DUURZAMER LEVEN
MAAR HOE ?

Antwoord op vragen over een duurzame woon- en leefomgeving.
De vragen opgehaald tijdens het duurzaamheidsspreekuur van Jungle Amsterdam,
elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
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INLEIDING
Waarom een boekje over hoe je je woon- en werkomgeving kunt verduurzamen?
Het is inmiddels bijna een open deur, maar hieronder toch nog even de voelbare
gevolgen van onze huidige levensstijl.
Wat zijn de zichtbare gevolgen van klimaatverandering?
Overstromingen, voedseltekorten, tekort aan drinkwater, afname van de
biodiversiteit, meer bosbranden en woestijnen, meer en langere hittegolven en
verzuring van de oceanen zijn het gevolg van de toename van broeikasgassen
(CO2). Ook in Nederland wordt het weer steeds extremer, hittegolven, hoosbuien,
maar ook drogere en warmere zomers, zachtere winters, langere natte periodes.
Nu al merken we dat het riool de hevige regenval vaak niet aankan, maar ook
de natuur verandert. Bepaalde soorten dieren en planten verdwijnen en andere
soorten, die hier voorheen niet konden leven, komen er weer voor terug. De
beste manier om klimaatverandering te verminderen is om minder broeikasgas
uit te stoten. Een duurzame(re) levensstijl draagt hieraan bij.
Tips hoe je zelf een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van
klimaatverandering vind je overal terug in dit boekje.
Er zijn vele wegen naar een duurzame woning en (werk)omgeving, maar welke
route is de beste? Daar is niet één, twee, drie een antwoord op te geven. Voor
de een is dat het aanleggen van een moestuin, het hergebruiken van water
of het verminderen van afval en plastic. Een ander start met de aanschaf van
zonnepanelen en weer een ander gaat eerst de muren en het dak isoleren.
Eigenlijk maakt het niet uit waar je begint, iedere actie is goed. Als je er maar
een goed gevoel van krijgt!
Dit boekje is bedoeld voor iedereen die met deze vraag zit. Het is een
hulpmiddel bij waar te beginnen bij het vergroenen en verduurzamen van je
woon/werkomgeving, tuin, straat of buurt. Op het wekelijkse inloopspreekuur
van de Jungle komen allerlei bewoners en organisaties zoals huurders,
particuliere eigenaren, bewoners van (gemengde) VvE’s, woonbooteigenaren,
woningcorporaties en de gemeente etc. Deze bezoekers krijgen een eerste
advies of worden doorverwezen naar instanties waar de Jungle mee samenwerkt.
Als leidraad hebben we de vragen genomen van bezoekers tijdens het
inloopspreekuur op vrijdagochtend. Deze vragen zijn opgedeeld in de thema’s:
Energietransitie, Groen & Water, Gezondheid, Circulair & Afval. In aparte
hoofdstukken worden deze thema’s nader uitgewerkt.
De antwoorden op de vragen zijn niet uitputtend; dit om het boekje leesbaar
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en compact te houden. Bovendien is het een tijdsopname. Voor uitgebreidere
informatie hebben we telkens de websites genoemd die meer vertellen over
het desbetreffende onderwerp. Aan het einde van ieder hoofdstuk vind je de
links gebundeld. Omdat sommige links erg lang en complex zijn is het handig
de digitale versie van dit boekje te gebruiken om direct door te klikken naar de
gevraagde website.
Dit boekje kun je vinden via https://www.jungle.amsterdam/publicaties
JUNGLE AMSTERDAM
De Jungle is hèt onafhankelijke informatie- en adviescentrum voor
duurzaamheid in Amsterdam. Bewoners en bedrijven kunnen bij ons terecht
met vragen als ze willen verduurzamen in hun woon/werkomgeving, straat of
wijk. De adviezen zijn gratis. Achter in het boekje staan onze producten.
Zie voor meer informatie ook: https://www.jungle.amsterdam.
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Hoofdstuk 1 HELP, WAAR MOET IK BEGINNEN?
Verduurzaming betekent een verandering van je gedrag en aandacht voor
dingen waar je normaal gesproken niet zo bij stil staat. Het is best lastig om
gewoontes te doorbreken en dat kost tijd.
Het helpt om het samen te doen, om samen aan verduurzaming te werken.
Je kunt elkaar dan motiveren en van elkaar leren.
