagere  

energierekening en meer wooncomfort kunnen zorgen. 

Welke maatregelen zijn wanneer nodig, hoe krijg je andere  

huurders mee en hoe overtuig je ook verhuurders om te investeren? 

Huurders(verenigingen) hebben al veel bereikt als het om energie

besparing gaat. Met dit boekje kunt u zich laten inspireren door diverse 

voorbeelden uit de praktijk, leest u over achtergronden en toekomst

visies, krijgt u een concreet stappenplan naar een energiezuinige  

woning en ziet u hoe de Woonbond daarbij kan helpen. 
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Van alle woonlasten is energie veruit het 
meest in prijs gestegen de afgelopen jaren. 
Die prijs gaat in de toekomst nog verder  
omhoog. Daarom helpt de Woonbond  
huurders met energiebesparing.  

Door energiebesparende maatregelen te 
nemen, wordt niet alleen de energierekening 
lager maar verbetert ook het wooncomfort. 
Het is fijner wonen in een huis zonder vocht 
en tocht. U kunt als huurder zelf maatregelen 
nemen zoals radiatorfolie plaatsen of  
de verwarming lager zetten, maar voor 
sommige (grotere) ingrepen zoals isolatie 
van de gevel of vervanging van de ketel, is  
de verhuurder aan zet. Hoe is die zo ver 
te krijgen? 

Eind juni 2012 tekenden Aedes vereniging 
van woningcorporaties en Vastgoed Belang 
een convenant samen met het Rijk en de 
Woonbond, met de volgende afspraken:

>  Corporaties werken aan een totale 
energiebesparing van 33 procent over  
de periode 2008 tot en met 2020 in de  
2,4 miljoen huurwoningen die zij in bezit 

1.
Goed voor milieu, 
portemonnee én 
wooncomfort 

hebben. Daarmee moet de voorraad 
corporatie woningen gemiddeld uitkomen 
op energielabel B 

>  Voor de particuliere huursector is het doel 
dat 80 procent van de woningen voor eind 
2020 is verbeterd tot energielabel C of 
beter

Hieruit is op te maken dat verhuurders 
(zowel woningcorporaties als particuliere 
eigenaren) hun woningen wel energiezuinig 
zullen moeten maken in de komende jaren 
om de doelstellingen uit het convenant te 
halen. Veel verhuurders zijn daar overigens 
ook al goed mee op weg.

Door energiebesparende  
maatregelen te nemen, wordt 
niet alleen de energierekening 
lager maar verbetert ook het 
wooncomfort
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Veel verhuurders zijn actief bezig met het 
energiezuinig maken van woningen of 
hebben plannen om daarmee aan de slag 
te gaan. Informeer bij uw verhuurder of 

2.
Stappenplan naar een 
energiezuinige woning

U wilt namelijk uw energierekening verlagen 
en geen koude voeten meer, maar u weet 
niet waar u moet beginnen en wat u zelf 
kunt doen. Volg dan het volgende Stappen-
plan naar een energiezuinige huurwoning.

1.  Informeer bij andere bewoners (uw 
buren) of zij ook behoefte hebben aan 
energiezuinig wonen en zorg voor een 
collectieve manier van werken.

2.  Neem contact op met uw verhuurder. 
Misschien zijn er al plannen om de 
woningen te verbeteren.

 • Zo ja: laat een second opinion doen 
  of  de plannen wel goed zijn en de
  voorgestelde huurverhoging redelijk.

  • Zo nee: laat een quickscan maken van  
 de woning door de Woonbond (schakel  
 de Energiebus in) en inventariseer  
 welke energiebesparende maatregelen  
 te nemen zijn.

3.  Organiseer een bewonersavond waarbij 
de verhuurder ook aanwezig is.  
De Woonbond kan zorgen voor een 
Energieconsulent die zo’n avond 
stroomlijnt.

4.  Maak concrete afspraken met de 
verhuurder, ook over een eventuele 
huurstijging. De Woonbond kan helpen 
om elkaar aan de afspraken te houden.

