
Blij met verhoging subsidie energiebesparing
Verhoging
Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) aan te zetten tot extra 
energiebesparing heeft de Regering besloten de subsidiebedragen voor de Subsidie 
energiebesparing eigen huis (SEEH) met 10% te verhogen tot ongeveer 30% van de 
investeringskosten. De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen 
ongewijzigd. 

Het besluit om de subsidie te verhogen tot ongeveer 30% is met veel enthousiasme ontvangen door 
Elkenien Grien. "Eigenlijk heeft nu niemand meer een financieel excuus om niet zijn huis aan te 
pakken", aldus Lieke Zuidema van de stichting. Particuliere woningeigenaren die minimaal twee 
isolatiemaatregelen laten uitvoeren komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag. 

Extra verhoging in Fryslân. 

De provincie Fryslân heeft daarbij besloten op de al door het Rijk verhoogde subsidies nog eens 
10% extra subsidie te verlenen aan haar inwoners. De voorwaarden van deze extra subsidie zijn 
gelijk aan die van de rijkssubsidie.



9  keer energie besparen - Zonder dat het je direct veel geld kost!

Door het coronavirus zitten we momenteel veel meer thuis dan anders. Voor jou misschien reden 
om het hele huis te gaan verbouwen of compleet energieneutraal te maken. Maar het kan ook in 
stapjes, zonder direct veel geld uit te geven. Ook in perioden dat het energiecafé gesloten is, geeft 
het je wel een aantal tips die je daarbij kunnen helpen. We blijven bereikbaar voor vragen over 
energiebesparing.

1. Ga op kierenjacht!
Energie besparen in een tochtig huis valt niet mee. In plaats van de thermostaat een graadje lager te 
zetten, zal de neiging zijn er een graadje bij te doen omdat het zo koud aanvoelt. Echt comfortabeler
wordt het dan niet, maar het gasverbruik gaat wel omhoog. Wat beter helpt is naden en kieren 
dichtmaken met tochtstrips, tochtband of ander materiaal. Ga op kierenjacht! Dat levert niet alleen 
een comfortabeler huis op, maar ook minder stookkosten.Als je zelf aan de slag gaat om naden en 
kieren dicht te maken, dan ben je alleen materiaalkosten kwijt en die zijn niet hoog. Je verdient 
zulke kosten terug omdat de energierekening omlaag gaat. Lees bij Milieucentraal meer over waar 
de kieren het meest voorkomen, welk materiaal je het best kunt gebruiken en de verwachtte kosten. 
In een gemiddelde eengezinswoning daalt het gasverbruik door het dichtmaken van naden en 
kieren, met zo'n 80 m3. Dat komt neer op een besparing van 50 euro per jaar.

2. Let op ventilatie!
Heb je een goed geïsoleerd huis waarvan naden en kieren a; dicht zijn, besteed dan aandacht aan 
ventilatie: de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht moet dag en nacht, in alle 
jaargetijden doorgaan. Gebeurt dat niet, dan raakt de lucht binnen vervuild en dat zorgt voor 
gezondheidsklachten. Goed geregelde ventilatie veroorzaakt trouwens geen tocht.  Lees meer over 
Ventilatie.

3. Breng radiatorfolie aan
Heb je vloerverwarming? Dan kun je deze tip overslaan. Maar bij vrijwel alle radiatoren gaat een 
gedeelte van de warmte verloren via de buitenmuren. Om ervoor te zorgen dat de warmte die van de
radiatoren afkomt niet zo snel verloren gaat, is het aan te raden om gebruik te maken van 
radiatorfolie. Dit is een dunne reflecterende folie die op de muur of tegen de radiator aan geplakt 
kan worden. De werking van radiatorfolie is gebaseerd op het reflecteren van warmtestraling die 
van de radiator afkomstig is. Volgens Milieu is de investering in radiatorfolie van enkele tientjes 
binnen één winter terugverdiend. En je hebt het zo aangebracht!