Begin vooral datgene te verduurzamen dat het beste bij je past; bijvoorbeeld
stenen in te ruilen voor meer groen in je tuin, afval te scheiden of energie te
besparen.
En wat als ik een duurzame leefstijl helemaal niet kan betalen?
Als je minder dan een modaal inkomen hebt, doe je vaak al een hoop voor het
milieu. Je gaat waarschijnlijk al verstandig om met energie en water. Maar er zijn
best wel meer dingen die goed zijn voor je portemonnee en (bijna) niets kosten.
Ben je al eens overgestapt naar een andere energieleverancier? Heb je je energierekening wel eens vergeleken met je buren? Heb je al eens een energiecoach in
huis gehad? Ken je het begrip: steentje eruit en plantje er in?
Daarnaast kun je altijd kleine maatregelen nemen die direct effect hebben op je
energiegebruik en bovendien weinig kosten zoals: folie achter de radiatoren bevestigen, het kitten van kieren en naden waar warmte naar buiten lekt, leidingen
isoleren, tochtstrips aanbrengen, het afstellen van de CV etc.
Je bent ook heel duurzaam bezig als je geen nieuwe producten koopt, maar
kleding en spullen koopt bij de diverse kringloopwinkels en weggeefwinkels. En
vooral geen producten online bestelt, die van ver weg moeten komen. De transportsector (containerschepen en vliegtuigen) is één van de meest vervuilende
sectoren die er bestaan. Bovendien is hergebruik goed voor je portemonnee.
Gezonde en duurzame voeding hoeft ook niet duur te zijn. Door geen of minder vlees te eten ben je goed voor het klimaat bezig en vleesvervangers, zoals
peulvruchten en (volkoren) granen zijn bovendien veel goedkoper. Vleesvervangers, zoals vegetarische burgers zijn heel goed zelf te maken en bovendien veel
goedkoper en gezonder, omdat er geen extra toevoegingen in zitten. Je kunt
legio lekkere recepten hiervoor online vinden.
Achterin het boekje lees je meer over de producten van de Jungle en op onze
website kun je allerlei publicaties downloaden, die door ons gemaakt zijn.
Hierin vind je handige tips, informatie en recepten.
Zie ook: https://www.res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/
v1561965884/Factsheet_Meest_interessante_kleine_maatregelen.pdf
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Hoofdstuk 2 ENERGIETRANSITIE
Energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind, aardwarmte etc.)
De termen: aardgasvrij, energieneutraal en
klimaatneutraal kom je regelmatig tegen als je
je verdiept in duurzaamheid. Zie voor de
betekenis van deze termen de beschrijving
van begrippen achter in het boekje.
2.1
Voorbereiding
Doe de online quickscan om de mogelijkheden
voor jouw huis in kaart te brengen via https://
www.verbeterjehuis.nl. Milieu Centraal heeft dit
instrument ontwikkeld waarmee je een overzicht krijgt van maatregelen die het
energiegebruik kunnen verminderen. Als je het nauwkeuriger wilt weten, kan je
een maatwerkadvies laten opstellen. Zie bijvoorbeeld https://www.fedec.nl/.
Wat is een infraroodscan?
Eigenlijk zou iedereen die iets wil doen met zijn of haar woning/bedrijfspand een
infrarood- of warmtescan moeten laten maken.
Met behulp van foto’s met een infraroodcamera
kun je opsporen waar warmte uit de woning
verloren gaat. Je kunt dan in één oogopslag zien
waar de warmte- en tochtlekken zitten en waar
je het beste kunt beginnen. Een infraroodscan
laten maken voor een niet commerciële prijs
kan bij de Jungle (zie verdere informatie: https://
www.jungle.amsterdam/infraroodsafari.
Wat houdt Maatwerkadvies energiebesparing in?
Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een adviseur van een gecertificeerd
maatwerkadviesbureau. Het geeft voor jouw woning aan welke maatregelen
energiebesparing opleveren, het comfort verhogen en het binnenklimaat
verbeteren. Je kunt ook advies krijgen over het opwekken van duurzame
energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp.
In het advies staan de kosten en de tijd die het duurt voordat je de
investering hebt terugverdiend via een lagere energierekening. Lees meer
hoe je een bekwame, onafhankelijke adviseur kunt vinden op https://www.
maatwerkadviesvoorwoningen.nl/ of https://www.qbisnl.nl/.
