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PROJECT DUURZAME WIJKEN CASTRICUM 

 

0 ADVISEURS 

 

 

01 Opdrachtgever  

 

 
CALorie 

Stationsweg 9 

1901 AA  Castricum 

info@calorieenergie.nl 

http://www.calorieenergie.nl/ 

 Contactpersoon Dhr. M. den Hollander 

 

 

02 Adviseur energiebesparing 

 

 
EPA-id 

Valkkogerweg 27 

1744 GB  Sint Maarten 

Tel. 06 - 30588114 

info@epa-id.nl 

http://www.epa-id.nl 

 Contactpersoon Dhr. Ir. H. visser 

 

 

03 Adviseur Levensloopbestendigheid 

 

 

 

 

 

 

 
VAN WILSEM & CABRI       ARCHITECTUUR EN MANAGEMENT       BNA 

   Rijksweg 102 

1906 BK Limmen 

Tel. 072 – 502 40 52 

info@vwenca.nl 

http://vwenca.nl – http://bouwmeesterspursang.nl 

 Contactpersoon Dhr. Ir. H. van Wilsem 

 

  

http://www.calorieenergie.nl/
mailto:info@epa-id.nl
mailto:info@vwenca.nl
http://vwenca.nl/
http://bouwmeesterspursang.nl/
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1 BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DEZE RAPPORTAGE 

 

1.1 Bijlagen algemeen 

I. Ingevulde vooropname woning 

 

1.2 Bijlagen advies levensloopbestendigheid 

II. Tekeningen oorspronkelijke woning 

III. Schema’s WoonKeur bestaande woningen Certificaat C ‘Rollatorgeschikt’ 
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2 INLEIDING 
 

In samenwerking met de gemeente en provincie organiseert CALorie in 2016 en 2017 

binnen vier wijken campagnes om bewoners te informeren over mogelijkheden om hun 

huizen te verduurzamen en levensloopbestendig te maken. Het toverwoord daarbij is 

“Samen”: samen weten we meer, kunnen we meer en kunnen we maatregelen goedkoper 

laten aanbrengen. 

 

In de wijk Limmen-Oost (ten Oosten van de Dusseldorperweg; tussen Visweg, 

Dusseldorperweg, Schoollaan) zijn er globaal vier verschillende woningtypen: 

tussenwoningen, 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen en appartementen. Van de drie 

eerste typen woningen is een rapport gemaakt op basis van onderzoek naar de 

onderwerpen Energie en Levensloopbestendigheid. De rapporten zijn voor de bezochte 

adressen en de geanonimiseerde versies zijn openbaar, zodat iedereen in de wijk er iets 

aan kan hebben. De appartementen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat die van 

recente datum zijn en aanpassingen daardoor minder aan de orde zullen zijn. 

 

Levensloopbestendigheid en energiebesparing hebben raakvlakken, met name op het 

gebied van wooncomfort. Maatregelen voor levensloopbestendigheid kunnen 

energieaspecten hebben en andersom. Bovendien is voor beide aspecten vaak 

aanpassing van de woning aan de orde. Vanuit financieel oogpunt is het dan aan te 

bevelen om maatregelen te combineren. 

 

Voorafgaand aan dit advies is een wijkanalyse gedaan naar de diverse woningtypen welke 

voorkomen in de wijk. Uit deze analyse komt naar voren dat de diversiteit binnen de wijk 

Limmen-Oost zeer groot is. 

 

Hoofdstuk 3 van dit rapport beschrijft maatregelen voor (verdere) energieverbetering van 

deze specifieke woning. Maatregelen die de levensloopbestendigheid van de woning 

verhogen, zijn in Hoofdstuk 4 beschreven. Mogelijke raakvlakken tussen beide aspecten zijn 

ter plekke aangegeven. 

 

Voorafgaand aan dit advies is een vragenlijst (QuickScan) ingevuld (Bijlage A). De 

antwoorden op deze vragen zijn basis geweest voor verdere vragen en voor opname van 

de woning en het gebruik daarvan. Adviseurs energie en levensloopbestendigheid hebben 

de woning bezocht op de eerder aangegeven datum. Uit de antwoorden en de nadere 

opname is duidelijk geworden welke maatregelen bewoner of eerdere bewoners al 

hebben getroffen en welke wensen en gedachten de bewoner heeft over nader te treffen 

maatregelen. Het advies is gebaseerd de informatie die de bewoner heeft gegeven en de 

opname van de woning ter plaatse. 
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3 ADVIES ENERGIE 

 

 

3.1 Inleiding 

Voor het energieadvies zijn alle gegevens onder meer verwerkt met een eenvoudig 

rekenhulpmiddel ([1]) dat speciaal gebruikt wordt voor globaal advies voor 

energieverbetering van woningen. De woning en het gebruik daarvan zijn in het 

rekenmodel ingebracht, zodanig dat het berekende energiegebruik overeenkomt met de 

energiejaarrekening. Met het rekenhulpmiddel zijn allereerst de warmteverlies en -

winstposten van de woning in kaart gebracht; zie paragraaf 3.2. 

 

Deze informatie is belangrijk voor keuze van de verbetermaatregelen. Even zo belangrijk 

echter zijn de wensen en gedachten van de bewoners en de praktische mogelijkheden 

van de woning. Uitgaande van de huidige situatie koppelt Paragraaf 3.3 die aan mogelijke 

energiemaatregelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen energiebesparing en 

opwekking van duurzame energie. Naast de berekende energie- en CO2-besparing wordt 

de comfortverbetering beschreven en een schatting gegeven van de kosten voor de 

verbeteringen. Ook zijn ideeën gegeven voor verdere energiebesparing, waaronder het 

zogeheten ‘laaghangend fruit’. 

 

In Paragraaf 3.4 worden de energiemaatregelen gecombineerd in een aantal pakketten. 

De investeringen daarvoor worden vergeleken met vermeden energiekosten. Tenslotte 

wordt kort ingegaan op de subsidiemogelijkheden en belastingmaatregelen om de 

investeringen nog interessanter te maken. 

 

 

3.2 Warmtewinst en -verlies 

 

3.2.1 Verdeling over de winst- en verliesposten 

Een woning verliest warmte door constructies zoals vloer, dak, muren en (gesloten) ramen 

en deuren (transmissieverliezen). Daarnaast gaat warmte verloren doordat de woning niet 

helemaal luchtdicht is (infiltratieverliezen) en omdat er geventileerd wordt 

(ventilatieverliezen). De woning kent echter ook warmtewinsten: door zoninstraling en door 

aanwezigheid van mensen, verlichting en apparatuur (interne warmteproductie). Ook het 

verwarmingstoestel zorgt natuurlijk voor een warmtewinst. 

 

Figuur 1 geeft de verschillende warmteverlies- en winstposten, zoals berekend met [1] op 

basis van de eigenschappen van de woning en hoe die gebruikt wordt. Daarbij is gebruik 

gemaakt van informatie over het gasverbruik uit de laatste energiejaarrekening. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor gemiddelde weersomstandigheden gemeten door het 

weerstation in Wijk aan Zee. In de figuur zijn de warmteverliezen door de begane grond 

vloer enigszins onderschat en de verliezen door het dak enigszins overschat. Dat komt 

omdat wordt gerekend met één gemiddelde binnentemperatuur voor de woning, terwijl in 

het stookseizoen het op de begane grond in het algemeen warmer is dan boven. 

 

De meeste warmte gaat verloren door de combinatie van infiltratie en ventilatie. De ramen 

nemen de tweede plaats in bij het warmteverlies en de transmissie door het dak komt op 

de derde plaats. De vloer en de deuren (in de term ‘Transmissie overige’) geven relatief de 

kleinste warmteverliezen. Reductie van deze verliesposten kan echter wel een aanzienlijke 

winst ten aanzien van comfort betekenen. 
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Figuur 1: Warmteverlies en -winstposten voor de huidige woning bij het huidige gebruik 

onder gemiddelde weersomstandigheden. 

 

Figuur 2 geeft het finaal energiegebruik van uw woning weer. Gasverbruik en gebruik van 

elektriciteit zijn omgezet naar MJ’s energie: 1 m3 gas bevat 35,17 MJ en 1 kWh elektriciteit 

komt overeen met 3,6 MJ. Voor verwarming en warmtapwater wordt voornamelijk gas 

gebruikt en voor apparaten elektriciteit. De opbrengst van de zonnepanelen is in Figuur 2 

verwerkt. 

 

 

Figuur 2: Gemeten en berekend finaal energiegebruik voor de huidige woning bij het 

huidige gebruik onder gemiddelde weersomstandigheden. 

 

3.2.2 Warmteverliezen in beeld 

Warmteverliezen bij een woning kunnen zichtbaar gemaakt worden met thermografische 

(of infrarood) foto’s. In deze foto’s geven kleuren aan welke temperatuur de plekken in en 

rondom de woning hebben. Deze paragraaf bevat een aantal infrarood foto’s van de 

buiten- en binnenkant van uw woning. Rechts in de foto staat steeds een temperatuurstaat 
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die het verband aangeeft tussen kleur en temperatuur. De waarde linksboven betreft de 

temperatuur in de roos middenin de foto. 

 

Buitenzijde van de woningschil 

Gedurende het nemen van de foto’s was de buitentemperatuur ongeveer 8°C. De 

binnentemperatuur bedroeg 21°C à 22°C. Tijdens de opnamen was het zonnig. 

Oppervlakken aan de voorkant en westzijde van de woning zijn door de zon opgewarmd 

en geven voor het warmteverlies een vertekend beeld. Bij beschouwing van gladde 

oppervlakken is ook voorzichtigheid geboden, omdat er vlakken en objecten van een 

andere temperatuur in weerspiegeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de temperatuur 

van wolken of de hemelkoepel (met name bij hoge ramen). 

 

   

   

 

In de foto’s is het verschil in temperatuur en dus ook warmteverlies te zien tussen de ramen 

met HR++ glas (de schuifpui) en het enkelglas. De isolatie van de spouwmuur is in het 

algemeen gelijkmatig. Wel is een verhoogd warmteverlies te zien onder enkele 

raamkozijnen, wat kan duiden op luchtlekken bij de aansluiting tussen gevel en kozijn. Een 

dergelijk beeld is vaak ook te zien bij ingezakt isolatiemateriaal. 