4. Zet de temperatuur van je CV lager.
Hiermee bedoelen we niet dat je de verwarming een graadje lager zet. Dat mag natuurlijk altijd. Via 
de display van de cv-ketel kun je de maximale 'aanvoertemperatuur' verlagen verlagen, tot 
bijvoorbeeld 55 ⁰C. Deze instelling van de ketel staat vaak onnodig hoog. Veel installateurs hanteren
standaard 80 ⁰C, omdat ze geen klachten willen over een te koude woning. De maximale 
aanvoertemperatuur bepaalt hoe heet het cv-water is als de ketel op hoog vermogen draait om een 
koud huis op te warmen. Dat zorgt voor een hoge 'retourtemperatuur' (water komt heet bij de ketel 
terug). Daardoor werkt het hoog-rendementsprincipe niet. En verbruik je meer energie. In de winter 
kan het bij een matig geïsoleerd huis 's ochtends te lang duren voor je huis aangenaam warm is. Pas 
de tip dan alleen in het voor- en najaar toe. Je kunt ook de temperatuur van het tapwater nog 
verlagen. Vanwege het risico op legionellabesmetting is het niet verstandig de 
warmwatertemperatuur lager dan 60 ⁰C te zetten.

5. Gebruik minder vaak warm water.
Even iets afspoelen onder de kraan kan ervoor zorgen dat je cv op vol vermogen gaat 
draaien om misschien even je handen af te spoelen. Zeker bij mengkranen waarbij je warm 
en koud met een en dezelfde hendel controleert, is een 'foutje' zo gemaakt. Wen je aan om de
kraan altijd eerst naar de koude kant te draaien. Dit scheelt je flink wat gasverbruik. 

6. Denk extra goed na over je energieverbruik
Deze periode is een goed moment om stil te staan bij welke apparaten je allemaal in huis 
hebt en wat ze verbruiken. Heb je nog een oude koelkast staan in de schuur? En is deze echt 
nodig? Juist deze wat oudere apparaten verbruiken veel energie. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor oude vrieskisten. En wanneer je zonnepanelen hebt, kan het een voordelige keus zijn 
om juist overdag te wassen en de afwasmachine aan te zetten. Dat is namelijk het moment 
dat je zonnepanelen de meeste stroom opwekken. En wat dacht je van een slimme 
thermostaat? Die regelt wanneer de verwarming aan, maar vooral ook wanneer deze uit gaat.
En is die droger echt nodig? Het is beter voor je was en je portemonnee om de was buiten te 
hangen en die droger de deur uit te doen.



7. Maak een plan om je huis helemaal energieneutraal te maken
Voordat je begint met isoleren, verbouwen en investeren in duurzame energie is het 
raadzaam om een plan te maken. Wat is je energieverbruik op dit moment? Verwacht je dat 
dit in de toekomst toe- of af gaat nemen? En waar zitten de knelpunten in je woning als het 
gaat om isolatie? Als je je woning energieneutraal wilt verbouwen, heb je 2 keuzes: je kunt 
alles in één keer aanpakken of het stap voor stap (laten) doen. Over het algemeen geldt dat 
het voor woningen met energielabel G, F of E economisch aantrekkelijk is om in één keer 
naar energieneutraal te gaan. Voor woningen met energielabel D, C of B is dat minder 
interessant: daar weegt de grote investering minder op tegen de besparing. Aansluiten bij het
gewone groot onderhoud is dan vaak voordeliger. De meest logische volgorde om je huis 
energieneutraal te maken is: eerst isoleren, dan je verwarmingssysteem aanpassen. Bekijk 
hier het stappenplan van Milieucentraal.

8. Vervang je standaard-zoekmachine door Ecosia
Ecosia   gebruikt de advertentie-opbrengsten van je zoekopdrachten om bomen te planten, daar, waar 
ze het hardst nodig zijn. Door met Ecosia te zoeken herbebos je niet alleen onze planeet, maar 
ondersteun je ook de gemeenschappen rondom onze boomplantprojecten om aan een betere 
toekomst te kunnen bouwen. Probeer het maar!

9. Ga op zoek naar kleine, stille verbruikers
Naast een kieren in je huis, kun je nog veel meer zaken tegenkomen in huis die onnodig veel 
energie verbruiken. Dat is in elke huis anders. Soms heb je dat ook helemaal niet door. Verlichting 
in de tuin is mooi, maar misschien niet altijd nodig. En vaak kun je het vervangen door 
Ledverlichting, wel zo zuinig. Ook apparaten in standby-modus verbruiken onnodig stroom en kun 
je vaak net zo makkelijk uitzetten. Succes!