De nieuwe Nederlandse norm, die per 01-01-2021 in werking treedt vergt dat
voor elke bepaling van het energielabel of maatwerkadvies de woning door een
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gecertificeerde energieadviseur moet zijn bezichtigd. Energieadviseurs hoeven
geen bouwkundigen te zijn, maar het is aan te raden wel te kiezen voor een
adviseur met een bouwkundige achtergrond. Qua prijsvergelijking is het zinvol
om van te voren drie offertes aan te vragen. Daarnaast kun je subsidie krijgen
voor een maatwerkadviesrapport (150 euro) door een Energieprestatie-adviseur
(EPA). Dit geldt voor zowel eigenaar als bewoner! https://www.rvo.nl/subsidieen-financieringswijzer/seeh/eigenaar-én-bewoner/maatwerkadviesrapport.
VvE’s kunnen ook subsidie aanvragen voor een advies: zie https://www.rvo.nl/
subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve.
Ik ga verbouwen en welke stappen zijn nodig qua verwarming en isolatie?
Start met een globale check aan de hand van websites als https://www.
verbeterjehuis.nl en https://regionaalenergieloket.nl/huisscan.
Heb je een woning van voor 1970 dan is het van belang om een bouwkundig
onderzoek te laten doen. Woningen in Amsterdam kunnen last hebben van
verzakking, vocht en verborgen problemen. Het aanpakken van bouwkundige
problemen is namelijk een voorwaarde voor het later uitvoeren van energetische
bouwkundige maatregelen. Onze bouwkundige van de Jungle, heeft een lange
ervaring met Amsterdamse woningbouwcorporaties bij het begeleiden van
renovaties en energetische aanpassingen. Hij kan een bouwkundige check doen
tegen lage kosten. Op dit moment is dit 100 euro voor een mondelinge toelichting, voor 100 euro extra maakt hij er een rapport van. Je kunt dit regelen via de
Jungle.
Word ik op het warmtenet aangesloten in de toekomst?
Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. De Gemeente Amsterdam
publiceert haar warmtevisie medio 2020. Hierin staat hoe de gemeente de
stad aardgasvrij wil maken. https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
duurzaam-amsterdam/aardgasvrij/.
Wat is een energielabel en is het verplicht?
Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt (de
energieprestatie). Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. De minst
zuinige woningen krijgen een G-label. Op het energielabel staat ook welke energiebesparende maatregelen in
de woning mogelijk zijn. Denk
aan dubbel glas plaatsen of het
dak isoleren. Alle woningen
hebben een indicatief energielabel gekregen op basis van
het bouwjaar. Informatie over je
energielabel is globaal te vinden
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op https://www.nationaleenergieatlas.nl/kaarten. Als je isolerende maatregelen
in huis hebt getroffen, kun je een energiescan laten doen voor je woning, daarbij
wordt de woning op basis van de nieuwe informatie afgelabeld, en krijg je dus
een officieel energielabel.
Wat moet ik doen als ik vermoed dat er een verkeerd (te gunstig) label voor mijn
huurwoning is af gegeven?
Als je vermoedt dat je een verkeerd label hebt, ga je zelf je informatie invoeren
op https://www.energiebesparingsverkenner.rvo.nl
Vervolgens neem je twee dingen mee naar het spreekuur van de Jungle, 1: de
invoergegevens van de oorspronkelijke labelbepaling en 2: de uitkomst van de
energiebesparingsverkenner. De Jungle zal je dan verder helpen.
2.2
Gedrag en gebruik
Hoe moet ik mijn energierekening lezen? Wat kan ik hierop zien?
De energierekening is opgebouwd uit variabele kosten (79%) en
vaste kosten (21%). Variabele kosten zijn de leveringskosten (voor
aardgas en elektra) en belasting en toeslagen hierop (zoals BTW,
ODE). Het onderdeel Belastingen bedraagt inmiddels bijna de
helft van de energierekening. Vaste kosten zijn netbeheerkosten
en overige kosten.
Door energie te besparen kun je de leveringskosten en de belastingen verlagen.
De leveringskosten waar ook de verbruikskosten in zitten, verschillen per
energieleverancier. Deze kosten kun je beïnvloeden door de keuze van de
energieleverancier.
De onderdelen Netbeheerkosten en Belastingen kun je niet beïnvloeden door
van leverancier te wisselen.