 

Vloer, gevel en dak 

    

    

 

In de kruipruimte is duidelijk de het warmteverlies door de vloer te zien. Bij het dak zijn de 

koudste plekken te vinden bij de aansluiting aan de gevel. Boven de schuifpui is een 

koudebrug door een stalen balk zichtbaar. Het aluminium kozijn vormt zelf ook een 

koudebrug. 
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Kieren 

   

   

 

Er kan veel warmte verloren gaan door kieren bij draaiende delen en via de brievenbus. 

Vervanging van tochtstrips en plaatsing van borstels kan aanzienlijke verbetering geven. 

Minder bekend is het warmteverlies door naden bij de aansluiting tussen kozijnen en gevels, 

tussen muren en vloeren, tussen gevels en dak, tussen dakplaten onderling en in de nok van 

het dak. Het dichten met PUR of kit biedt hier vaak een oplossing. Ook leidingdoorvoeren 

naar de kruipruimte en door het dak vragen vaak aandacht. 

 

 

3.3 Van wensen en mogelijkheden naar maatregelen 

 

3.3.1 Huidige situatie 

Het gasverbruik (4064 m3) voor de woning is hoog in vergelijking met gemiddelde 

vrijstaande woningen. Milieu Centraal geeft voor vergelijkbare situaties qua bouwjaar, 

woonoppervlakte en huishouden een gemiddeld verbruik van 2450 m3 gas. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat de woning een relatief grote buitenoppervlakte heeft. Het 

elektriciteitsgebruik (4344 kWh) is redelijk gemiddeld. 

 

Het woongedeelte van de woning wordt op temperatuur gehouden door middel van de 

kamerthermostaat die overdag op 20°C wordt ingesteld. ’s Nachts is de instelling 18°C. In 

het algemeen wordt alleen de begane grond verwarmd. De woning wordt natuurlijk 

geventileerd met roosters en draai- en kiepramen. Het toilet en de badkamer worden 

mechanisch afgezogen en in de keuken is een afzuigkap. 

 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-

energierekening/gemiddeld-energieverbruik/ 

 

De gevels van de woning zijn voorzien van spouwmuurisolatie en ook het dak is grotendeels 

geïsoleerd met 4 cm minerale wol. Qua oppervlakte heeft ongeveer de helft van de ramen 

dubbelglas of HR++ glas. De andere helft betreft nog enkel glas. De betonnen vloer is niet 

geïsoleerd. De voorzijde van de woning is op zuid en voorzien van buitenzonwering voor de 

woonkamer. 

 

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/
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De woning wordt verwarmd met radiatoren en convectoren. De warmteopwekker is een 

Nefit Topline AquaPower HRC combiketel met een hoog rendement voor zowel verwarming 

als warmtapwater. In de woonkamer is een open haard als tweede verwarming aanwezig. 

Warmtapwater in de keuken wordt verzorgd door een close-in boiler. De verlichting betreft 

grotendeels halogeen en gloeilampen. Deel van de elektriciteit is afkomstig van 9 

zonnepanelen op de garage. Deze hebben afgelopen jaar 1075 kWh opgebracht. 

 

De woning heeft een voorlopig energielabel C. Zie tevens Paragraaf 4.9.1 voor meer 

informatie over het voorlopige energielabel in relatie tot wooncomfort en 

levensloopbestendigheid. 

 

Energiekosten 

Tabel 1: Globale schatting van de energiekosten over de komende 15 jaar voor de 

huidige woning met het huidige gebruik. 

Jaartal Jaar Kosten Kosten cumulatief 

2017 1 € 3.361  € 3.361  

2018 2 € 3.462  € 6.822  

2019 3 € 3.565  € 10.388  

2020 4 € 3.672  € 14.060  

2021 5 € 3.783  € 17.843  

2022 6 € 3.896  € 21.739  

2023 7 € 4.013  € 25.752  

2024 8 € 4.133  € 29.885  

2025 9 € 4.257  € 34.143  

2026 10 € 4.385  € 38.528  

2027 11 € 4.517  € 43.044  

2028 12 € 4.652  € 47.696  

2029 13 € 4.792  € 52.488  

2030 14 € 4.935  € 57.423  

2031 15 € 5.083  € 62.507  
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Tabel 1 presenteert een vereenvoudigde schatting van de energiekosten voor de huidige 

woning met het huidige gebruik over de komende 15 jaar. Daarbij is uitgegaan van 4064 m3 

gas en 3269 (=4344-1075) kWh elektriciteit tegen een huidige prijs van € 0,65 per m3 en € 0,22 

per kWh en een prijsverhoging van 3% per jaar. In de periode 2017 – 2031 zal dus ruim 

€ 62.000 aan energiekosten worden betaald. 

 

Een doelstelling om 35% energie te besparen in deze woning is realistisch. Dit zou betekenen 

dat nu 35% van € 62.000 geïnvesteerd zou kunnen worden in energiebesparende 

maatregelen die binnen 15 jaar zijn terugverdiend. Het theoretische investeringsbudget 

komt daarmee op ongeveer € 22.000,-. Veel van de in dit rapport genoemde 

duurzaamheidsmaatregelen zijn binnen 15 jaar terugverdiend, sommige maatregelen al na 

één of enkele jaren. Iedere m3 gas of kWh die daarna wordt bespaard, is dus al winst voor 

de portemonnee. 

 

3.3.2 Aanpak 

Bij energierenovatie van woningen wordt meestal de Trias Energetica als leidraad gebruikt: 

1. Eerst de warmteverliezen verkleinen. 

2. Daarna duurzame energie toepassen. 

3. Tenslotte fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk inzetten. 

 

In essentie is deze aanpak ook voor uw woning toegepast. In het algemeen zijn de kosten 

voor stap 1 lager dan voor stap 2. Bovendien is het voor bestaande bouw nagenoeg 

onmogelijk om energieneutraliteit te bereiken zonder stap 1 uit te voeren. 

 

3.3.3 Combinatie comfortverbetering en energiebesparing 

Uit de antwoorden op de vragenlijst, het interview en de opname van de woning komen 

isolatie van de vloer en vervanging van enkelglas door HR++ glas naar voren: beide 

maatregelen voor energie gerelateerde comfortverbetering. Deze maatregelen zijn 

hieronder beschreven. In paragraaf 3.3.5 worden ze aangevuld met maatregelen die voor 

relatief geringe kosten extra besparing kunnen geven, zogeheten ‘laag hangend fruit’. 

Voor zover mogelijk zijn voor de woning met het huidige gebruik de besparing geschat op 

gas en/of elektriciteit, CO2 productie en energiekosten. Daarbij is € 0,65 per m3 gas en € 0,22 

per kWh elektriciteit aangehouden. Ook is een indicatie gegeven van de investeringskosten 

voor de maatregelen inclusief montage en BTW. 

 

Besparingsmaatregel B1 – vloerisolatie 

Isolatie van de vloer heeft een dubbel effect: vermindering van het warmteverlies door de 

vloer en in het algemeen ook een lagere instelling van de kamertemperatuur. De verhoging 

van de vloertemperatuur met1 à 2 graden biedt zoveel comfort dat de thermostaat een 

graadje lager wordt ingesteld. 

Er zijn meerdere manieren om de vloer te isoleren: het 

TonZon isolatiesysteem met folie, opspuiten met 

isolatiemateriaal of aanbrengen van isolatiedekens. 

Het TonZon isolatiesysteem (zie afbeelding) scoort 

hoog in zowel isolerende waarde als duurzaam 

materiaalgebruik. Bovendien wordt de kruipruimte 

veel droger, wat het binnenklimaat in de woning ten 

goede komt. Bij een vochtige kruipruimte wordt het systeem in twee stappen aangebracht: 

eerst de bodem-afdekking en daarna – als het vocht verdampt is – de isolerende folie. 

Aanbevolen wordt om ook de aansluiting van de vloer aan de wanden van de kruipruimte 

te laten nalopen op kieren. TonZon isolatie kost ca. € 50 per m2 vloer. 
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Alternatief voor isolatie van de begane grond vloer is 

het aan de onderzijde opspuiten van PUR of JetSpray 

(alleen bij betonnen vloeren) of het aanbrengen van 

isolatiedekens. Bij het opspuiten moet ook ca. 30 cm 

van de wanden van de kruipruimte worden 

meegenomen. Bij isolatie met PUR wordt aanbevolen 

om tijdens het uithardingsproces (ca. 24 uur) niet in 

de woning te verblijven en de woning goed te 

ventileren. De gassen die tijdens de uitharding 

vrijkomen zijn niet goed voor de gezondheid. De kosten voor vloerisolatie bij gespoten 

materialen zijn in ordegrootte € 30/m2 vloer. Het laten aanbrengen van dekens kost ca. 

€ 35/m2. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-

besparen/vloerisolatie/ 

 

Vloerisolatie voor deze woning 

Huidige situatie : ongeïsoleerde betonnen vloer, hoogte kruipruimte > 50 cm 

Oppervlakte : 144,7 m2 

Schatting besparing : jaarlijks 381 m3 gas (9%), 678 kg CO2 (7%) en € 247 (5%) 

Comfort : warmere vloer, betere luchtvochtigheid 

Overig : langere levensduur leidingwerk 

Indicatie kosten : € 7.233 (TonZon); € 4.340 (gesproten isolatie); € 5.063 (dekens) 

 

Besparingsmaatregel B2 – plaatsing HR++ glas 

De ramen in de woning zijn grotendeels voorzien van enkelglas en (gewoon) dubbelglas. 

Met dubbelglas is ten opzichte van enkelglas al veel aan comfort gewonnen en energie 

bespaard. Bij vervanging van het restant enkelglas en het gewone dubbelglas door HR++ 

glas is verdere energiebesparing mogelijk: het warmteverlies door de ramen met 

dubbelglas neemt nog met ongeveer 40% af en ook de koudestraling van de ramen 

vermindert. Vaak is dit ook een reden om de kamertemperatuur iets lager in te stellen. In de 

berekeningen is ervan uitgegaan dat al het enkelglas en het gewone dubbelglas in de 

woning wordt vervangen. Om kosten te besparen kan natuurlijk ook gekozen worden voor 

vervanging van alleen enkelglas of het glas in ruimten waar veel verbleven wordt en/of die 

veel verwarmd worden. HR++ glas kost geïnstalleerd ca. € 150 per m2. 