STAppENplAN NAAr EEN ENErGIEzUINIGE HUUrWONING

dat inderdaad het geval is, en trek daarbij 
samen op met uw buren (bij voorkeur in 
de vorm van een huurdersorganisatie of 
bewonerscommissie).
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Energielijn
De Energielijn van de Woonbond is de 
helpdesk voor huurders met vragen over 
energie(-besparing). De Energielijn beant-
woordt vragen over bijvoorbeeld de energie-
rekening, het energielabel, de isolatie, het 
binnenmilieu en de verwarmingsinstallatie.
Individuele huurders, maar ook bewoners-
commissies en huurdersorganisaties kunnen 
hier terecht, bijvoorbeeld als ze met de 
verhuurder in overleg zijn of willen over 
maatregelen om woningen (beter) te 
isoleren en het energieverbruik terug  
te dringen. 

De Energielijn is telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 10.00 
tot 13.00 uur, via 020 5517722. Ook kunnen 
huurders hun vraag stellen per email: 
energielijn@woonbond.nl.

Energieconsulent
Wilt u als huurdersorganisatie in gesprek 
gaan met uw verhuurder over energiebespa-
rende maatregelen? U kunt de energieconsu-
lent van de Woonbond inschakelen voor 
adviezen en tips.

3.
Hulp en advies  
van de Woonbond

De Woonbond vindt het belangrijk dat een 
verhuurder energetische verbeteringen aan 
de woningen doorvoert. Alleen zo kunnen 
- met de alsmaar stijgende energieprijzen -  
de woonlasten van huurders binnen de 
perken blijven. ‘Het is een proces van lange 
adem, geduld en lerend vermogen. Huur-
dersorganisaties spelen in dit proces vaak 
een belangrijke rol,’ aldus energieconsulent  
Jaap van Leeuwen.

Energiebus
Een medewerker van de Energiebus komt 
naar de huurder toe en onderzoekt in één 
dag met een steekproef de woningen in de 
straat, buurt of complex. Aan de hand van de 
gezamenlijke klachten, opmerkingen en het 
energieverbruik gaat de Woonbond na hoe 
het ervoor staat met de isolatie, ventilatie en 
de (verwarmings) installatie. De medewerker 
van de Energiebus overlegt met de verhuur-
der over de resultaten van het onderzoek en 
geeft tips voor een verdere aanpak van de 
problemen.
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Second opinion 
(= een beoordeling van het voorgestelde 
verbeterplan voor een woningcomplex.)
Diverse verhuurders maken plannen om 
energiebesparende maatregelen in  
woningen te treffen. Maar hoe weet u als 
huurder(sorganisatie) of het een goed plan 
is? Hoe weet u of de gevraagde huurverho-
ging redelijk is en de voorgestelde energie-
besparing realistisch? 

De Woonbond kan tijdens een second 
opinion bekijken of de voorgestelde 
maatregelen van de verhuurder tot een 
goede verbetering van de woningen leiden 
(energiebesparing, wooncomfort, gezond-
heid en bruikbaarheid). Ook bekijkt de 
Woonbond of alle voor de hand liggende 
maatregelen zijn opgenomen en of er nog 
maatregelen kunnen worden toegevoegd.  
De Woonbond beoordeelt ook of een 
voorgestelde huurverhoging redelijk is en of 
de voorgerekende besparing op de energie-
kosten klopt. De resultaten van de second 
opinion worden schriftelijk gerapporteerd.

De Woonbond bekijkt tijdens een 
second opinion of de voorgestelde 
maatregelen van de verhuurder  
tot een goede verbetering van de  
woningen leiden
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Ronald Paping, Jan Laurier en Ella Vogelaar 
tijdens de feestelijke ondertekening van 
het Energieconvenant in 2008
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In 2008 sloten het rijk, de Woonbond 
en Aedes een Energieconvenant met als 
doel het energieverbruik van de bestaande 
woningvoorraad tot 2020 met 20 procent te 
verminderen. De Woonbond startte in het 
kader daarvan het project ‘Bespaar energie 
met de Woonbond’, ondersteund door het 
ministerie van BzK. 

Inmiddels is dat convenant herijkt met 
nieuwe doelstellingen richting de toekomst. 
Bijna vier jaar later heeft het project van de 
Woonbond diverse resultaten behaald, 
successen geboekt en samenwerkingen 
ontplooid om voort te zetten in de  
komende jaren.