Meld onduidelijke rekeningen bij ConsuWijzer en leg uit wat je niet snapt.
Jouw melding helpt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om op te treden
tegen bedrijven die de regels overtreden. Zie https://www.consuwijzer.nl.
Voor meer informatie zie: https://www.gaslicht.com/energienota.
Mijn energiecontract loopt ten einde, ga ik overstappen of niet?
Als je energiecontract verloopt, is het zinvol om de tarieven van diverse energieleveranciers te vergelijken op prijs en duurzaamheid. Naast leveringskosten
zijn er ook transportkosten, btw, vastrecht en energiebelasting. Hoe hoger je
verbruikskosten des te meer belasting je betaalt. Bij overstappen is het belangrijk
de voorwaarden goed te lezen: hoe lang is een actietarief geldig? Welke prijzen
gelden daarna? Zijn er kosten verbonden aan bepaalde betaalwijzen of betalingsherinneringen? Past de contractvorm bij mij? Informatie kun je ook opzoeken via de Consumentenbond.
Je kunt het allemaal zelf uitzoeken maar het meest gemakkelijk en veilig is via
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de collectieve inkopen van de Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis. Zij
hebben geen commercieel belang. Iedereen kan hieraan meedoen; je hoeft dus
geen lid te zijn.
Let op: als je overstapt CHECK DAN GOED de einddatum van je huidige contract!
Energieleveranciers kijken sinds eind januari 2020 niet meer of de gegevens correct zijn ingevuld. Hierdoor is de kans op overstapboete groter. Kan je de einddatum niet meer vinden? Bel dan met je huidige energieleverancier.
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/vergelijker/
energiecollectief
https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-energie#/.
Tip: bij overstappen is het zinvol om een dag voor de overstap een foto te maken
van de meterstanden. Dit om te voorkomen dat hier onenigheid over kan ontstaan.
Wat kan ik met weinig geld zelf al doen?
Zonder extra kosten te maken kun je al veel besparen op energie: door apparaten écht uit te zetten en niet op standby te laten staan, de was buiten te drogen,
korter te douchen, vaatwasser en wasmachine op ecoprogramma te zetten,
verwarming ’s nachts en als je overdag niet thuis bent lager zetten (15 graden),
gordijnen dicht te doen etc. Zie hiervoor de energiebesparingsladder van de
Woonbond: https://www.woonbond.nl/publicatie/energiebesparingsladder.
Door kleine investeringen, die zichzelf snel terugverdienen, bespaar je ook: zoals
het dichtkitten van naden en kieren, een waterbesparende douchekop, ledlampen, radiatorfolie, tochtstrippen etc.
Hoe zit het met de isolatiewaarde van gordijnen?
Er zijn situaties waarin dubbel glas (nog) geen optie is, zoals in monumentenpanden. Dan zijn er alternatieven om de warmte beter in huis te houden; isolerende
raambekleding is er een van.
Doordat gordijnstof warmer wordt dan glas, voelt het binnen met gesloten
gordijnen behaaglijker aan. Ook is er minder tocht.
Het loont dus de moeite om bij aanschaf van
raambekleding te letten op de isolerende werking.
Met name dubbele plisségordijnen met een
speciale warmtereflecterende aluminium coating
isoleren goed, in een vergelijking van verschillende
soorten raambekleding. Hang de gordijnen nooit
voor de verwarming! https://www.milieucentraal.
nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isolerenen-besparen/isolerende-raambekleding/.
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2.3
Techniek en installatie
2.3.1
Koken
Wat is het verschil tussen inductie en keramisch koken?
Keramische kookplaten maken gebruik van halogeenstralers, elektrische verwarmingselementen of infraroodelementen. Spiralen worden verhit onder een dikke
keramische glasplaat en gloeien rood op als ze heet zijn. Een groot nadeel is dat
keramische kookplaten niet energiezuinig werken. Daarnaast gaat het verwarmen en afkoelen van de platen langzaam en is de temperatuur niet nauwkeurig
te regelen.
Bij de inductiekookplaat zorgt een elektromagnetisch veld voor de verwarming.
Na het inschakelen van de kookplaat zie je geen verwarmingselement opgloeien
en wordt de plaat ook niet warm. De warmte wordt pas na het plaatsen van een
geschikte pan direct in de bodem van de pan opgewekt. Wanneer je de pan van
de plaat haalt, is de plaat alleen warm en niet ontzettend heet. Verder passen de
zones zich aan aan het formaat van de pan. Koken met een inductiekookplaat
is dan ook de zuinigste manier van elektrisch koken en zuiniger dan koken op
aardgas.
