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Steden
bestaan over 100 jaar
voor het grootste deel uit
gebouwen
die er nu al staan

Foto: Ossip Duivenbode



Parijs-akkoord: minder dan 1,5°C opwarming betekent voor
NL 100% CO₂ reductie;
 CO₂ neutraal uiterlijk in 2050
 NL: 49% minder uitstoot in 2030

› Meer dan 50% van de woningen in VvE bezit in grote
steden

› Kans om de bestaande woongebouwen in collectief
eigendom te verbeteren en te verfraaien

Energietransitie VvE’s



Landelijk
 Subsidie voor VvE’s voor isolatie en duurzaam opwekken

voor eigenaren (meer isolatie meer subsidie) 
 Belastingvoordeel voor verhuurders
 Groene lening aan VvE’s (15 jaar nu ook 30 jaar) 

EU / Gemeente Rotterdam subsidie voor procesbegeleiding
 Minimaal 35% CO2 besparing
 Integraal pakket maatregelen op weg naar Energieneutraal

Stimulering overheid 



Energiebespaarlening voor VvE’s: 
Nationaal Energiebespaar- Fonds (NEF) 
Lenen als VvE

Investeren met een lening



Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)
A. Bij minimaal 2 maatregelen uit onderstaand lijstje:
 Spouwmuurisolatie: €   5,- per m²  (minimaal 13 m² x # appt.)
 Gevelisolatie: € 25,- per m²  (minimaal 13 m² x # appt.)
 Dakisolatie: € 15,- per m²  (gehele dakopppervlak)
 Vloerisolatie: €   5,- per m²  (gehele vloeroppervlak)
 Bodemisolatie: €   4,- per m²  (gehele bodemoppervlak)
 HR++ glas: €  35,- per m² (minimaal 8 m² x # appt.)
 Triple glas**: €  45,- per m²  (minimaal 8 m² x # appt.)
B. Bij een extra aanvullende maatregel uit onderstaand lijstje:
 Isolerende deuren: € 100,- per m²
 Isolerend kozijn (bij triple glas)** €  45,- per m²
 Energiezuinige ventilatiesystemen € 800,-
 Douche met warmterugwinning € (140 -300),-
 Waterzijdig inregelen verwarming € 60,- per woning

C. Bij een zeer energiezuinig pakket bestaande uit :0
 Dak-, vloer-, gevelisolatie, triple glas, isolerende kozijnen & deuren:  € 4.000 bonus-> 

€ 10.000 per appt.!

Alleen voor Eigenaar-Bewoners….

Subsidie voor VvE’s
tot eind 2019



www.vvesmetenergie.nl

Corine Erades - Architect 
Mimi Slauerhoff - Antropoloog
i.s.m
Wouter van den Acker - Energieadviseur

› integraal rekenen &
› planvorming in
› parallel proces



VvE’s naar 0



1. ‘Hoe staat het gebouw ervoor?’
 Bouwkundige staat, status en MJOP

2. ‘Wat stroomt er doorheen?’
 Energieverbruik inzichtelijk

3. ‘Hoe zorgen we dat het verbruik minder wordt?’
 In drie scenario’s

4. ‘Hoe kunnen we het betalen?’
 Mjop, kaspositie
 Doorrekening financiele tool

VerduurzamingScan energieneutraal: 
VvE Sint-Jacobsstraat



 Gebouwd in 1978-1981 aan de Sint-Jacobsstraat naar een ontwerp
van Architectenbureau Hoogstad i.s.m. A. van Tilburg
 Blok C omvat 36 woningen en 11 bedrijfsruimten als onderdeel van 

de grotere ontwikkeling Sint-Jacobsplaats die in totaal 301 
woningen omvat.
 Woongebouw met 5 woningtypes; appartementen en maisonnettes
 Relatief veel verhuur
 5 woonlagen en in de plint 9 bedrijfsruimtes, bergingen, 

containerruimte en een stookhok. 
 2 trappenhuizen met lift, twee vluchttrappen
 Oriëntatie van de langsgevel aan de waterzijde is Z-O
 Draagconstructie van gewapend beton, dichte geveldelen

baksteen, multiplex en aluminium profielplaat, houten raamkozijnen

‘Hoe staat ons gebouw ervoor?’
VvE Sint-Jacobsstraat



1.
‘Hoe staat ons gebouw ervoor? ’
‘Wat stroomt er doorheen?’
‘Hoe wordt dat minder?’
‘Hoe kunnen we het betalen?’