Bij vervanging van het dubbelglas kunnen tegelijk zelfregelende 

(ZR) ventilatieroosters worden geplaatst, die ervoor zorgen dat 

de ventilatie van de woning constant blijft. Verwacht mag 

worden dat de kwaliteit van de binnenlucht daardoor ook 

verbetert. De roosters geven een besparing op warmteverlies 

door ventilatie, omdat ze bij veel wind dicht regelen, ook als u 

afwezig bent. Deze roosters hebben geen motor en zijn er ook 

in suskast-uitvoering om geluiden van buiten te reduceren. In 

deze roosters zijn comfort en energiebesparing verenigd. 

Daarnaast biedt vervanging van glas ook een gelegenheid bij 

uitstek om kierdichting te laten nakijken. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-

glas-en-hr-glas/ 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/naden-

en-kieren-dicht/ 

 

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-en-hr-glas/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-en-hr-glas/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/naden-en-kieren-dicht/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/naden-en-kieren-dicht/
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HR++ glas voor deze woning 

Huidige situatie : grotendeels enkelglas en  (gewoon) dubbelglas in ramen en 

  Deuren 

Oppervlakte : 33,5 m2 

Schatting besparing : jaarlijks 871 m3 gas (21%), 1550 kg CO2 (17%) en € 556 (17%) 

Comfort : minder koudestraling, minder koudeval en minder tocht 

Indicatie kosten : € 5.830 (incl. € 800 ventilatieroosters) 

 

3.3.4 Verdere energiebesparing door gebruik van duurzame energie 

Naast bovenstaande combinaties voor comfortverbetering en energiebesparing biedt de 

woning meer mogelijkheden voor energiebesparing: 

 Opwekking van elektriciteit met zonnepanelen. 

 Plaatsing van een zonneboiler voor voorverwarming van warmtapwater. 

Bij deze maatregelen wordt duurzame energie uit de omgeving gewonnen: zonlicht wordt 

benut voor productie van elektriciteit of warmte. Hieronder zijn deze duurzame energie 

maatregelen nader beschreven 

 

Voor bestaande woningen met een hoge isolatiegraad en energiezuinige ventilatie kan 

een lucht/water warmtepomp ook een interessant duurzame energie systeem zijn. Behalve 

de lage warmtevraag is van belang dat tevens een warmtedistributiesysteem op lage 

temperatuur aanwezig is, zoals vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren. Voor de 

beschouwde woning zouden veel aanpassingen nodig zijn om verwarming met een 

warmtepomp mogelijk te maken. Daarom is deze optie hier buiten beschouwing gelaten. 

 

Duurzame Energie maatregel DE1: 10 zonnepanelen 

Een globale beschouwing van de mogelijkheden voor 

plaatsing levert ca. 10 standaard (1,6 m2) zonnepanelen op 

het zuid dak (oriëntatie 183° en hellingshoek 35°) van de 

woning. In deze situatie treedt niet of nauwelijks 

beschaduwing op. 

Uitgaande van 270 Wp panelen hebben deze een 

opbrengst van ca. 2400 kWh per jaar. Daarmee kan een 

aanzienlijk deel van de huidige resterende elektriciteitsvraag gedekt worden met zonne-

energie. Overigens is het raadzaam om niet meer op te wekken dan de elektriciteitsvraag, 

omdat voor meer geproduceerde elektriciteit in het algemeen slechts de kale stroomprijs 

van 5 à 6 eurocent wordt afgerekend. Daarom is het voorafgaand aan de definitieve 

keuze van het aantal zonnepanelen aan te bevelen om een schatting te maken van het 

elektriciteitsgebruik na besparing. In de berekening is uitgegaan van 10 zonnepanelen op 

het dak van de woning. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/ 

 

Zonnepanelen voor deze woning 

Huidige situatie : 7 zonnepanelen op het dak van de garage 

Locatie, oppervlakte : 10 standaard panelen op de twee zuid daken: 16,0 m2 

Schatting besparing : jaarlijks 2430 kWh elektriciteit (74%), 1375 kg CO2 (15%) en € 535 (16%) 

Indicatie kosten : € 4.320 

  

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/
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Duurzame Energie maatregel DE2: zonneboiler 

De zonneboiler bestaat uit een zonnecollector op het dak 

van de woning en een voorraadvat en circulatiepomp op 

zolder nabij de bestaande combiketel. Zonnewarmte uit de 

collector wordt opgeslagen in het voorraadvat. Bij een 

warmtapwatervraag wordt water uit de zonneboiler 

naverwarmd door de ketel. Als het water warm genoeg is 

(met name in de zomer), dan slaat de ketel niet aan. Het 

water uit de zonneboiler kan ook gebruikt worden voor de 

wasmachine en de vaatwasser. 

Zonneboilers kunnen interessant zijn voor grotere huishoudens. Voor huishoudens met een 

beperkt warmtapwatergebruik zoals in de berekening, is de zonneboiler financieel minder 

aantrekkelijk. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-

warm-water/zonneboiler/ 

 

Zonneboiler voor deze woning 

Huidige situatie : geen zonneboiler 

Locatie, systeem : 2,5 m2 collector op het zuid dak van de berging; 120 liter vat 

  nabij combiketel. 

Schatting besparing : jaarlijks 101 m3 gas (2%), 180 kg CO2 (2%) en € 66 (2%) 

Indicatie kosten : € 2.300 

 

3.3.5 Overige maatregelen voor energiebesparing: laaghangend fruit 

Voor de maatregelen beschreven in de vorige twee paragrafen waren meer of minder 

grote investeringen nodig. Zijn die mogelijkheden of wensen er niet, dan is vaak nog steeds 

energiebesparing en comfortverbetering mogelijk. Deze paragraaf gaat – wat meer in het 

algemeen – in op laaghangend fruit. Deze maatregelen zijn veelal ook goed te 

combineren met de duurdere maatregelen. Kosten voor laaghangend fruit zijn vaak binnen 

twee jaar terugverdiend.  

 

Besparingsmaatregel B4 – kierdichting 

Het is altijd goed om serieus aandacht te besteden aan het 

verhelpen en/of voorkomen van warmteverlies door kieren en 

naden. Zo wordt energie bespaard en worden comfortproblemen 

door tocht voorkomen. Bij ramen is goede kitafdichting tussen glas 

en kozijn van belang, sluiting van draaiende delen en de 

aansluiting van kozijnen aan de muur. Op zolder kan de 

aansluiting dak-gevel, de nok van het dak en de naden tussen de 

isolatieplaten (of de luchtdichtheid van het isolatiewerk) en de doorvoeren door het dak 

worden nagelopen. Daarnaast is het aan te bevelen om de luchtdichtheid van de vloer te 

controleren: sluit het kruipluik goed en zijn de leidingdoorvoeren in de meterkast goed 

afgewerkt. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/naden-

en-kieren-dicht/ 

  

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/naden-en-kieren-dicht/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/naden-en-kieren-dicht/
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Besparingsmaatregel B5 - terugslagklep in ventilatiekanalen met ventilator 

Vaak wordt koudeval of tocht ervaren uit 

ventilatiekanalen als de ventilator uitgeschakeld is, 

bijvoorbeeld bij de afzuigkap in de keuken. Dat kan 

oncomfortabel zijn en energieverlies geven. Ook als er 

geen comfortklachten zijn, kan vaak toch energie 

worden bespaard. 

Er zijn vlinderkleppen voor verticale kanalen en gevelkleppen voor horizontale kanalen. 

Deze sluiten het kanaal af als de ventilator uitgeschakeld wordt. Keuze van klep en 

montagewijze moet zo zijn, dat geluidsoverlast door klepperen wordt voorkomen. Kosten 

voor een terugslagklep zijn beperkt: vanaf € 20 exclusief montage. 

 

Besparingsmaatregel B6 - vervanging oude ventilatoren en ventilatieboxen 

Vaak is het zinvol om oude ventilatoren en ventilatieboxen te vervangen. Een 

energiezuinige ventilatiebox met gelijkstroommotor verbruikt op jaarbasis ongeveer 300 kWh 

minder. De investering van ongeveer € 300 is binnen 5 jaar terugverdiend. Eenvoudiger 

ventilatoren zijn tegenwoordig ook uitgerust met gelijkstroommotoren en naar wens ook met 

timer en relatieve vochtigheidssensor om de ventilator weer tijdig uit te schakelen. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/informatiepunt-ventilatie/ 

 

Besparingsmaatregel B7 - radiatorfolie en leidingisolatie in onverwarmde ruimten 

Bij ongeïsoleerde spouwmuren is toch op een eenvoudige manier 

energie te besparen door het aanbrengen van radiatorfolie achter 

de radiator. Er is ook folie die u op de achterkant van dichte 

radiatoren plakt. 

Daarnaast kunt u leidingen die door onverwarmde ruimten – zoals de 

kruipruimte – lopen isoleren met speciale leidingisolatie. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-

verwarming/ 

 

 

 

Besparingsmaatregel B8 – aanbrengen thermostaatkranen en vuilafscheider 

Indien van toepassing wordt aanbevolen om de radiatoren in ruimten 

zonder kamerthermostaat te laten voorzien van thermostaatkranen. 

Gewenste temperatuur in die ruimten is daarmee beter in te stellen 

dan met gewone radiatorkranen. De temperatuurverdeling in de 

woning wordt daardoor verbeterd. 

Met het aanbrengen van de thermostaatkranen kan de installateur 

ook een vuilafscheider installeren, die kalk en ijzerdeeltjes uit het cv-

water filtert en zo versnelde slijtage en storingen voorkomt. De 

installatie gaat daardoor langer mee. 

Installatie van thermostaatkranen voor een gemiddelde woning kost 

ca. € 300; voor de vuilafscheider is dat ca. € 150. 

  

http://www.milieucentraal.nl/informatiepunt-ventilatie/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-verwarming/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-verwarming/
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Besparingsmaatregel B9 – waterzijdig inregelen cv-installatie 

Een ander aanvullend advies betreft het 

waterzijdig laten inregelen van de cv-

installatie. Hiermee wordt een optimale 

doorstroming van alle radiatoren verkregen. 

Ook hiermee wordt het verwarmingscomfort 

van de woning vergroot. 