De Energiebus is inmiddels in totaal bij  
zo’n 80 wooncomplexen langs geweest om 
advies op maat te geven over energiebespa-
ring. Ook is er meerdere malen een second 
opinion gegeven aan bewonerscommissies 
over bestaande plannen van corporaties en 
heeft de Woonbond als intermediair tussen 
bewoners en corporaties - maar vooral voor 
en samen met de bewoners - opgetreden. 
Via de energieconsulent van de Woonbond 

4.
Terugblik

zijn honderden huurdersorganisaties in  
het hele land bereikt en ondersteund met 
informatie, advies en in het overleg met  
hun verhuurder. Ten slotte zijn er diverse 
campagne-activiteiten uitgevoerd, is er veel 
publiciteit gemaakt en zijn er bijeenkomsten 
en symposia georganiseerd om (nieuwe) 
doelgroepen te bereiken en het belang van 
energiebesparing voor huurders onder de 
aandacht te brengen. Als gevolg van al deze 
inspanningen zijn er intussen vele goede 
voorbeeldprojecten tot stand gekomen en 
zijn er tientallen concrete renovaties in vele 
steden met energiebesparing tot wel 50 
procent gerealiseerd (zoals bij de L-flat  
in Zeist, zie het volgende hoofdstuk). 

Was in 2009 nog maar een kwart van de 
woningcorporaties erg actief met energie-
besparing, nu is dat naar schatting eerder 
driekwart. Deze verhuurders hebben 
allemaal oog voor energiebesparing met 
name bij momenten als planmatig onder-
houd, mutatie en renovatie. Ook zijn er  
erg veel voorbeelden van een actieve rol  
van huurdersorganisaties daarbij. >
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Op beleidsniveau is er ook het nodige 
gebeurd. Een mooi resultaat van het 
Energieconvenant is de opname van het 
energielabel in het woningwaarderings-
stelsel. Een ander belangrijk resultaat is  
de woonlastenwaarborg die de Woonbond 
en Aedes overeenkwamen. Deze waarborg 
zorgt ervoor dat de woonlasten van 
huurders na het nemen van energiebespa-
rende maatregelen gemiddeld op complex-
niveau dalen (of hetzelfde blijven). In 2011 

is uit een evaluatie (uitgevoerd door Atrivé) 
gebleken dat het instrument goed blijkt te 
werken en door veel corporaties wordt 
gebruikt. Mede daardoor is het nu bij 
corporaties eerder regel dan uitzondering 
om bij energiebesparing een woonlastenbe-
nadering toe te passen in plaats van om 
alleen maar op basis van kostprijs energie-
besparende maatregelen door te voeren.

De opname van het energielabel in  
het woningwaarderingsstelsel is een 
mooi resultaat. Een ander belangrijk 
resultaat is de woonlastenwaarborg  
die de Woonbond en Aedes  
overeenkwamen.

Minister Spies tekent het aangescherpte 
Energieconvenant in juni 2012
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Er zijn vele inspirerende voorbeelden  
van projecten en concrete renovaties in  
vele steden met energiebesparing tot wel  
50 procent gerealiseerd in de afgelopen jaren. 
In dit hoofdstuk zijn er enkele uitgelicht.  
De zogenaamde woonlastenwaarborg die  
de Woonbond en Aedes overeenkwamen  
in 2009, speelt bij veel voorbeelden een 
belangrijke rol. 

5. 
Goede voorbeelden  
uit het hele land

Deze waarborg zorgt ervoor dat de huur-
verhoging die na energiebesparende maat-
regelen wordt doorgevoerd, niet hoger is dan 
de besparing die dit oplevert op de energie-
rekening. Oftewel dat huurders er financieel 
sowieso niet op achteruit gaan. 
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HOGEr DAN VErWAcHT

Huurders en verhuurders die afspraken willen maken over de 
huurverhoging en energiebesparing in een complex, discussië-
ren vaak over de getallen en berekeningen. Het is een lastige 
discussie, want het gaat over iets dat nog moet gebeuren. 
Toch kan dit proces heel positief verlopen, zoals in Groesbeek.

In Groesbeek, bij het project Breedeweg, heeft de bewoners-
commissie voor en na de uitvoering van energiebesparende 
maatregelen de bewoners benaderd en gevraagd om hun 
verbruik aan te geven. In 2009 zijn de volgende maatregelen 
getroffen door woningcorporatie Oosterpoort: isolatie van 
vloeren, gevels en daken, HR++ glas en nieuwe CV-ketels.
 