Verduurzamingscan



Zuid-Oost gevel aan het water:
- Houten kozijnen met enkel en dubbel glas
- Baksteendelen: spouwmuur, spouw licht geïsoleerd



Architectuur onderdeel van ensemble, Same but different.
Laag meer, geen driehoek balkon op schuine delen, geen rode 
dichte delen, straat aan de achterzijde.

Noordmolenwerf St. Jacobstraat



Galerij aan de straatzijde:
- Houten kozijnen met enkel & dubbel glas
- Zwarte en blauwe panelen: licht geïsoleerd
- Stoeptegels op galerij, niet geïsoleerd



Ventilatie roosters boven nieuwe ramen



Dubbelglas in bestaande puien aan de waterzijde



Kopgevels en tussengevels:
- Groene gevel
- Houten kozijnen met enkel & dubbel glas
- Zwarte panelen: licht geïsoleerd.
- Baksteendelen: spouwmuur, spouw licht geïsoleerd



Bitumen balkon bekleding, géén isolatie



Pui winkelruimten: soms dubbel glas, soms enkel glas



Kruipruimte onder woningen en stijgpunten
Niet geïsoleerd

Foto Noordmolenwerf



Dak opbouw en mate van isolatie niet duidelijk



Huidige ventilatoren – worden mogelijk vervangen?



Huidige ventilatoren 
met tijdschakelaar



Verwarming = stadsverwarming
meting verbruik per radiator, energierekening op nacalculatie



Stadswarmte komt op ca. 90 graden en binnen en verlaat het 
gebouw op ca. 65 graden.



Stadswarmte komt op ca. 90 graden en binnen en verlaat het 
gebouw op ca. 65 graden.Warmtewisselaar 1



Warmtewisselaar 2



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

Verduurzamingscan



Jullie gebouw: warmtestromen, 
verlies & winst



Vergelijking energiegebruik met 
andere VvE’s
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Totaal energieverbruik in MJ/huishouden/jaar - inclusief collectief verbruik

Gemiddeld energieverbruik NL appt 4 personen

Gemiddeld energieverbruik NL appt 3 personen

Gemiddeld energieverbruik NL appt 2 personen

Gemiddeld energieverbruik NL appt 1 personen

St. Jacobstraat gelijk aan gemiddeld NL appt. 2,5 p



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

Vergroeningscan



Scenario ‘1’ basis

 VvE-bijdrage stijgt
 Stookkosten dalen
 Individuele energierekening gemiddeld

lager
 Rente-aftrek annuïtair; elk jaar lager

Isolatie onderste vloer, isolatie dak, nieuwe kozijnen straatzijde en kopgevels 
met triple glas, HR++ glas in kozijnen waterzijde, spouw naïsoleren waar 
nodig, geïsoleerde voordeur & PV (zonnepanelen) op dak met sedum (groen 
dak)

Wie nu relatief veel stookt, gaat ook relatief
veel besparen



Scenario ‘2’ zeer energiezuinig
1 + Isoleren gevel aan de binnenzijde met hoogwaardige isolatie, nieuwe 

kozijnen waterzijde met triple glas, balansventilatie met WTW, PV 
(zonnepanelen) -energiedak & warmtewisselaar voor afnemen van lagere 
temperatuur van de stadserwarming

Wie nu relatief veel stookt, gaat ook relatief
veel besparen

 VvE-bijdrage stijgt
 Stookkosten dalen
 Individuele energierekening gemiddeld 

lager
 Rente-aftrek annuïtair; elk jaar lager



Scenario ‘3’ energieneutraal
2 + Collectieve warmtepomp, PV-T dak (zonnepanelen geïntegreerd met 

omgevingswarmtecollector), aansluiten op Aquifer, aanpassen 
verwarmingsysteem naar lage temperatuur afgifte, warmtepomp 
booster voor tapwater