In veel gevallen kan dan tevens de cv-temperatuur lager worden ingesteld. Bij een instelling 

van de retourtemperatuur lager dan 55°C kan tot 10% op gasverbruik bespaard worden. 

Kosten voor het waterzijdig inregelen zijn ongeveer € 300 en verdienen zich in het algemeen 

snel terug. Er is ook een doe-het-zelf pakket in de handel. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-

warm-water/cv-ketel-onderhoud-en-instelling/ 

www.cv-inregelen.nl/waterzijdig-inregelen 

 

Besparingsmaatregel B10 – vervanging elektrische apparaten en verlichting 

Een algemene aanbeveling is om de verlichting en ook de 

elektrische apparaten (inclusief sluipverbruik) kritisch te 

beschouwen. Met name vervanging van oudere apparaten 

geeft een aanzienlijke besparing op elektriciteit. Bij verlichting 

besparen spaarlampen en LED verlichting het meest: zo’n 80% 

ten opzichte van de oude gloeilamp. Tegenwoordig is er ook 

LED vervanging voor de relatief onzuinige halogeen verlichting (G4 en/of GU10). Daardoor 

is er ook voor halogeen een 2 tot 3 keer zo zuinig alternatief. 

Geadviseerd wordt om op plaatsen waar het licht vaak aan is, halogeen te vervangen 

door LED. Op internet worden G4 en GU10 lampen in LED aangeboden, maar ook in de 

winkel stijgt het aanbod de laatste tijd snel. Het is zaak om u goed te laten voor lichten, 

want er zijn veel variaties; bijvoorbeeld ten aanzien van dimmen van het licht. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/ 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/energiezuinig-

verlichten/energiezuinige-lampen-op-een-rij/ 

www.dmlights.nl/help/verlichting/vervang-gloei-halogeenlampen-led-lampen/ 

www.ecobright.nl/blog/p/Halogeen-vervangen-door-led/22/ 
 

 

3.4.  Pakketten van maatregelen, kosten en financiering 

 

3.4.1. Comfortverbetering en duurzaamheid hand in hand 

Maatregelen uit paragraaf 3.3 kunnen worden gecombineerd tot pakketten met ieder een 

eigen besparing op gas, elektriciteit, CO2 en energiekosten. De besparing op energiekosten 

over 15 jaar kan vervolgens vergeleken worden met de investeringskosten voor het 

betreffende pakket van maatregelen. Tabel 2 en Figuur 3 geven deze vergelijking voor een 

tweetal pakketten. Het blijkt dat de besparing op de energiekosten over de komende 15 

jaar voor elk van de pakketten groter is dan de investering voor de maatregelen. Voor de 

35% besparing genoemd in Paragraaf 3.3.1 ligt de investering ruim onder het theoretisch 

investeringsbudget van € 22.000. 

 

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/cv-ketel-onderhoud-en-instelling/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/cv-ketel-onderhoud-en-instelling/
http://www.cv-inregelen.nl/waterzijdig-inregelen
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/energiezuinig-verlichten/energiezuinige-lampen-op-een-rij/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/energiezuinig-verlichten/energiezuinige-lampen-op-een-rij/
http://www.dmlights.nl/help/verlichting/vervang-gloei-halogeenlampen-led-lampen/
http://www.ecobright.nl/blog/p/Halogeen-vervangen-door-led/22/
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Tabel 2: Vergelijking op basis van besparing op gas, elektriciteit, CO2-productie en 

energiekosten en op investeringskosten voor verschillende pakketten van 

maatregelen voor de opgenomen woning met gelijkwaardig gebruik. 

Pakket Maatregelen Besparing op: Investering 

Gas elektri-

citeit 

CO2 energie-

kosten 

energie-

kosten 15 

jaar 

1 B1 – vloerisolatie 

B2 – HR++ glas 

1200 m3 

(30%) 
 

2136 kg 

(24%) 

€ 780 

(23%) 
€ 14.508 

€ 10.170 – 

€ 13.063 

2 B1 – vloerisolatie 

B2 – HR++ glas 

DE1 – 10 zonnepanelen 

1200 m3 

(30%) 

2430 kWh 

(74%) 

3511 kg 

(39%) 

€ 1.315 

(39%) 
€ 24.451 

€ 14.490 – 

€ 17.383 

 

Figuur 3: Berekend finaal energiegebruik voor de opgenomen woning bij gelijkwaardig 

gebruik onder gemiddelde weersomstandigheden voor verschillende pakketten 

van maatregelen. 

 

3.4.2. Belastingmaatregelen en subsidiemogelijkheden 

Voor het treffen van energiebesparende maatregelen en gebruik van duurzame energie 

zijn er meerdere stimulerende maatregelen: 

 Het verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. 21%) voor isolatiewerkzaamheden. 

Isolatie van vloer, spouwmuur, gevels en dak en plaatsing van HR++ glas vallen 

hieronder. In het algemeen wordt het verlaagde BTW opgenomen in de offerte. 

Aanbevolen wordt om dit te controleren. 

Meer info: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/t

arieven_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/werkzaamheden_aan_woningen/isoleren_va

n_woningen 
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 De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis. 

Tot en met 31 december 2018 kunt u subsidie aanvragen voor het laten aanbrengen 

van energiebesparende maatregelen in de woning. De isolatie van vloer en/of bodem, 

spouwmuur, gevels en dak en plaatsing van HR++ glas vallen onder deze regeling. U 

moet minimaal twee van deze zogeheten ‘standaard energiebesparende 

maatregelen’ laten uitvoeren om in aanmerking te komen voor de subsidie. Als u 

voldoet aan de eisen voor de standaard maatregelen, kunt u ook voor aanvullende 

maatregelen subsidie aanvragen. Plaatsing van geïsoleerde deuren, installatie van een 

energiezuinig ventilatiesysteem en douche warmteterugwinning en het waterzijdig 

inregelen van het verwarmingssysteem vallen hieronder. Voor alle maatregelen gelden 

eisen met betrekking tot kwaliteit en omvang. Het subsidiebedrag is ongeveer 20% van 

de investering. 

Als u weet welke maatregelen u gaat nemen en u de betreffende offerte(s) 

geaccordeerd heeft, dan kunt u subsidie aanvragen. Bij de aanvraag moet u de 

uitvoerdersverklaring(en) bijvoegen. De aanvraag wordt gedaan bij RVO. Voor het 

aanvragen heeft u een DigiD nodig. U kunt ook iemand machtigen. De doorlooptijd 

van de aanvraag is maximaal 13 weken. Na de indiening van de aanvraag mag u op 

eigen risico beginnen met de uitvoering van de maatregelen. De maatregelen dienen 

binnen 4 maanden na verstrekking van de subsidie uitgevoerd te zijn. U kunt ook 

wachten met het werk tot uw subsidie is toegekend. 

Meer info: 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-

bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/energiebesparende-maatregelen 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-

bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/aanvullende-maatregelen 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-

bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/hoe-vraag-ik-aan 

 De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). 

Tot en met 31 december 2017 kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf 

van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. U schaft het 

systeem eerst aan en kunt subsidie aanvragen binnen 6 maanden nadat het is 

geïnstalleerd. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na de aanvraag. 

Meer info: 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie 

 Particulieren die zonnepanelen kopen, kunnen de BTW op aanschaf en installatie 

terugvragen van de Belastingdienst. 

Meer info: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-

op-zonnepanelen-terugvragen/ 

 

 

3.5. Verwijzingen 

 

[1] N. Sijpheer en F. van Gemen. Rekentool energieadvies V1.1.8. 

 

  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/energiebesparende-maatregelen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/energiebesparende-maatregelen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/aanvullende-maatregelen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/aanvullende-maatregelen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/hoe-vraag-ik-aan
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/hoe-vraag-ik-aan
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/


Duurzame Wijken Castricum 

Advies energie en levensloopbestendigheid 

Projectnummer: 1608-1704-02 | P-328-06 Datum: 14 maart 2017 Pag. 20 van 33 

4. ADVIES LEVENSLOOPBESTENDIGHEID 

 

 Tijdens de opname wordt aangegeven dat de grootste prioriteit naar energiebesparing uit 

gaat. Wegens een persoonlijke omstandigheid zijn onlangs ook de levensloopbestendige 

probleempunten aan het licht gekomen. 
 

 

4.1. Inleiding 

Comfortabel wonen is van alle leeftijden.  

Denk eens aan een modern en eigentijds ogend zitje onder de douche, ideaal tijdens 

zwangerschappen of ziekte. Een mooie steun/handgreep in het toilet. Handig wanneer de 

grootouders op visite komen, maar ook wanneer kleine kinderen naar het toilet leren gaan. 

Drempelloze (buiten)deuren, zijn niet alleen handig wanneer men met een rollator loopt. 

Zeker ook met een kinderwagen, of wanneer u vanuit het ziekenhuis slecht ter been 

terugkomt is dit geen overbodige luxe. 

Een veilige kookplaat, wanneer kinderen leren koken, of u zelf even onoplettend bent. 

Kortom, waarom pas op latere leeftijd investeren in comfortabel / levensloopbestendig 

wonen, veelal als het eigenlijk te laat is. Terwijl op jonge leeftijd (samenwonend / jong 

gezin) veel maatregelen handig van pas komen en een hoge mate van wooncomfort 

bieden. 

Wanneer u nu comfortabel woont en van plan bent dat tot in lengte van jaren zo te 

houden, is het verstandig om eens met die ogen naar uw woning te kijken.  

Is uw huis als u ouder bent en/of gezondheidsklachten heeft nog steeds comfortabel?  

Uw wooncomfort verbeteren voor nu en de toekomst kan op verschillende manieren, met 

diverse praktische maatregelen is langer comfortabel thuis wonen voor iedereen mogelijk. 

 

4.1.1. Woonomgeving 

De woonlocatie is van cruciaal belang of u langer thuis kan blijven wonen of niet. 

Woont u in de buurt van kinderen, mantelzorgers, voorzieningen of andere ouderen? 

Bedenk daarbij goed dat de woonomgeving, waar u misschien lange tijd prettig heeft 

gewoond, inmiddels behoorlijk verandert kan zijn. Waarschijnlijk zijn diverse vrienden en 

bekenden inmiddels verhuist, verjongt de wijk zich, of is de wijk minder sociaal geworden 

door sociale en/of culturele verschuivingen. 