De Woonbond maakte in 2008, dus voor de renovatie, de 
berekeningen van de te verwachten besparingen. Bij deze 
berekeningen is rekening gehouden met alle situaties die er 
waren. Voor iedere woning waarvan het verbruik bekend was, 
is een besparingsberekening op maat gemaakt. De gemid-
delde besparing kwam uit op 36 procent, de huurverhoging 
was gemiddeld 14 euro. Voor woningen die nog helemaal 
geen energiebesparende maatregelen hadden, was berekend 
dat zij 52 procent zouden besparen. Woningen die al dubbel 
glas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel hadden, zouden  
27 procent besparen.

Van 40 (van de 115) woningen zijn de gegevens voor (2008) en 

na (2010) bekend. Bij deze woningen is een besparing gehaald 

van gemiddeld 43 procent (omgerekend naar een gemiddeld 

jaar). De bewoners gaan er dus enorm op vooruit. De besparingen 

zijn in meer dan de helft van de gevallen zelfs veel hoger dan 

verwacht.

BESpArINGEN IN GrOESBEEK
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ISOlATIE VAN 64 AppArTEMENTEN

Tocht, kou, vochtige muren, bewoners die in de winter 
sommige delen van de woning niet konden gebruiken omdat 
het er te koud was. De isolatie van de 64 appartementen in 
de Spicaflat in Groningen schoot duidelijk tekort.  
De verhuurder, woningcorporatie Nijestee, wilde er jarenlang 
niets aan doen, totdat de bewonerscommissie de Energiebus 
van de Woonbond liet komen en de pers (Dagblad van het 
Noorden) erbij haalde. Toen ging Nijestee alsnog overstag  
en is de flat grondig gerenoveerd. >

GrONINGSE SpIcAflAT

De verhuurder wilde 
er jarenlang niets 
aan doen, totdat de 
bewonerscommissie 
de Energiebus van de 
Woonbond liet komen 
en de pers erbij haalde...
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De bewonerscommissie liet eind 2009 de Energiebus van de 
Woonbond naar de straat komen. De kosten daarvan werden 
betaald door de Huurdersvereniging Paddepoel/Selwerd, één 
van de vier overkoepelende huurdersorganisaties van 
Nijestee. Adviseur Onno van Rijsbergen constateerde tijdens 
een Energiebusbezoek dat er veel te verbeteren viel in de 
isolatie van de Spicaflat. Betrekkelijk eenvoudige maatregelen 
zouden al enorme besparingen op met name de stookkosten 
kunnen opleveren.

Een slimme zet van de bewonerscommissie was om bij het 
bezoek van de Energiebus de stadszender van Groningen uit 
te nodigen. Datzelfde deed de commissie toen ze later het 
rapport van de Energiebus overhandigde aan directeur 
Woondiensten Gaaike Euwema van Nijestee. Deze kon voor 
de camera van OOG Tv weinig anders doen dan toezeggen 
dat de flat inderdaad geïsoleerd zou worden, binnen twee 
jaar.

Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Nijestee kwam de 
toezegging na. Eind 2011 is de flat geïsoleerd: de ramen, het 
dak, de borstwering en zijgevel, het plafond en de bergingen. 
Een nieuw ventilatiesysteem met CO2- en vochtsensoren 
zorgt voor een perfecte, gezonde luchtomgeving. Ook 
financieel zijn de bewoners er fors op vooruitgegaan. De 
bewoners betalen voor de ingrepen een huurverhoging van 
15 euro per maand. Meer dan driekwart van de huurders ging 
hiermee akkoord, omdat de stookkosten met 30 tot 40 
procent omlaag zullen gaan. Het was hier niet nodig om de 
Woonlastenwaarborg toe te passen. Dat de huurders van de 
Spicaflat er door de ingrepen financieel op vooruit zouden 
gaan, stond al bij voorbaat vast.

Lukas Kuiper van de 
bewonerscommissie: 
“Zonder het duidelijke 
rapport van de Woon-
bond hadden wij nul op 
het rekest gehad. Uit het 
rapport bleek dat er wel 
degelijk wat aan de hand 
was. Alle bewoners zijn 
vanaf het begin bij de 
plannen betrokken. 
Iedereen is om toestem-
ming gevraagd, zo’n 
tachtig procent van de 
bewoners deed mee. 
Daarnaast werden de 
afrekeningen van de 
energiekosten verzameld. 
Ook daar heeft de 
Woonbond goed  
over geadviseerd.”