 Nu nog niet haalbaar voor deze VvE
 Stookkosten dalen
 Onafhankelijk van stadsverwarming
 Gebouw wordt ook gekoeld in de 

zomer
 Individuele energierekening

gemiddeld lager
 Rente-aftrek annuïtair; elk jaar lager

Wie nu relatief veel stookt, gaat ook relatief
veel besparen
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Zonnepanelen - PV

 ca. 158 panelen

 bij een hellingshoek van 10°

 265 Wattpiek panelen

 Zuid Oost oriëntatie

 inschatting opbrengst: 40.000 kWh/jr

 28% van totaal elektraverbruik (100% van collectief + 16% van individueel elektraverbruik)

 ca. 158 panelen



Zonnepanelen – PV energiedak

 ca. 360 panelen

 bij een hellingshoek van 10°

 265 Wattpiek panelen

 Zuid Oost orientatie

 inschatting opbrengst: 85.000 kWh/jr

 60% van totaal elektraverbruik (100% van 
collectief + 53% individueel)

Referentie beeld studie VvE St. Jacobsplaats



Zonnepanelen – PV-T energiedak

 + warmte ca de totale warmte-
vraag van dit gebouw na isolatie
(verwarming + tapwater)

 ca. 360 panelen

 bij een hellingshoek van 10°

 265 Wattpiek panelen

 Zuid Oost orientatie

 inschatting opbrengst: 85.000 kWh/jr

 60% van totaal elektraverbruik (100% 
van collectief + 53% individueel)



 Minder warmtebehoefte; verbeterd energielabel
 En comfortabelere woningen
 Gezondere binnenlucht (minder vervuild, vocht en tocht)
 Meer woongenot
 Minder CO2 uitstoot
 Voorgesorteerd op toekomst; laag energiegebruik, lage

kosten, courante / waardevaste woning

Resultaat – gemiddelde besparing
energieverbruik 35% tot 85%
en:



Scenario ‘4’ (op verzoek VvE)

Wie nu relatief veel stookt, gaat ook relatief veel besparen

Warmteterugwinning uit ventilatielucht voor warm tapwater, PV panelen op 
dak met sedum (groen dak), isolatie onderste vloer, isolatie dak, HR++ glas in 
kozijnen straat- en waterzijde en kopgevels, 

 VvE-bijdrage stijgt
 Stookkosten dalen
 Individuele kosten warm tapwater

gemiddeld lager
 Rente-aftrek annuïtair; elk jaar lager



 ca. 144 panelen bij een hellingshoek van 10°

 265 Wattpiek panelen

 Zuid Oost oriëntatie

 inschatting opbrengst: 36.000 kWh/jr

 Ca. 76% van elektraverbruik voor warm tapwater

 Ruimte op dak naar warmteterugwinning

 ca. 144 panelen bij een hellingshoek van 10°

Scenario ‘4’



Scenario ‘4’
Warmteterugwinning uit ventilatielucht voor warm tapwater, PV panelen op 
dak, isolatie onderste vloer, isolatie dak, HR++ glas in kozijnen straat- en 
waterzijde en kopgevels, 

Nog veel onzekerheden, verder 
onderzoek nodig naar technische 
en financiële haalbaarheid

Nog veel onzekerheden, verder 
onderzoek nodig naar technische 
en financiële haalbaarheid



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

Verduurzamingscan



Ingrediënten financiële doorrekening (cashflow):
 Berekening energiebesparing per stap (scenario)
 Servicekosten opbouw VvE
 Reservefonds
 MjOp (grondslag dotatie reservefonds?)
 Besparing op onderhoud, vermeden onderhoud
 Inschatting van de investeringskosten
 Subsidies (op basis van percentage eigenaar-bewoners)
 Lening

Financiële doorrekening



Financiële projectie mjop
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Liquiditeitsbegroting 30 jaar

huidig

Financiële projectie mjop laat zien dat de VvE niet 
voldoende spaart voor vervangen alle kozijnen
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Liquiditeitsbegroting 30 jaar

huidig correctie

Financiële projectie mjop:
gemiddelde verhoging vve bijdrage
+/- 30 euro p/m

Kozijnen vervangen met huidige dotatie

Kozijnen vervangen verhoging dotatie
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correctie Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3

Financiële projectie – 30jr
met scenario’s & 
gemiddelde verhoging vve bijdrage

1

kozijnen

2

3

totaalkosten subsidies stichtingskosten
Kozijnen - - -
Pakket 1 1.143.306 46.944 1.096.362 
Pakket 2 3.214.257 188.531 3.025.726 
Pakket 3 4.503.226 191.969 4.311.257 

benodigde 
financiering

-
1.096.362 
3.025.726 
4.311.257 

annuiteit 15
-

1.096.362 
-
-

annuiteit 30
-
-

3.025.726 
4.311.257 

gemiddelde 
verhoging VvE 
bijdrage per maand

30
110 
210
330

Meer t.o.v. 
sparen voor 
kozijnen

+80
+180
+300



Businesscase verduurzaming



Woonlasten appartement A (4e/5e)
21 breukdelen
woningtype: A Breukdelen 21
Uitgangspunten Scenario: 0 1 2 3