 

U dient zelf goed te beoordelen of uw woonlocatie voldoende mogelijkheden biedt om als 

oudere c.q. persoon met gezondheids-/mobiliteitsklachten te wonen. 

 

Indien uw conclusie negatief is; heeft investeren in een levensloopbestendige woning voor 

u weinig zin en kunt u ondanks alles beter denken over verhuizen. 

 

4.1.2. Maatwerkadvies 

Bij maatwerkadvies voor langer zelfstandig wonen zijn een drietal niveaus te onderscheiden: 

1.  Een comfortabele woning  

2.  Rollator toegankelijk1 

3.  Rolstoel toegankelijk2 

  

                                                           
1 Als grondslag voor dit advies gelden de modules WoonKeur Bestaande Woningen 2015. 
2 Als grondslag voor dit advies gelden de modules WoonKeur Bestaande Woningen 2015. 
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 Van een comfortabelere woning; spreken we bij zogenaamde ‘eenvoudige’ 

aanpassingen aan de bestaande woning. Op die manier wordt de woning in het 

alledaagse gebruik praktisch en comfortabel en wordt de kans op ongelukken beperkt. 

Denk aan struikelen over drempels, vallen van de trap en uitglijden in de badkamer. 

 

 Bij rollator toegankelijk is de woning naast comfortabel, tevens geschikt voor een 

bewoner die gebruik moet gaan maken van een rollator als loophulpmiddel. Door ervoor te 

zorgen dat er onder meer in de hal, de badkamer, de slaapkamer en in de buitenruimte 

voldoende manoeuvreerruimte aanwezig is. 

Een rollator toegankelijke woning is geschikt voor elke bewoner, die gebruik maakt van een 

loophulpmiddel, zoals stokken, krukken, een looprek of een rollator. 

 

 Een rolstoel toegankelijke woning maakt de woning volledig levensloopbestendig. In 

een rolstoel toegankelijke woning kunnen bewoners, wanneer ze een ernstige fysieke 

beperking krijgen toch blijven wonen. Woonkamer, slaapkamer en badkamer zijn op 

dezelfde woonlaag. Een rolstoel toegankelijke woning is niet in alle bestaande woningen 

mogelijk, in deze rapportage wordt hier slechts zijdelinks naar verwezen. 

 

In de adviezen wordt verwezen naar de voornoemde categorieën. 

 

 

4.2. Bereikbaarheid en buitenruimte van de woning 
 

4.2.1. Toegangsroutes  

De toegangsroute vanaf de openbare weg naar 

de woning is voor bewoners en bezoekers, 

eventueel met loophulpmiddelen, goed 

bruikbaar en voldoende verlicht. 

 

De toegangsroute naar zowel de voor- en 

achterdeuren voldoen momenteel niet wegens 

de grote opstap bij de deuren. Door het tuinpad 

straatwerk naar peilniveau (bk-vloer) te brengen 

is dit redelijk eenvoudig aan te passen.  

 

De toegangsroute is verhard uitgevoerd en er is 

buitenverlichting aanwezig. 

De breedte van de toegangsroute zowel voor 

als achter is breder dan 90cm en voldoet 

daarmee ruimschoots. 

Bij de voor- en achterdeuren is een opstap en 

een verhoogde onderdorpel. 

Ter plaatse van de woning toegangsdeuren is er 

een vrije opstelruimte van 120cm breedte 

aanwezig, de diepte is een stuk beperkter. Bij de 

opstelruimten is wel een vrije ruimte van ≥25cm 

naast de slotzijde van de deur aanwezig. 

 

In de achtertuin is de bestrating uitgevoerd in 

grote gezoet hardsteen tegels. Gezoet 

hardsteen voldoet over het algemeen niet aan de stroefheid eis, o.a. doordat hardsteen 

gevoelig is voor aangroei van algen en daardoor (zeer)glad kan worden. Met de oriëntatie 

van de tuin (noord-ligging)  
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Advies  

 Toegangsrouten voor- en achterzijde opstraten in een helling (maximaal ≤1:12) naar de 

deur.  

 Uitvoeren in een ‘ruwe’ bestrating, zoals bestaand. De (nieuwe) bestrating dient 

voldoende stroef te zijn (wrijvingscoëfficiënt µ van 0,45 tot 0,80 of R11)  

 Buitenverlichting zowel bij de voor-, achter en 

garagedeur uitvoeren met bewegingssensor eventueel 

gecombineerd met dag/nacht sensor, indien dit nog 

niet van toepassing is. 

 

4.2.2. Parkeren van de auto 

Bewoners en bezoekers kunnen hun auto parkeren binnen 

een afstand van ≤ 100m van de woning.  

Tegenover en in de directe nabijheid van de woning zijn 

voldoende parkeerhavens aanwezig en is langsparkeren 

aan de weg toegestaan. 

 

 

4.3. Opzet van de woning 

De woning is als artsenwoning ontworpen en zodanig jaren als woning met aangrenzende 

tandartsenpraktijk in gebruik geweest. De woning bevindt zich in het deelplan Limmen Oost 

te Limmen, onderdeel van gemeente Castricum (zie bijlagen).  

 

De vrijstaande woning en praktijkruimte bevinden zich grotendeels nog in oorspronkelijke of 

nagenoeg oorspronkelijke staat. Her en der zijn er in de tijd aanpassingen gedaan. Het 

afgelopen half jaar zijn er veel deelaanpassingen gedaan op het gebied van 

energiebesparing en wooncomfort.  Pas hierbij op dat de aanpassingen niet te versnippert 

worden doorgevoerd, anders blijft u qua wooncomfort figuurlijk dweilen met de kraan 

open. De aanpalende praktijkruimte biedt de mogelijkheid om zonder extra volume bij te 

bouwen volledig gelijkvloers te kunnen wonen. 

 

Op de begane grond bevinden zich de entree in de vestibule, met meterkast en 

garderobe. Vanuit de vestibule heeft men toegang tot de centrale hal, met open trap naar 

de verdieping. Vanuit de hal is er toegang tot de woonkamer/-keuken, toiletruimte en 

praktijkruimte. De keuken is deels uitgebouwd en sluit aan op de eetkamer met 

aangrenzend de woonkamer. Vanaf de woonkamer en de keuken is de achtertuin 

toegankelijk.  

De praktijkruimte is van buitenaf, middels een aparte entree en van binnenuit (hal) 

bereikbaar. Hierin bevinden zich een apart toilet en drie royale kamers, waarvan één 

toegang tot en uitzicht op de tuin heeft. 

 

De eerste verdieping, bereikbaar middels een vrij steile trap (20x20 op- & aantrede), zijn drie 

royale slaapkamers en badkamer bereikbaar. Aan het eind van de overloop is de spiltrap 

naar zolder gesitueerd. (Woning is in deze afwijkend van tekening gebouwd.) Aan de 

andere zijde van de overloop, boven de praktijkruimte vindt zich een deels inpandig 

dakterras en via het dakterras (buiten) toegankelijke berging/installatie- en wasruimte.  

Doordat deze ruimte zich buiten de woning bevindt, kan dit met name op oudere leeftijd 

problematisch worden. 

De slaapkamer op deze verdieping en de badruimte voldoen ruimschoots aan de minimale 

afmetingen. De badruimte heeft een kleine opstap ≤ 4 cm. 
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De zolderverdieping is te bereiken met een matig toegankelijk spiltrap. Hier bevinden zich 

twee slaapvertrekken en achterin een toilet. De zolderverdieping is in gedateerde staat. De 

overloop op zolder is bruikbaar als vliering. 

 

 

4.4. Comfortabel traplopen 

Er zijn diverse woningaanpassingen mogelijk die het traplopen comfortabeler en veiliger 

maken. Wanneer traplopen een probleem wordt, is het verstandig om over verhuizen naar 

een kleinere gelijkvloerse woning na te denken.  

Wanneer u er toch van overtuigd bent dat dit voor u geen optie is, kunt u overwegen een 

traplift of aparte lift te laten plaatsen. Of intern te verhuizen naar de praktijkruimte, waar 

volledig gelijkvloers wonen eenvoudig in te passen is. De bovenverdieping zou in dat geval 

eventueel verhuurd kunnen worden aan een mantelzorger.  
 

4.4.1. Trap 

De trap is uitgevoerd als trap met onder kwart. 

De optrede is ca. 20cm, de aantrede is ca.20 

cm en voldoet daarmee aan de minimale eis. 

De trap is uitgevoerd in hout met donkere 

treden. Zowel boven- als onderaan de trap 

bevind zich een vrije ruimte van minimaal 

80x90cm (bxd). Aan één zijde (t.p.v. de 

bouwmuur) van de trap is er deels een goed 

omvatbare leuning. Aan de binnenzijde van de 

trap is dit de trapboom/balustrade. 

De trappen zijn matig verlicht, het getinte glas 

helpt hier niet in mee. 

 

De trap naar zolder is apart bereikbaar vanuit 

de overloop, maar is matig toegankelijk. 
 

4.4.2. Traplift 

Omdat de woning door de aangrenzende 

praktijkruimte eenvoudig levensloopbestendig is te maken, is een traplift niet strikt 

noodzakelijk. 

Doordat de trap zit ingeklemd tussen de hal deur en de balkondeur, is het lastig een goed 

functionerende traplift te plaatsen. 

Een ander alternatief is het plaatsen van een kleinschalige woninglift, hiervoor is voldoende 

ruimte in de hal, naast de trap. De zolder zal in deze waarschijnlijk ontoegankelijk blijven. 

 

Advies  

 Houdt de noodzakelijk vrije ruimte onder en boven de trap altijd vrij. 

 Leg geen spullen op de traptreden waarover u gemakkelijk kunt struikelen of uitglijden. 

 Realiseer doorlopende trapleuningen aan beide zijden, waardoor u zich aan twee 

kanten goed kunt vasthouden tijdens het traplopen; 

 Breng in het donker opgloeiende strips aan op de traptreden. 