Zo’n tachtig procent van de bewoners deed mee. Daarnaast werden de  
afrekeningen van de energiekosten verzameld; een goed advies van de Woonbond.
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GrOOTSTE flAT VAN NEDErlAND KrIJGT 
ENErGIEBEUrT

Met maar liefst 728 appartementen is de L-flat in Zeist de 
grootste flat in Nederland. Het gebouw uit 1968 was nodig 
toe aan groot onderhoud met energiezuinige maatregelen. 
De bewonerscommissie kreeg een belangrijke stem in de 
verbetering van de flat. Zij lieten de Energiebus van de 
Woonbond langskomen in 2010. Daarbij kwamen diverse 
tekortkomingen aan het licht. Een jaar later werd het 
startsein voor de renovatie gegeven door woningcorporatie 
De Kombinatie.

Veel van de werkzaamheden zijn bedoeld om de L-flat 
energiezuiniger te maken: er is dubbel glas aangebracht, 
individuele meters voor de verwarming, isolatie van het  
dak en de muren, collectieve HR-ketels, nieuwe balkon- en 
galerijhekken en vloeren en verbetering van de liften. De 
woningen zijn van label F naar C gegaan. De totale opknap-
beurt duurde tot medio 2012.

Er is een woonlastenwaarborg afgesproken: de bewoners 
gaan meer huur betalen, maar hun energierekening wordt 
lager door de maatregelen, waardoor zij per saldo lagere 
woonlasten hebben. Ondanks een huurverhoging van  
28 euro, verwacht corporatie De Kombinatie een energie-
rekening die rond de 35 euro lager uitvalt.

Gigi Bewier was namens de bewonerscommissie nauw 
betrokken bij de renovatie van de flat. “Mede dankzij 
betrokkenheid van de Woonbond is de totstandkoming 
van een energiezuinige woning heel soepel verlopen.  
We wonen hier nu veel comfortabeler; bijvoorbeeld door de 
dubbele beglazing overal. We merken het in de portemonnee, 
wonen fijner én zijn goed bezig voor het milieu.”

l-flAT IN zEIST
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TOTAlE METAMOrfOSE VAN WONINGEN 

Woningbouwvereniging Hoek van Holland zorgt voor een 
totale metamorfose van complex 020 aan de President Jan 
Lelsstraat / Wierdsmastraat. De huurwoningen gaan van  
het slechte energielabel F/G naar label A (+). 

Gestart is met een proefwoning zodat de bewoners kunnen 
zien hoe alle woningen er in de nabije toekomst uit komen  
te zien. De woningen worden volledig geïsoleerd (zo wordt al 
het glas drielaags HR++ glas, de vloer, muren en dak worden 
geïsoleerd), voorzien van een ventilatiesysteem en zonne-
panelen op schuine daken van nieuwe zolders. De bewoners 
krijgen er dus ook een complete zolderruimte bij. Daarnaast 
krijgen de woningen een HR-ketel met convectoren in plaats 
van radiatoren. 

De Woonbond berekende de besparing die deze 
grondige renovatie gaat opleveren. Het gemiddelde 
besparingsbedrag is voor de huurders 97,75 euro per 
maand. Woningbouwvereniging Hoek van Holland heeft 
gesteld dat de huurverhoging 50 procent hiervan zou 
zijn. De huurverhoging is dan 48,88 euro per maand. 

HOEK VAN HOllAND
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VAN ENErGIElABEl f NAAr A+ 

In de Apeldoornse Staatsliedenbuurt worden 113 eengezins-
woningen uit de vijftiger jaren van corporatie De Woonmen-
sen grondig aangepakt met energiebesparende maatregelen. 