Lening bij NEF - 25.000 50.000 65.000
looptijd annuiteit in jaren - 15 30 30

Kosten aan VvE afbetaling lening verduurzaming -              158           317           468           
integratie mjop (besparing) 40                -13            -40            -33            
besparing voorschot stookkosten (gem) -              -36            -71            -143          

individuele baten baten opwekking PV -              -11            -24            -24            
renteaftrek lening -              -21            -69            -98            

Verschil t.o.v. huidige woonlasten 40 77 113 170
Verschil t.o.v. scenario '0' 37 73 130



woningtype: B Breukdelen 21
Uitgangspunten Scenario: 0 1 2 3

Lening bij NEF - 25.000 50.000 65.000
looptijd annuiteit in jaren - 15 30 30

Kosten aan VvE afbetaling lening verduurzaming -              158           317           468           
integratie mjop (besparing) 40                -13            -40            -33            
besparing voorschot stookkosten (gem) -              -38            -74            -149          

individuele baten baten opwekking PV -              -11            -24            -24            
renteaftrek lening -              -21            -69            -98            

Verschil t.o.v. huidige woonlasten 40 75 110 164
Verschil t.o.v. scenario '0' 36 70 124

Woonlasten appartement B (4e/5e)
21 breukdelen



woningtype: C Breukdelen 22
Uitgangspunten Scenario: 0 1 2 3

Lening bij NEF - 25.000 50.000 65.000
looptijd annuiteit in jaren - 15 30 30

Kosten aan VvE afbetaling lening verduurzaming -              166           332           491           
integratie mjop (besparing) 41                -14            -41            -35            
besparing voorschot stookkosten (gem) -              -39            -77            -154          

individuele baten baten opwekking PV -              -12            -25            -25            
renteaftrek lening -              -22            -72            -103          

Verschil t.o.v. huidige woonlasten 41 80 116 174
Verschil t.o.v. scenario '0' 38 75 132

Woonlasten appartement C (2e/3e)
22 breukdelen



woningtype: D Breukdelen 22
Uitgangspunten Scenario: 0 1 2 3

Lening bij NEF - 25.000 50.000 65.000
looptijd annuiteit in jaren - 15 30 30

Kosten aan VvE afbetaling lening verduurzaming -              166           332           491           
integratie mjop (besparing) 41                -14            -41            -35            
besparing voorschot stookkosten (gem) -              -41            -80            -160          

individuele baten baten opwekking PV -              -12            -25            -25            
renteaftrek lening -              -22            -72            -103          

Verschil t.o.v. huidige woonlasten 41 78 113 168
Verschil t.o.v. scenario '0' 37 72 127

Woonlasten appartement D (2e/3e)
22 breukdelen



woningtype: E1 Breukdelen 13
Uitgangspunten Scenario: 0 1 2 3

Lening bij NEF - 25.000 50.000 65.000
looptijd annuiteit in jaren - 15 30 30

Kosten aan VvE afbetaling lening verduurzaming 98              196           290           
integratie mjop (besparing) 25                -8              -25            -20            
besparing voorschot stookkosten (gem) -              -23            -45            -91            

individuele baten baten opwekking PV -              -7              -15            -15            
renteaftrek lening -              -13            -43            -61            

Verschil t.o.v. huidige woonlasten 25 47 69 103
Verschil t.o.v. scenario '0' 22 44 78

Woonlasten appartement E1 (1e)
13 breukdelen



Maandlasten bedrijfsruimte 1 
(kleine ruimte, BG) 5 breukdelen
woningtype: comm. 1 Breukdelen 5
Uitgangspunten Scenario: 0 1 2 3

Lening bij NEF 0 0 0 0
looptijd annuiteit in jaren 21 0 0 0

Kosten aan VvE afbetaling lening verduurzaming 25                98              196           290           
integratie mjop (besparing) 9                  -63            -130          -186          
besparing voorschot stookkosten (gem) -              -9              -18            -37            

individuele baten baten opwekking PV -              -3              -6              -6              
renteaftrek lening -              