 

Advies  

 Op praktisch alle trappen is het mogelijk een traplift te installeren, in dit geval zullen 

enige ingenieuze technische ingrepen nodig zijn gezien de beperkte uitloop bovenaan 

de trap. Vraag een traplift expert voor specifiek advies indien een traplift wenselijk / 

noodzakelijk is.  
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4.5. Entree en verkeersruimten 
 

4.5.1 Hal 

De vrije gebruiksruimte aan de binnenzijde bij de 

voordeur is beperkt door de pui die de vestibule 

van de hal afscheid. Hierdoor is het lastig een 

loophulpmiddel als rollator te gebruiken bij het 

openen van de voordeur, wel is er voldoende 

ruimte om naast de voordeur om een rollator 

tijdelijk te stallen om de deur te openen. Naast 

de slotzijde van de deur is er voldoende ruimte 

≥25cm voor het bedienen van het slot. 

De garderobe is direct achter de voordeur, 

waardoor de voordeur niet volledig te openen is.   

 

Advies  

 Zorg dat de hal ruim en opgeruimd blijft.  

 Verplaats de garderobe naar de hal, onder 

de trap, zodat deze uit de loop is. 

 

4.5.2 Vloerafwerking 

Waar nodig dient te gladde vloerafwerking 

vervangen te worden door stroevere 

vloerafwerking. 

Dit is zeker het geval in een (bij)keuken, toilet en 

badkamer, waar door een natte vloer snel 

gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

 

Losliggende kleden op een gladde vloer zijn 

gevaarlijk omdat u er gemakkelijk over kunt 

uitglijden of achter kunt blijven haken. Ouderen en slechtzienden kunnen bij een plotselinge 

overgang van een glad naar een stroever oppervlak het evenwicht verliezen.  

Het beste is om alle losliggende vloerkleden weg te halen. Wilt u ze toch laten liggen? 

Breng dan een antislip laag aan onder de kleden, zodat ze niet verschuiven. Zorg dat 

vloerkleden altijd vlak liggen zonder kreukels en/of hoge randen. Maak zo nodig de randen 

vast aan de ondergrond.  

 

Losliggende kabels zijn stofverzamelaars en vormen een mogelijk struikelgevaar. Om 

ongelukken te voorkomen is het aan te raden kabels zoveel mogelijk weg te werken achter 

plinten, in kabelgootjes etc. Veel apparaten zijn tegenwoordig draadloos leverbaar, zo is er 

minder kans op struikelen en vuilophoping.  

 

Advies  

 De kleden in de woonkamer waar nodig voorzien van antislip onderlaag. 

 Leg bij voorkeur geen kleden over elkaar heen, ander kunnen extra struikelranden 

ontstaan. 

 De bewoner dient zelf te controleren of de tegelvloer in de badkamer en de keuken 

niet te glad wordt wanneer deze nat is.  

Aangeraden wordt een antislip vloer van minimaal R11 toe te passen. 
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4.6. Verblijfsruimten 
 

4.6.1. Woonruimte 

In de woonkamer is het mogelijk een ‘zitmat3’ van ≥330x300 cm in te passen met voldoende 

uitzichtmogelijkheid. De eetkamer heeft voldoende ruimte om de eetfunctie4 in te passen, 

zonder hierbij de ‘zitmat’ te overlappen.  

 

4.6.2. Buitenruimte 

De achtertuin is goed bereikbaar vanuit de woning, maar er zitten in de tuinbestrating 

diverse drempels. De woning heeft een achterom. Om de achtertuin ‘bezoekbaar’ te 

maken vanuit de woning, zal het straatwerk opgetrokken dienen te worden tot peil van de 

woning. De drempelhoogte bij de achterdeur is ca. 10 cm, dit is indien noodzakelijk 

overbrugbaar met een rijplaat.  

In de achtertuin zijn een tweetal overdekte en beschutte buitenruimte gerealiseerd, zeer 

bruikbaar wanneer de gezondheid wat minder is, maar men toch van het buitenzijn wilt 

genieten. 

 

4.6.3. Keuken 

De woning heeft een keuken, deels geplaatst in 

een uitbouw. De kookruimte biedt beperkte 

loopruimte, ((loop)ruimte < Ø1,2m) door de 

smalle ruimte waarin deze geplaatst is.  

Er is ruimte voor werkvlakken, spoelbak, 

kooktoestel en koelkast. De afmeting van de 

werkvlakken zijn beperkt. 

 

Voldoende verlichting boven het keukenblad 

en/of de kookplaat is van groot belang. 

Goede verlichting voorkomt bijvoorbeeld dat u zich snijdt of brand tijdens het koken. 

Door het plaatsen van diffuse-lijn verlichting (TL- of LED-strips) in plaats van spots, valt er 

nagenoeg geen schaduw op uw werkvlak. In de huidige woning is boven de werkvlakken 

voldoende verlichting aanwezig. 

 

Het is raadzaam apparatuur op (oog)hoogte te hebben, zodat u minder hoeft te bukken. U 

kunt bijvoorbeeld de vaatwasser, maar ook was- en droogmachine op hoogte laten 

plaatsen, zodat in- en uitruimen makkelijker gaat.  

 

Advies  

 Het is mogelijk een afzuigkap te plaatsen, waarvan de motor buiten de woning wordt 

geplaatst. (afzuigkap met externe motor) Op die manier wordt het lawaai van de motor 

binnen tot een minimum teruggebracht.  

 

Advies  

 Voor mensen in een rolstoel is het mogelijk de keuken aan te laten passen, zonder 

onderkastjes. 

 

4.6.4. Hoofdslaapkamer 

In deze woning is geen sprake van één specifieke hoofdslaapkamer. Alle slaapkamers op 

de 1ste verdieping bieden ruim voldoende maat om plaats te bieden aan de standaard 

                                                           
3 Zie bijlage standaard zitmat woonruimte WoonKeur rollatorgeschikt. 
4 Zie bijlage standaard eetmat eetfunctie WoonKeur rollatorgeschikt. 
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‘slaapmat’5 van 3,2x2,7m. Ze zijn drempelloos te bereiken en hebben een dagmaat (deur 

doorgangsbreedte) van 80cm.  

 

4.6.5. Overige verblijfsruimten 

De zolder is bereikbaar met een smalle spiltrap  

De zolder is ingericht met twee slaapkamers en apart toilet. 

 

 

4.7. Voorzieningen 
 

4.7.1. Toiletruimte 

De toiletruimte op de begane grond is in gedateerde staat, 

heeft een deur aan de zijkant met een dagmaat van 80cm, 

het toilet is hiermee bezoekbaar.  

Het toilet in de praktijkruimte is tevens gedateerd, en heeft een 

deur aan de kop. Daarmee is het toilet niet bezoekbaar.  

Op de 1ste verdieping is in de badkamer een 2e toilet 

gerealiseerd.  

Op zolder is er eveneens een toilet gerealiseerd. 

 

De toiletten op de begane grond en in de badkamer hebben 

een standaard pot hoogte. Veel mensen kunnen makkelijker 

gaan zitten en opstaan van een hoger toilet. Zeker als 

ouderdoms- of gezondheidsklachten gaan meespelen. Een 

toilet verhoging kan eenvoudig met een verhoogde 

toiletzitting, verkrijgbaar in verschillende diktes.  

Een staand toilet (duoblok) is relatief eenvoudig te vervangen 

door een nieuw exemplaar op (senioren)hoogte (48cm). Of u 

kunt ervoor kiezen het toilet te vervangen door een hangende 

toiletpot. Bijkomend voordeel van een hangend toilet, is dat 

schoonmaken makkelijker en sneller gaat. 

 

Advies  

 Bestaande duoblok toiletten aanpassen naar hangende toiletten om het schoonmaken 

te vergemakkelijken. 

 Toiletten op seniorenhoogte realiseren. 

 

4.7.2. Steunbeugels 

Aanvullend kunnen er steunbeugels aan de zijkant van het toilet worden geplaats. Deze 

bieden houvast bij het toiletbezoek. Er bestaan verschillende soorten steunbeugels.  

Losse beugels in combinatie met een verhoogde toiletzitting. 

Losstaande beugels die door middel van een stellage of paal geklemd tussen vloer en 

plafond naast uw toilet gezet kunnen worden.  

Vaste en opklapbare steunbeugels die aan de muur naast de pot bevestigd worden.  

 

Advies  

 Bij het eventueel opknappen van de toiletten op de begane grond steunbeugels aan 

de beide muren bevestigen. 

 

 

 

                                                           
5 Zie bijlage standaard slaapmat hoofdslaapkamer woonkeur rollatorgeschikt. 
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Advies  

 Naast het toilet in de badkamer aan beide zijden een opklapbare steunbeugel 

monteren. 

 Het toilet in de praktijkruimte draaien, zodat een deur aan de zijkant te realiseren is.  

 Een kamer in de voormalige praktijkruimte ombouwen tot MIVA-badkamer met douche, 

toilet en wastafel. 

 

4.7.3. Badkamer 

De badkamer op de 1e verdieping is van de 

noodzakelijke gemakken voorzien. Hierin zijn een 

toilet, douche en dubbele wastafel gesitueerd. 

Onder de douche is tevens een tijdelijke 

zitmogelijkheid gecreëerd. 

 

De drempel t.p.v. de douch is vrij hoog, 

aangeraden wordt deze te laten verlagen. 

Er is een thermostaatkraan voor de douche 

aanwezig. 

Voor mensen die minder goed hitte en koude op de huid voelen, is een thermostaatkraan 

een veilige keuze. Het water wordt bij een thermostaatkraan nooit onbewust heter dan de 

temperatuur die is begrensd.  

Voor de wastafel kunt u het beste kiezen voor een eengreepsmengkraan, zoals reeds 

aanwezig is.  

 

Advies  

 De badkamer- en douchevloer is mogelijk wat glad als deze nat is. Het gebruik van 

badkamer matten wordt sterk ontraden vanwege uitglijd en struikelgevaar. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om uw badkamervloer (of bad en douchecabine) stroef te 

maken: 

o (rubberen) anti-slipmatten of stickers in de douche of het bad. 

o De badkamervloer van een anti-slipcoating laten voorzien, dit is een stroeve coating 

die over de bestaande vloertegels wordt aangebracht. 

o De bestaande badkamervloer vervangen door anti-sliptegels. 

 Steunbeugels in de douche of naast het bad bieden extra houvast bij het in en 

uitstappen en bij het wassen. Een speciale glijstang van de douche kan als handgreep 

worden gebruikt, let hierop bij de aanschaf. Een normale glijstang is hiervoor niet stevig 

genoeg! 