De woningen worden voorzien van mechanische ventilatie, 
vloer-, gevel- en dakisolatie, het enkel glas wordt vervangen 
voor HR++ glas en bovendien worden er zonnepanelen op 
de daken geplaatst. De eerste woningen zijn voor de zomer 
opgeleverd, aan de overige huizen wordt dit najaar nog hard 
gewerkt. Volgens de heer Van Seyst, voorzitter van de 
onlangs opgerichte bewonerscommissie, was de communi-
catie tussen bewoners en de corporatie soms moeilijk. 
“Bewoners werden af en toe kribbig maar zijn uiteindelijk 
heel tevreden,” vertelt Van Seyst. Na negatieve publiciteit 
over purschuim als isolatiemateriaal onder de vloer (in 
uitzonderlijke gevallen heeft dat tot gezondheidsproblemen 
geleid) kwamen de bewoners daartegen in opstand. “De 
woningcorporatie heeft naar onze bezwaren geluisterd en is 
gaan zoeken naar ander isolatiemateriaal. Daar waren wij als 
bewoners erg blij mee, evenals met de renovatie als geheel 
natuurlijk.” 

De situatie vóór de ingreep was dan ook niet al te best: er 
waren nog diverse woningen met gaskachels en oude 
VR-combiketels. Spouwmuurisolatie was nauwelijks 
aanwezig en er was geen dakisolatie (behalve mogelijk door 
bewoners zelf aangebracht). Tijdens de huidige renovatie 
worden, daar waar nodig, naast energiebesparende maatre-
gelen ook keuken- en badkamervernieuwing gerealiseerd. 
Het energielabel is van gemiddeld F naar A gegaan, soms 
zelfs A+. Dat is voor de bewoners uiteraard om blij van te 
worden. Van Seyst: “De eerste resultaten van de terugleve-
ring van energie uit de zonnepanelen zien er ook gunstig 
uit.” De zonnepanelen leveren gemiddeld ongeveer 30 euro 
per maand aan besparing op en kosten gemiddeld 15 euro 

ApElDOOrN
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(woningen aan de zuidkant wat meer, aan de westkant wat 
minder). De gemiddelde gasbesparing op de energiereke-
ning zal omstreeks 40 euro per maand zijn en de huurverho-
ging is slechts 20 euro. Het Woonbond Kennis- en Advies-
centrum was betrokken bij de plannen, heeft de 
besparingsberekeningen uitgevoerd en op bewonersbijeen-
komsten de besparingen en huurverhoging toegelicht. 
Inmiddels is de betrokkenheid van de bewoners in de 
Staatsliedenbuurt in het algemeen enorm verbeterd: zij 
nemen gezamenlijke initiatieven zoals het aanpakken van het 
sportveld, het vervangen van schuttingen en organiseren een 
groot eindfeest in december tijdens de oplevering van de 
laatste woning.

Het Woonbond Kennis- en Advies centrum was 
betrokken bij de plannen, heeft de besparingsbereke-
ningen uitgevoerd en op bewonersbijeenkomsten de 
besparingen en huur verhoging toegelicht
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ENErGIEBESpArENDE MAATrEGElEN IN 
VlAArDINGEN NA ENErGIEBUSBEzOEK

Het energiebusbezoek aan het Tramonta-complex van 
Waterweg Wonen in Vlaardingen heeft geleid tot concreet 
resultaat. Dankzij de adviezen van de Woonbond worden in 
de portieketagewoningen en eengezinswoningen van het 
complex energiebesparende maatregelen getroffen. 

In 2009 kwam de energiebus in Vlaardingen op bezoek.  
Er bleken veel energiebesparende maatregelen mogelijk. 
Bovendien was de situatie in de woningen onveilig vanwege 
nog veel aanwezige kachels en geisers in combinatie met 
slechte ventilatievoorzieningen. 

De bewonersorganisatie heeft er vaak op gehamerd dat er 
maatregelen getroffen moesten worden. Dat heeft uiteinde-
lijk nog lang geduurd, maar nu is er dan toch een goed 
resultaat geboekt. In de portieketagewoningen worden  

bijna alle kozijnen vervangen en van HR++ glas voorzien.  
Al het verder nog aanwezige enkel glas wordt vervangen door 
HR++ glas. Er zullen ook ventilatieroosters worden geplaatst. 
De vloeren van de eengezinswoningen en van de portiek-
etagewoningen boven de bergingen worden geïsoleerd.  
Deze maatregelen worden zónder huurverhoging uitgevoerd.