Zie kookplaat: https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/koken-opinductie.
Hoeveel extra groepen heb ik nodig voor inductie koken?
Wil je graag overstappen op inductie maar wil of kun je geen extra groepen
aanleggen? Veel platen hebben maar 1 of 2 groepen nodig van 16 Ampère. Dit is
afhankelijk van het aantal kookzones en de breedte van de plaat. 80 cm-platen
met 5 zones kunnen op twee groepen van 16 Ampère worden aangesloten, een
90 cm-plaat moet wel op drie groepen worden aangesloten. Er zijn ook inductiekookplaten, onder andere van Bosch, die aan één groep voldoende hebben.
Let ook op dat de hoofdzekering het verhoogde stroomverbruik aan kan. https://
www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/inductiekookplaat-aansluiten.
Moet ik nieuwe pannen kopen als ik overga op inductie?
Om een pan op een inductiekookplaat te kunnen gebruiken, moet de pan een
magnetiseerbare en geleidende bodem hebben die redelijk vlak is. Het inductiehitteveld reageert namelijk alleen op magnetiseerbaar metaal dat in direct
contact staat met de kookplaat. Pannen met een dikke bodem, het liefst opgebouwd uit verschillende lagen hebben het minste last van kromtrekken en zijn
daarom het beste voor inductie. Let ook op de vermelding ‘geschikt voor inductie’ op de pan of verpakking. Dit is vaak aangegeven met een symbool van een
spiraal. Test zelf of je huidige pannen geschikt zijn voor inductie door te kijken of
een magneet aan de bodem blijft plakken, voordat je je een nieuwe pannenset
laat aanpraten door een fanatieke verkoper. Zie koken op inductie: https://www.
consumentenbond.nl/inductiekookplaat/pannen-geschikt-voor-inductie.
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2.3.2
Verwarmen
Mijn cv-ketel is aan vervanging toe: ga ik kopen of huren?
Als je cv-ketel moet worden vervangen, ga dan eerst na of er plannen zijn om
jouw buurt van het gas af te halen. Neem
hiervoor contact op met je gemeente. Zijn
er plannen bij jou in de buurt, ga dan na wat
deze plannen voor jou betekenen. Je hebt
namelijk de mogelijkheid om een ketel te
kopen of te huren. Huren is interessant als
de plannen al vergevorderd zijn en dit voor
enkele jaren is. Je kunt dan het huurcontract
opzeggen als de woning van het gas af gaat.
Tip: huur of koop een ketel die goed uit de
test van de Consumentenbond komt. Zie
hiervoor: https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/cv-ketel-kopen-of-huren.
Wat is waterzijdig inregelen van de cv-installatie en wat kost het?
Bij het gros van de woningen is de cv-installatie niet optimaal ingesteld. Dit
heeft nadelige gevolgen voor het energieverbruik en comfort. Een betere
doorstroming van het water in de radiatoren verbetert de warmteafgifte en het
gasverbruik daalt met 10% tot soms wel 20%. Het zorgt ook voor een betere
warmteverdeling tussen de radiatoren. Met de SEEH-subsidie (Subsidieregeling
energiebesparing in huis) kun je €60 terugkrijgen als je het verwarmingssysteem
waterzijdig laat inregelen door een erkend installateur. Voorwaarde is wel dat
je ook 2 isolatiemaatregelen aan de woning laat uitvoeren. De kosten voor het
waterzijdig inregelen variëren tussen €200 - € 500,Zie waterzijdig inregelen, cv-inregelkit en SEEH-subsidie: https://www.
consumentenbond.nl/cv-ketel/waterzijdig-inregelen en https://cv-inregelen.nl.
Het subsidiebedrag voor waterzijdig inregelen is € 60,- per woning. Zie https://
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparendemaatregelen/aanvullende-energiebesparende-maatregelen.
Hoe werken Infrarood panelen?
Infraroodpanelen verwarmen niet de hele ruimte, maar
stralen de warmte naar de plekken waar je zit of bezig bent.
Ze verwarmen dus gericht, en dat kan energiezuiniger zijn.