 Een douchestoel in uw badkamer kan een uitkomst zijn. Er bestaan twee varianten van 

de douchestoel: 

Een losse douchestoel kunt u in de douche zetten wanneer u er gebruik van maakt. 

Een opklapbare stoel die aan de muur bevestigd wordt. Wanneer u gebruik wilt maken 

van de stoel klapt u de zitting naar beneden.  

 Een douchekop die in hoogte versteld kan worden biedt veel comfort, zeker bij het 

zittend douchen. De huidige douche heeft een vrij korte standaard glijstang (ca. 60cm), 

welke niet geschikt is als handgreep. Door het plaatsen van een langere douche 

glijstang (ca. 90cm), die tevens geschikt is als handgreep, kunt u uw douchekop op 

verschillende hoogten zetten.  

 Een combinatie van een vaste (verstelbare) douchekop en een lossen handdouche 

kan uitkomst bieden, voor het spoelen van lichaamsplooien en/of bijvoorbeeld een 

stoma. 

 Door het verplaatsen van de glijstang van boven de thermostaatkraan, naar de andere 

wand, komt de kraan niet onder de ‘regenzone’. Op die manier is het mogelijk de 

douche te bedienen zonder nat te worden. Handig voor u of uw (mantel)zorger. 
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4.7.4. Ruimte wassen en drogen 

De ruimte voor wassen en drogen is momenteel 

gepositioneerd in de technische ruimte. Deze is 

enkel via een buitenruimte bereikbaar. Dit is 

verre van ideaal, daar u altijd bij weer en wind 

naar buiten zult moeten, om zelfstandig de was 

te kunnen doen. 

 

4.7.5. Bergruimte binnen en buiten 

De woning heeft voldoende bergruimte binnen 

en buiten. Zo heeft de woning een uitgebouwde 

garage.  

De garage functioneert als buitenberging, om 

fietsen of andere vervoersmiddelen beschermd 

tegen weer en wind op te kunnen bergen.  

 

 

4.8. Kozijnen, ramen en deuren  

Een hoge drempel is een obstakel voor mensen 

die slecht ter been zijn, of gebruik maken van een rollator of rolstoel. Mensen die slechter 

zien, kunnen minder goed inschatten hoe hoog de drempel is, dit vergroot de kans op 

struikelen. 

In de regel is het zo dat hoogteverschillen van ca. 10cm met een rijplaat of drempelhulp 

kunnen worden overwonnen. Hoger is niet wenselijk. Beter is het om drempels helemaal te 

voorkomen.  

 

4.8.1. Hang- en sluitwerk 

Veel mensen hebben, vooral op hogere leeftijd, moeite met het openen of sluiten van de 

voordeur. Er bestaan buitendeursloten die speciaal ontwikkeld zijn voor eenvoudige 

bediening, de zogenoemde ‘seniorensloten’. Bij deze sloten bevindt het sleutelgat zich 

boven de deurklink. Hierdoor is het sleutelgat beter zichtbaar en is het slot makkelijker te 

bedienen. Nog eenvoudiger is het laten installeren van volledig elektrisch te openen 

(deur)sloten. Zo kunt u middels een token, afstandsbediening of een app op uw telefoon 

eenvoudig uw sloten bedienen.  

Advies  

 In de huidige woning is het hang en sluitwerk sterk wisselend, oude deuren zijn voorzien 

van achterhaald hang en sluitwerk, vervangen deuren zijn redelijk tot goed.  

Zorg ervoor dat u op alle ramen en deuren goede sloten (minimaal 3-punts sluiting en 

kerntrekveilig) en veilige SKG kierstandhouders heeft.  

 Is dit het geval, dan kunt een Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)-certificaat 

aanvragen. Dit geeft een veilig gevoel. Bovendien krijgt u hiermee vaak een korting op 

uw inboedel- en/of woonhuisverzekering. Voor meer informatie vraag aan uw 

verzekeringsadviseur of tussenpersoon. 

 Bevestig een klein (LED)lampje aan uw sleutelbos of aan het deurkozijn naast het 

sleutelgat. Op die manier heeft u extra licht bij het vinden van het slotgat. 

 Zorg ervoor dat in noodgevallen het slot van een bad- en toiletruimte altijd vanaf 

buiten te openen is en dat huissleutels in bezit zijn van buren en/of (mantel)zorgers. 

 Vervang enkel glazen ramen voor modern HR++ glas (zeker op de begane grond) om 

insluiping, d.m.v. het eenvoudig inslaan van het ruit, te voorkomen. 

 

Advies  

 Laat bestaande sloten vervangen door seniorensloten. 
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4.8.2. Buitendeuren 

De voordeur (en haldeur) en de achterdeuren hebben heeft een vrije doorgang van 

voldoende maat. Wel dient de bestrating bij de voor, zij en achterdeuren opgehoogd te 

worden. De schuifdeuren aan de achterzijde van de woning, kunnen door senioren of 

mensen met een beperking lastiger te openen zijn dan normale (openslaande) deuren. 

Bij alle deuren is er aan de buitenzijde voldoende vrije ruimte achter de deur aanwezig. Aan 

de binnenzijde is dit eveneens het geval.  

 

Voor uw veiligheid is het prettig wanneer u zonder de deur te openen kunt zien wie er voor 

staat, als er wordt aangebeld. In de voordeur zelf zit geen mogelijkheid hiervoor. Naast de 

deur zitten wel ramen met zicht op het toegangspad, deze zijn momenteel uitgerust met 

vertekend en gekleurd glas. Goed uitzicht vanaf beide zijden is zodoende onmogelijk. 

Er zijn diverse aanpassingen mogelijk die het voor u veiliger maken om de deur te openen. 

 

Advies  

 Het plaatsen van een spionnetje of raampje op ooghoogte in de deur is mogelijk. 

 Het plaatsen van een deurhaak of deurketting waarmee u de deur op een kier kunt 

houden is aan te raden, maar bied niet altijd een oplossing. Met een krachtige trap of 

duw is in veel gevallen de deur alsnog te openen. 

 Vervangen van het bestaande glas, voor normaal of één richting glas. 

 Een parlofoon (spreek-luister verbinding) bij voorkeur gecombineerd met 

cameratoezicht is redelijk betaalbaar. Zo kunt u zonder de deur te openen zien wie 

ervoor staat. Dit kan via een vast punt in de woning, maar tegenwoordig ook via uw 

mobiele telefoon of tablet. 

 Zorg voor een goede buitenverlichting om in het donker goed te kunnen zien wie er 

voor uw deur staat. Zowel voor als in de achtertuin. 

 

4.8.4. Buitenramen 

De ramen in de woonkamer zijn royaal, onderkant glaslijn zit lager dan 80cm hoogte en 

bieden daarmee voldoende vrij uitzicht, ook vanuit zittende positie. De woonkamer bevindt 

zich aan de straatzijde. 

 

In de slaapkamers zit onderkant glaslijn hoger dan ca. 80cm vanaf de vloer. Hierdoor is er 

vanuit het bed genoeg, maar beperkter vrij uitzicht naar buiten.  

 

Advies  

 Plaats beveiligde kierstandhouders op de verdieping, zodat ramen niet zomaar van 

buitenaf te openen zijn. 

 

4.8.5. Binnendeuren 

Alle binnendeuren hebben een minimale doorgang van ca. ≥ 75 - 80cm, voor 

levensloopbestendigheid worden deuren van 80cm of groter aanbevolen.  

Alle binnendeuren zijn eenvoudig en licht te bedienen. 

Bij alle deuren is er in potentie voldoende vrije ruimte achter en voor de deur aanwezig.  

 

 

4.9. Techniek en installaties  
 

4.9.1. Energielabel 

Een woning levensloopbestendig maken heeft alleen nut wanneer de woning zelf 

behaaglijk is. Een tochtige slecht geïsoleerde woning, is vanuit wooncomfort geen prettige 

woning om in te verblijven, zeker niet met ouderdoms- en/of gezondheidsproblemen.  
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Mede hierom is een combinatie van energetische en levensloopbestendige maatregelen 

interessant. Het minimale niveau voor een bestaande woning is vanuit woonkeur gesteld op 

energielabel C. 

 

U kunt uw huidige energielabel op internet opzoeken via http://zoekuwenergielabel.nl, een 

website van de Rijksoverheid. Uw woning heeft een voorlopig energielabel C.  

In Paragraaf 3.3.1 is aangegeven dat de woning met enkele energetische aanpassingen 

snel een hoger niveau te brengen is. 

 

4.9.2. Elektrische installatie 

Wellicht zit in uw woning nog de oorspronkelijke elektrische installatie met 

smeltzekeringen. Zeker wanneer u ouder wordt is het vaak lastig te 

ontdekken of en welke zekering is doorgebrand. Een nieuwe automatenkast 

kan hierbij uitkomst bieden.  

 

Bij voorkeur in elke kamer, maar in ieder geval in de woonkamer en 

hoofdslaapkamer dient er minimaal 1 wandcontactdoos op ca. 1,05m 

hoogte te zitten. Dit hoger geplaatste sopcontact is handig voor bewoners 

die niet goed meer kunnen bukken. Denk hierbij aan het gebruik voor een 

stofzuiger, strijken etc. 

 

De huidige gaskookplaat heeft wellicht een thermische beveiliging, op die manier kan het 

gas niet blijven stromen, wanneer de vlam uit is. U kunt zelf controleren of dit het geval is. Zo 

niet; er bestaand tegenwoordig elektrische- en gaskookplaten met een uitgebreidere 

beveiliging. De kookplaat slaat af bij overkoken of wanneer er te lang iets of juist niets op 

het vuur staat. Een moderne inductie kookplaat is daarbij het veiligst, doordat deze enkel 

functioneert wanneer er een hiervoor geschikte pan op het vuur staat en wanneer deze te 

lang staat en/of overkookt vanzelf wordt uitgeschakeld. 

 

Advies  

 Elke ruimte voorzien van een wandcontactdoor op 1,05m hoogte, dit is eenvoudig te 

realiseren door deze naast een bestaande lichtschakelaar te plaatsen. 

 Laat indien gewenst een beveiligde kookplaat installeren, bij voorkeur elektrisch 

(inductie) koken. 

 

Advies  

 Aansluitpunt(en) voor traplift. 