Verder kunnen bewoners kiezen voor een CV tegen een 
verlaagde huurverhoging. De eengezinswoningen krijgen 
mechanische ventilatie. Bij de portieketagewoningen is dat 
nog een discussiepunt. Verder worden ook keukens en 
badkamers daar waar nodig aangepakt.

VlAArDINGEN

In 2009 kwam de energiebus in Vlaardingen 
op bezoek. Er bleken veel energiebesparende  
maatregelen mogelijk. 
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EErSTE rESUlTATEN WOONlASTENWAArBOrG 

In Rotterdam IJsselmonde (Heindijk) heeft Woonbron 
in 2010 en 2011 vier flatgebouwen met een totaal van 
258 galerijwoningen uit 1974 met energiebesparende 
maatregelen opgeknapt. 

Bij de voorgestelde huurverhoging als gevolg van dit 
onderhoud werd een woonlastenwaarborg afgesproken.  
De Woonbond werd ingeschakeld om hier berekeningen  
op los te laten. De meest recente cijfers laten zien dat de 
bewoners er met de huidige gasprijs gemiddeld zelfs 
28,60 euro op vooruitgaan. Dit zijn de eerste resultaten 
sinds de invoering van het instrument, die laten zien dat 
deze methode werkt. 

In de woningen in Rotterdam IJsselmonde is vloer-, dak- en 
spouwmuurisolatie aangebracht en al het glas is vervangen 
door HR++ glas. Het energielabel is van gemiddeld F naar C 
& D gegaan. Het wooncomfort is dus enorm toegenomen, 
maar ook wordt er aanzienlijk op de energierekening 
bespaard. André Rouwers, Manager Stad bij Woonbron,  
is hier blij mee: “Ik vind dit een heel goed resultaat. Ons 
project is in nauwe samenwerking met de Woonbond 
uitgevoerd. Inmiddels hebben wij de deskundigheid ook 
zelf in huis. Wij willen zeker vaker met dit instrument, de 
woonlastenwaarborg, gaan werken. Bij verschillende andere 
projecten gaan wij binnenkort groot onderhoud met 
energiebesparende maatregelen treffen waarbij we het 
instrument weer willen inzetten.”

rOTTErDAM

De woonlastenwaarborg werkt: de huurverhoging  
is niet hoger dan de besparing die het oplevert op  
de energierekening
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Toch staan sommige andere corporaties niet te juichen  
om het instrument toe te passen. Volgens Rouwers is dat 
koudwatervrees en is dat heel jammer. “Bewoners vinden  
het zelf uitstekend, door dit instrument hebben zij geen 
wantrouwen meer dat de corporatie alleen maar huurverho-
gingen doorvoert en dat zij er dus op achteruitgaan. Wij 
durven het risico te nemen om garant te staan omdat we in 
de plannen geloven. Je moet wel in je plannen geloven, dan 
kun je het ook aan de bewoners uitleggen.  Als de energie-
prijzen zouden dalen, dan halen wij het niet en zullen we er 
op toe moeten leggen voor de bewoners, maar dat ziet er  
in de toekomst niet naar uit te zullen gebeuren!” 

Uitgangspunt van de woonlastenwaarborg is dat het treffen 
van energiebesparende maatregelen in woningen mag leiden 
tot een redelijke huurverhoging, maar dat deze huurverho-
ging lager is dan de gemiddelde daling op de energiereke-
ning in het gehele wooncomplex. De daadwerkelijke 
besparing in het complex wordt na een jaar gemeten. Als de 
woonlasten gemiddeld op complexniveau niet gedaald zijn, 
vindt een eenmalige compensatie en herberekening van de 
huurverhoging door de verhuurder plaats. Dit instrument 
werd in het leven geroepen door de Woonbond en Aedes 
vereniging van woningcorporaties in het kader van het 
Convenant Energiebesparing Huursector.

In de woningen in 
Rotterdam IJsselmonde 
is vloer-, dak- en spouw-
muurisolatie aange-
bracht en al het glas is 
vervangen door HR++ 
glas. Het energielabel is 
van gemiddeld F naar  
C en D gegaan.
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Woningen die meer energie leveren dan ver-
bruiken, energie uit de grond en van de zon, 
het zijn geen verre toekomstperspectieven 
meer. Deze technieken zijn al op de markt en 
worden steeds beter betaalbaar. Daarmee wor-
den het voor huurders ook interessante opties.  