Maar buiten het bereik van de panelen blijft het koud. Je
voelt de warmte tot zo’n 3 meter. Om wel de hele ruimte te
verwarmen met infraroodpanelen zou je meerdere infraroodpanelen tegelijk aan moeten zetten, maar dat kost
veel stroom. In zeer goed geïsoleerde huizen kan volledige
verwarming met infrarood panelen een milieuvriendelijke
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keuze zijn als je gebruik maakt van duurzame opgewekte stroom. Zie infrarood
panelen: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/
energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/infraroodpanelen-voor-verwarming/.
In de demoruimte van de Jungle kun je testen of het iets voor je is.
Zie ook https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/infraroodverwarming of
vraag via deze link de gratis factsheet ‘infraroodverwarming’ aan.
2.3.3
Warm water
Kan ik een geiser vervangen door een doorstroomboiler?
Een elektrische doorstroomboiler met een 220V aansluiting is alleen geschikt
voor warmtapwater voor de wastafel: maximaal 1,5 à 2 liter per minuut warmtapwater. Voor een douche heb je minimaal 7 liter per minuut nodig en voor
comfortabel douchen 12 liter per minuut.
Om te kunnen douchen met een doorstroomboiler heb je een krachtstroomaansluiting nodig en het nadeel daarvan is dat je vastrecht veel hoger wordt. Afhankelijk van het geleverde comfort hebben we het over een vermogen van 11 kW
tot 25 kW voor een doorstroomboiler. Ter vergelijking een schone groep van een
standaard elektriciteitsaansluiting 220V kan maximaal 3,5 kW leveren. Zie verder:
https://www.thuisbaas.nl/hoe-werkt-instant-heater/
Een elektrische boiler met voorraadvat van bv 50 liter kan wel op 220V en heeft
een vermogen van 2 kW, vergelijkbaar met een waterkoker. De opwarmtijd voor
50 liter is 90 minuten. Het water is dan 60°C. De mengwaterhoeveelheid van 40°C
is 80 liter. Met een waterbesparende douchekop kan je dan 10 minuten lekker
warm douchen. Wil je langer douchen dan heb je een boiler nodig met een groter voorraadvat. Het is wel een grote energieslurper https://www.milieucentraal.
nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/
Je kan ook een warmtepompboiler kopen. Een warmtepompboiler haalt met een
kleine warmtepomp warmte uit afgevoerde ventilatielucht en verwarmt hiermee
tapwater. Als het tapwater in de warmtepompboiler uitsluitend op basis van
de warmte uit de ventilatielucht niet warm genoeg wordt (minimaal 60 graden
Celsius), dan zorgt een elektrisch element ervoor dat de gewenste temperatuur
wel bereikt wordt. Een elektrische warmtepompboiler biedt hetzelfde
comfort als een elektrische boiler, maar gebruikt veel minder energie. https://
verbeterenbespaar.nl/energiebesparende-maatregelen/warmtepompboiler-2/.
Verder is het aan te bevelen om een ventilatiewarmtepomp aan te schaffen. Het
is een kleine warmtepomp voor huizen met mechanische ventilatie. Hij gebruikt
de warmte uit de ventilatielucht om je huis te verwarmen. Daarmee bespaar je
energie en gaat je energierekening omlaag. Bovendien kun je subsidie krijgen als
je er een koopt. Zie https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/ventilatiewarmtepomp/
13

Ik wil zonnepanelen aanschaffen. Hoe pak ik dat aan?
Ben je particulier eigenaar: dan kun je zelf kopen, meedoen met de collectieve
inkoopactie van de gemeente met Regionaal Energieloket, bijvoorbeeld https://
regionaalenergieloket.nl/zonnepanelenactie-amsterdam-oost-2020.
Zonnepanelen huren via een energiebedrijf/commercieel bedrijf of deelnemer
worden van een collectief energie-dak: Zuiderlicht https://www.zuiderlicht.nu/
of Energiecoöperatie Amsterdam https://www.amsterdamenergie.nl/.
Ben je onderdeel van een VvE: dan geldt hetzelfde als bij eigenaar mits in overeenstemming met de VvE en het onderhoudsplan van de VvE. Bij een gemengde
VvE ben je afhankelijk van het beleid van de woningcorporatie en de stemverhouding van de corporatie binnen de VvE.