 

4.9.3. Verwarmingsinstallatie 

Oudere mensen en mensen met een beperking hebben vaak meer behoefte hebben aan 

warmte, is het van belang dat de Cv-installatie voldoende capaciteit heeft. De huidige 

verwarmingsinstallatie is een HR-CV-ketel van voldoende capaciteit, met thermostaat in de 

woonkamer. Met deze installatie is het zonder problemen mogelijk de woonruimte (22°C), 

slaapkamers en badkamers (20°C) te verwarmen tot aangename temperatuur.6 

 

Advies  

 Laat de bestaande convectorputten voor de schuifdeuren vervangen door 

andersoortige verwarming elders in de woning, met voldoende capaciteit. Convector 

putten zoals deze nu zijn uitgevoerd, verzamelen veel stof, zijn moeilijk te onderhouden 

(zeker op hogere leeftijd) en kunnen problemen veroorzaken indien men gebruik maakt 

van hulpmiddelen. 

                                                           
6 Oudere mensen en mensen met een beperking hebben vaak meer behoefte aan warmte. 

http://zoekuwenergielabel.nl/
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4.9.4. Waarschuwingsinstallaties 

In de woning zijn op elke verdieping rookmelders aanwezig. 

Bij de voordeur is een standaard bel aanwezig, met buiten beldrukker op ca. 1,5m hoogte. 

 

Advies  

 Plaats nieuwe onderling koppelbare rookmelders (eventueel met accu en op 

netstroom). Met als voordeel dat wanneer één van de melders afgaat, alle rookmelders 

een alarmsignaal laten horen. 

 Optioneel kunnen multifunctionele melders met detectie voor rook, gas en CO detectie 

worden geplaatst.  

 

4.9.5. Verlichting 

Bij de voor- en achterdeur(en) is buitenverlichting aanwezig, in verband met de sociale 

veiligheid wordt dit ook sterk aangeraden.  

 

Veel ouderen kunnen zich ’s nachts slecht oriënteren, in dat geval kan een lichtspoor naar 

het toilet erg handig zijn. Dit kan eenvoudig met een (kinder)nachtlampje met dag/nacht 

sensor in het stopcontact, zoals reeds aanwezig in de entree hal.  

Wanneer dit niet voldoende is, met een lichtspoor van subtiele ledlampjes laag bij of in de 

vloer, eventueel geschakeld op een beweging sensor. 

 

4.9.6. Een druk op de knop 

Met een mobiele telefoon is hulp altijd onder handbereik. Voor vaste telefonie bestaan er 

voor thuis eenvoudige oplossing. Er zijn diverse ‘draadloze’ huistelefoons waarbij u niet meer 

afhankelijk bent van de plaats van het telefoonstopcontact. Op deze manier kunt u deze 

huistelefoons overal in en om het huis bij u dragen / neerzetten.  

 

Aanvullend is er een extra mogelijkheid voor personenalarmering. Een soort ‘paniekknop’ 

die op het lichaam wordt gedragen. Met deze knop kunt u in een noodgeval direct 

verbinding maken met familie, buren, een mantelzorger of een meldkamer. Dit is mogelijk 

bij u thuis, via de telefoon en/of internet installatie.  Maar ook buitenshuis is 

personenalarmering te krijgen via het mobiele telefoon netwerk en eventueel 

gecombineerd met GPS, op die manier weet iedereen waar u bent in geval van nood. 

 

4.9.7. Domotica 

Een verzamelnaam voor ‘slimme’ elektronische hulpmiddelen in en om het huis. 

Bij domotica draait het niet alleen om slim gebruik van techniek in de woning. Denk aan 

een slimme thermostaat. (Zorg)diensten van buiten kunt u met domotica in uw woning 

halen. Zo kunt u met digitale oplossingen direct uw wooncomfort verhogen. 

 

Een kleine greep uit de mogelijkheden met domotica: 

 Verwarming interactief bedienbaar.  

 Gordijnen of zonwering die vanzelf sluiten en openen. 

 In sterkte regelbare verlichting (dimmer) en verlichting die vanzelf aan gaat bij 

beweging. 

 Nachtknop / verlaat de woning knop. Alle lichten gaan uit, de apparatuur op stand-by 

en de verwarming laag. 

 Inbraakalarm met doormelding. 

 Rookmelders, eventueel onderling gekoppeld. 

 Koolmonoxide melder, eventueel gekoppeld aan automatisch openen ramen bij alarm.  

 Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkomen van legionellabesmetting. 
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 Ventilatie met CO2-meting of luchtvochtigheidsmeting. Afzuiging gaat automatisch 

harder zuigen bij hoger CO2- en/of vochtgehalte in de woning. 

 Toezicht in de woning vanaf afstand door bijvoorbeeld mantelzorger. (Camerasysteem 

– zorgrobot o.g.) 

 Automatische stofzuig of dweil robot. 

 

4.9.8. Internet 

De ontwikkelingen op het gebied van de zorg gaan steeds sneller, internet is daarbij niet 

meer weg te denken. Zeker wanneer u domotica overweegt is een 

breedbandinternetverbinding noodzakelijk. 

 

4.9.9. Ventilatie 

Ventilatie is vaak een ondergeschoven kindje. Zeker wanneer de woning naderhand extra 

wordt geïsoleerd is goede ventilatie essentieel. Van belang voor bewoner i.v.m. comfort en 

gezondheid. Onvoldoende ventilatie veroorzaakt schimmels en verkort de levensduur van 

houten kozijnen, zeker in natte ruimten. Maar veroorzaakt tevens klachten met Vluchtige 

organische stoffen (VOS) en huisstofmijtallergieën. Zeker wanneer de ruimten lekker warm 

en vochtig zijn (door te kort aan ventilatie) gedijt de huisstofmijt extra goed.  

De bestaande in de woning aanwezige ventilatoren zijn nagenoeg allemaal uitgeschakeld 

of sterk verouderd. 

 

Advies  

 Zorg voor goed functionerende energiezuinige ventilatoren. 

 Optioneel kan er een energiezuinig centraal ventilatiesysteem worden aangelegd met 

CO en vochtmeting.  

 

 

4.10. Conclusies en aanbevelingen 

De woning bevindt zich grotendeels in gedateerde staat.  

Door de opzet van de woning is deze relatief eenvoudig levensloopbestendig te maken, 

waarbij zelfs volledige gelijkvloers wonen eenvoudig te realiseren is.  

Ondanks de royale opzet van de woning, zijn specifieke gebruiksfuncties (voorhal, keuken) 

nogal krap ontworpen. Dit kan de levensloopbestendigheid van de woning gaan 

beperken. Met een goede plattegrond aanpassing (ontwerptechnische ingreep) is dit 

bouwkundig oplosbaar. 

Aanvullend zijn er met name op het vlak van comfort verbetering en energetica nog 

diverse verbeterpunten in de woning. 

 

 

4.10.1. Meest voor de hand liggende maatregelen 

Per onderdeel zijn adviezen per categorie gegeven, hieronder treft u een opsomming aan 

van de meest voor de hand liggende adviezen voor iemand die tot op hogere leeftijd in 

deze woning wil blijven wonen. De onderstaande adviezen zijn ook de wat betaalbaardere 

maatregelen. Ingrijpendere (en vaak duurdere) op maat gemaakte maatregelen worden 

nodig als bewoners hulpbehoevender zijn.  
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Tabel 5: Overzicht van mogelijke maatregelen voor verbetering van de 

levensloopbestendigheid van de woning met indicatie van de kosten inclusief 

BTW en montage. 

Maatregel Kostenindicatie 
 Inclusief BTW 

Opgenomen prijzen zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wanneer werkzaamheden worden gecombineerd kunnen de prijzen anders uitvallen. 
 

  

Op afschot opstraten tot peil achterdeuren ca. 50m² €    3.000,-- 

Grepen plaatsen in toilet, badkamer €       150,-- 

Verstelbare glijstang douche geschikt als handgreep €       200,-- 

Installeren wifi gekoppelde rookmelders op alle verdiepingen €       250,-- 

Keuring PKVW-certificaat - Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw  

(exclusief eventuele benodigde aanpassingen) 

€       100,-- 

  

Totaal € 3.700,-- 

 

 

4.11. Verwijzingen en bronnen 

1. Vooropname woning  

 

Publicaties 

2. Handboek WoonKeur 2015 Module 5; Woonkeur Bestaande woningen Certificaat C 

‘rollatorgeschikt’ 

3. Handboek WoonKeur 2015 Module 6; Woonkeur Bestaande woningen Certificaat D 

‘rolstoelgeschikt’ 

4. ISSO publicatie 77; Levensloopgeschikt wonen, Integrale aanpak, klantbenadering en 

technische voorzieningen 

5. Alzheimer-Nederland – Informatief – Veilig koken – 06-2009 

6. Alzheimer-Nederland – Veiligheid in huis – juli 2014 

 

Websites: 

7. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg/inhoud/ouderen-langer-

zelfstandig-wonen 

8. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/inhoud/wmo-

2015 

9. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-

antwoord/organisatie-zorg-en-ondersteuning-per-2015 

10. https://www.lekkerblijvenwonen.nl/ 

11. http://www.ouderen-thuis.nl/ 

12. http://www.welzijncastricum.nl/WordPress/dienstenaanbod/ouderadviseur/ 

13. http://www.castricum.nl/zorg/onderwerpen-a-z_42546/product/wmo-langer-zelfstandig-

wonen_874.html 

14. https://www.vivazorggroep.nl/ledenservice/handig-thuis 

15. http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/expert-inschakelen/pkvw-certificaat-behalen/ 

16. http://www.alzheimer-nederland.nl/  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg/inhoud/ouderen-langer-zelfstandig-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg/inhoud/ouderen-langer-zelfstandig-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/inhoud/wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/inhoud/wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/organisatie-zorg-en-ondersteuning-per-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/organisatie-zorg-en-ondersteuning-per-2015
https://www.lekkerblijvenwonen.nl/
http://www.ouderen-thuis.nl/
http://www.welzijncastricum.nl/WordPress/dienstenaanbod/ouderadviseur/
http://www.castricum.nl/zorg/onderwerpen-a-z_42546/product/wmo-langer-zelfstandig-wonen_874.html
http://www.castricum.nl/zorg/onderwerpen-a-z_42546/product/wmo-langer-zelfstandig-wonen_874.html
https://www.vivazorggroep.nl/ledenservice/handig-thuis
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