Verschil t.o.v. huidige woonlasten 34 23 42 61
Verschil t.o.v. scenario '0' -11 8 28
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Maandlasten bedrijfsruimte 2
(grote ruimte, BG) 12 breukdelen
woningtype: comm. 2 Breukdelen 12
Uitgangspunten Scenario: 0 1 2 3

Lening bij NEF 0 0 0 0
looptijd annuiteit in jaren 22 0 0 0

Kosten aan VvE afbetaling lening verduurzaming 25                98              196           290           
integratie mjop (besparing) 23                -15            -38            -41            
besparing voorschot stookkosten (gem) -              -23            -44            -89            

individuele baten baten opwekking PV -              -6              -14            -14            
renteaftrek lening -              

Verschil t.o.v. huidige woonlasten 47 54 100 146
Verschil t.o.v. scenario '0' 7 53 99
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Proces vervolg



Iemand moet het doen





Quickscan
Vaststellen maximaal scenario

GO/NOGO Beoordeling kansrijkheid door VVE010 (minimaal 35% CO2 besparing.)

Oriëntatie
Verdiepend technisch onderzoek
Businesscase verfijnen
Rekenen en tekenen
Extern onderzoek (voor rekening van VvE)

Installatie adviseur (meest geschikte ventilatie systeem)
Calculatiebureau (elementenraming)
Bouwfysicus (isolatie, condensvorming, koudebruggen)
Endoscopisch onderzoek (bestaande isolatie en spouwankers)

GO/NOGO ALV Besluitvorming volgende fase. VvE gaat (mee) betalen aan advieskosten

Uitwerking

hoe verder? 



Proces (globaal) 







 Deskundigheid is niet nodig
 Per portiek 1 bewoner
 Bij voorkeur een balans in verhouding man- vrouw / 

oud- jong / eigenaar- huurder

De Klankbordgroep is reactief
Tijdsinvestering: 1 x in 2 maanden (indicatief) 

Klankbordgroep



 Het bestuur & Cie duurzaam staan aan het roer
 VME adviseert en begeleidt (rekenen; tekenen; 

procesbegeleiding) 
 De gemeente werkt proactief mee 
 VvE leden besluiten
 VvE neemt een ambassadeursrol 

Samenwerkingsovereenkomst 



Vragen?



Deze presentatie is gemaakt ten behoeve van VvE Sint-Jacobstraat te Rotterdam in opdracht 
van VVE010 en Gemeente Rotterdam.

Adviseurs:
 Mimi Slauerhoff (antropoloog en procesbegeleider), Energiesprong VvE’s NoM, VME
 Corine Erades (architect en docent Bouwtechnologie TUD), Synopel, Blijstroom, VME
 Wouter van den Acker, (bouwkundige en BRL 9500-2 gecert. energieadviseur), PKW

Ondersteuning financieel adviseur: n.t.b.
Meer informatie: info@vvesmetenergie.nl

© Corine Erades, Mimi Slauerhoff, Wouter van den Acker – oktober 2019

Colofon



www.vvesmetenergie.nl

VVE Sint-Jacobstraat \ presentatie
uitkomsten eerste rekenexercitie

+



Maatregelen

Isolatie dak Rc 6,5 

Isolatie onderzijde vloer 1e verdieping Rc 4

Driedubbel glas U-waarde = 0,8;
kozijn minimaal U = 1,5 

Zonnepanelen Zuid oriëntatie met sedum (groen dak)

Isolatie binnenzijde gevel met 
actieve isolatie voor een 
dunner isolatiepakket + 
koeling in zomer



Balansventilatie = warmte terug winnen uit afvoer-ventilatielucht

Maatregelen

Isolatie gevel buitenzijde - Rc 5  

Mechanische ventilatie, 
met vraag-gestuurde (CO2 
en vocht-sensoren) 
toevoer via roosters in de 
gevel



Douche WTW:

Lage temperatuur afgiftesysteem

Optimaal gebruik 
van het dak:

Warmtepompsysteem en warmte-koude opslag
In de bodem

Lage temperatuur 
afgiftesysteem
> Bijvoorbeeld in het 
plafond, d.m.v. 
capillaire buismatten; 
heel dun!

Extra bron in de vorm van:
> Warmtecollectoren met PV 
geïntegreerd of gestapeld.

Verwarmen met lage temperatuur