Ben je huurder: dan kun je zonnepanelen huren via een energiecoöperatie met
behulp van de postcoderoosregeling. Zie bijvoorbeeld https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort.
Ook is het soms mogelijk om zonnepanelen te huren via je woningcorporatie.
Bijv iederzon van Ymere https://iederzon.nl/.
Je kan ook de BTW op zonnepanelen terug krijgen
https://regionaalenergieloket.nl/subsidies.
Collectieve inkoopacties zonnepanelen:
https://regionaalenergieloket.nl/zonnepanelenactie-amsterdam-oost-2020
https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-zonnepanelen#/
https://www.consumentenbond.nl/uitgelicht/zonnecollectief
Waar moet mijn woning aan voldoen als ik een warmtepomp wil aanschaffen?
Je woning moet een energiezuinig label hebben (A of B) , het moet technisch
mogelijk zijn en je buren moeten er geen overlast (geluid) van hebben.
Zie voor meer informatie https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/
warmtepompen
of vraag via deze link de gratis facsheet ‘warmtepompen’ aan.
2.4
Positie huurders en eigenaren
De corporatie gaat HR-ketels plaatsen en hoe zit dat dan met aardgasvrij?
Als je een dergelijke brief ontvangt ga dan het gesprek aan met de woningcorporatie en de gemeente. Als je er niet uitkomt kan je naar !woon gaan. Zij kunnen
je verder helpen met juridische vragen als de woningcorporatie niet mee werkt
https://www.wooninfo.nl/.
Wat kan ik als huurder doen om corporaties te bewegen de woning te
verduurzamen?
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Je kunt een bewonerscommissie oprichten op grond van de Overlegwet,
omdat je dan sterker staat dan wanneer je er alleen voor staat. Zie: https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/rechtenhuurdersorganisatie-bewonerscommissie.
Hoe werkt het in een VvE met eigenaren en huurders in de besluitvorming over
energiemaatregelen?
Binnen een VvE is de eerste stap om doelstellingen te formuleren samen met de
eigenaren, huurders en de corporatie. He is van belang dat daarbij een goede
communicatie rond de besluitvorming plaats vindt. Eventueel kan het VvE
duurzaamheidsspel van de Jungle hierbij een hulp zijn. Het spel dat volledig op
communicatie binnen de VvE is gericht, wordt begeleid door een medewerker
van de Jungle.
Als de doelstellingen zijn geformuleerd, kan er een pakket van maatregelen
worden bedacht. Deze maatregelen moeten dan weer verwerkt worden in een
DMJOP, een zogenaamd Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan. , zie https://
www.mjop-vve.nl/dmjop/.
2.5
Grote verbouwingen
Welke energiebesparende maatregelen zijn er mogelijk bij groot onderhoud en
renovatie?
De belangrijkste grote maatregelen zijn dak-, gevel-, vloer- en bodem/vloer
isolatie. Welke isolatiemaatregelen nodig zijn voor jouw woning, hangt af van de
isolatie die al aanwezig is. Heb je geen idee hoe jouw huis is geïsoleerd? Doe dan
de check: advies op maat van https://www.advies-op-maat.milieucentraal.nl.
Er zijn standaard en natuurlijke isolatiematerialen. Meestal wordt in de bouw
steenwol of glaswol gebruikt. Voorbeelden van natuurlijke isolatiematerialen
zijn kurk, cellulosevlokken of papiervezels (cellulose), houtwol, strobalen,
hennep, schapenwol, houtvezelplaat, schelpen, houtwolcementplaat (heraklith),
katoenvezel en gerecycleerd katoen (metisse),
vlas, hennep. Zie https://www.isolatiewaarde.eu/
isolatiemateriaal/.
Ook deze site is interessant: https://www.
iedereendoetwat.nl/mogelijkheden/isoleren.
Moet ik in een oude woning meer isoleren?
Het bouwjaar van je woning geeft belangrijke informatie over de isolatiewaarde. Zo zijn huizen van
vóór 1976 bij de bouw niet of nauwelijks geïsoleerd.
Huizen uit de periode daarna, tot 1982, zijn voorzien
van matige spouwmuur- en dakisolatie. Vloerisolatie
ontbreekt en ook de isolatiewaarde van de ramen

laat te wensen over.
Huizen gebouwd in de periode tussen 1983 en 1991 hebben overal isolatie, maar
de kwaliteit van de isolatiewaarde is aan de lage kant en vaak zit er alleen in de
woonkamer dubbel glas.