Uit recent onderzoek van de Woonbond naar 
de wensen van huurders op dat vlak bleek 
dat zelfs 86 procent van de huurders 
zonnepanelen op het dak wil.

Het lijkt voor sommige huurders misschien 
nog een ver-van-mijn-bed-show. Zeker als u 
zelf in een niet-geïsoleerde woning woont en 
de verhuurder niet bereid is daar iets aan te 
veranderen. Maar toch worden er elk jaar 
weer woningen zuiniger gemaakt en nieuwe 
extreem zuinige woningen gebouwd. Omdat 
de energieprijzen veel harder stijgen dan de 
huren, wordt het steeds belangrijker voor 
huurders om in een zuinige woning te 
wonen en kennis te hebben van de verschil-
lende technieken.

Het is van groot belang dat deze opties voor 
huurders betaalbaar zijn. Daarom kijken wij 

6.
Toekomst: 
Ja! Wij willen label A!

naar de totale woonlasten: de huur plus de 
energierekening (min huurtoeslag). Als er 
voor een woningzoekende huurder een 
energiezuinig alternatief is met eventueel 
een hogere huur, kan dit toch een betere 
optie zijn.

In de afgelopen tien jaar stegen de uitgaven 
aan energie per jaar met 7,3 procent, dat is 
veel meer dan de stijging van de huur. Deze 
stijging zet nog wel even door de komende 
jaren. Betaalt een gemiddeld huishouden nu 
150 euro per maand aan energie, over 
slechts tien jaar kan dit bedrag verdubbeld 
zijn tot 300 euro. Als u een laag inkomen 
heeft, kunt u tegen die tijd wel bijna een 
derde van uw inkomen kwijt zijn aan energie. 
Wonen in een energiezuinige huis wordt dus 
steeds belangrijker!

Maar hoe komen we daar? Veel huurders 
maken zich zorgen over de betaalbaarheid 
en de beschikbaarheid van woningen. De 
Woonbond denkt daarover mee op landelijk 
niveau met partijen zoals Aedes, Vastgoed 
Belang en het ministerie van BZK. Met onze 
eigen leden bespreken we de mogelijkheden 
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op lokaal niveau. Zo hebben we samen al 
een succes gemaakt van de woonlasten-
waarborg. 

Van groot belang is dat we nu geen halve 
maatregelen nemen. Als woningen worden 
gerenoveerd, moeten we aan de toekomst 
denken en geen maatregelen nemen die 
bijvoorbeeld het aansluiten van woningen 
op duurzame energiebronnen onmogelijk 
maken. Een voorbeeld: bij het opknappen 

van een grote flat met blokverwarming is 
het beter om geen individuele CV’s op te 
hangen. Want als men de flat in de toekomst 
op aardwarmte wil aansluiten, moet die hele 
operatie weer ongedaan gemaakt worden. 

Met het project ‘Bespaar energie met de 
Woonbond’ ondersteunen wij lokaal 
huurdersorganisaties bij deze vraagstukken. 
De komende jaren zullen we in het kader van 
het hernieuwde energieconvenant onderzoe-
ken op welke manier de woningvoorraad het 
slimste kan worden verbeterd. Het einddoel 
is duidelijk: Ja! Wij willen label A! 

Met het project ‘Bespaar energie  
met de Woonbond’ blijven wij ook de 
komende jaren huurders(organisaties) 
ondersteunen bij energievraagstukken
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‘Energiebesparing werkt!’
Een betere verwarmingsketel, vloerisolatie, HR++ glas, ledlampen 

zonnepanelen, thermostaatkranen, radiatorfolie, spaardouches;  

er zijn allerlei grote en kleine ingrepen die voor een lagere  

energierekening en meer wooncomfort kunnen zorgen. 

Welke maatregelen zijn wanneer nodig, hoe krijg je andere  

huurders mee en hoe overtuig je ook verhuurders om te investeren? 

Huurders(verenigingen) hebben al veel bereikt als het om energie

besparing gaat. Met dit boekje kunt u zich laten inspireren door diverse 

voorbeelden uit de praktijk, leest u over achtergronden en toekomst

visies, krijgt u een concreet stappenplan naar een energiezuinige  

woning en ziet u hoe de Woonbond daarbij kan helpen. 
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