Alleen de nieuwste huizen, die gebouwd zijn vanaf 1992, zijn doorgaans goed
geïsoleerd.
Weet je niet in welk jaar jouw huis is gebouwd? Dit kun je gemakkelijk online
checken met Bagviewer van het Kadaster. Zie https://bagviewer.kadaster.nl.
Vanaf 2000 zijn woningcorporaties woningen gaan na-isoleren of renoveren met
beter isolatiemateriaal. Bij na-isoleren gaat het om een of twee maatregelen,
bijvoorbeeld de kruipruimte te vullen met isolatiemateriaal. Bij renovatie wordt
het gehele casco geïsoleerd.
Dakisolatie
Er zijn verschillende opties om je dak te isoleren. Dit kan bijvoorbeeld aan de buitenkant van het dakbeschot en aan de binnenkant van het dakbeschot. Het zorgt niet
alleen voor het verminderen van energieverlies maar ook tegen oververhitting.
De beste methode om je dak te isoleren is aan de buitenkant van het dakbeschot.
(Zie voor ‘Groene daken’ hoofdstuk 4)
Als je besluit om de binnenkant van het (schuine) dak te isoleren dien je de juiste
folies te gebruiken. Zie voor meer informatie: https://www.duurzaambouwloket.nl/
maatregel/isoleren-schuin-dak of vraag via deze link de factsheet aan over de aandachtspunten, randvoorwaarden, kosten en opbrengsten bij dakisolatie.
Het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde is de meest voorkomende en tevens
de aan te raden manier om een plat dak te isoleren. Bij het isoleren van een plat
dak aan de buitenzijde is de kans op vochtproblemen aanzienlijk kleiner dan bij het
isoleren van een plat dak aan de binnenzijde. Er bestaan verschillende manieren om
een plat dak aan de buitenzijde te isoleren. Voor meer informatie zie https://www.
duurzaambouwloket.nl/maatregel/isoleren-plat-dak of vraag via deze link de factsheet ‘Isoleren plat dak’ aan.
Advies op maat: doe de dakcheck en zie dakisolatie: https://www.milieucentraal.
nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie/.
Bij dakisolatie binnen wordt er vaak een gipsplaat
gebruikt voor afdekking. De dikte van het isolatiemateriaal bepaalt de isolatiewaarde. Goede
natuurlijke isolatiematerialen zijn vlas, schapenwol, cellulose etc. Als je je dak wit schildert wordt
in de zomer de binnentemperatuur aanzienlijk
lager. Een airco of ventilator is dan vaak niet meer
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nodig en kan een besparing opleveren van 20% op de energiekosten. De dakbedekking wit verven is een eenvoudige maatregel die veel oplevert.
Gevelisolatie
De gevel bestaat uit een bakstenen muur met daarin kozijnen en ramen. De
woningen na 1920 hebben twee bladen met daartussen een luchtspouw, dit
om doorslag van vocht te voorkomen. De gevel kan geheel of gedeeltelijk met
isolatiemateriaal gevuld zijn voor warmte-isolatie.
Spouwmuurisolatie is een slimme verbetering van je huis: de warmte blijft in
huis, je hebt een lagere energierekening en het is goed voor het milieu. Bovendien is spouwisolatie veel goedkoper dan je misschien denkt!
De spouw van de gevel kan worden gevuld met EPS parels, PUR of steenwol. Vaak
is de oude spouwmuurvulling verzakt vanwege het oplossen van het bindmiddel
door vocht. Na-isolatie is dan nodig met modernere isolatiematerialen die langer
mee gaan.
Zie verder https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/
isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/.
Bij enkelsteens muren wordt aan de binnenkant een voorzetwand geplaatst. De
ruimte tussen de voorzetwand en muur wordt gevuld met isolatieparels, steenof glaswol of Tonzon materiaal https://tonzon.nl/muurisolatie/.
Zie ook https://www.regionaalenergieloket.nl .
Er zijn meerdere materialen die toegepast kunnen worden als gevelmuurisolatie.
Elk materiaal heeft zijn eigen eigenschappen en warmtegeleidingscoëfficiënt (λ =
lambda waarde). Hoe lager de lambda waarde, des te beter het materiaal isoleert.
De verschillen tussen de isolatiematerialen zijn niet groot.
- EPS - isolatieparels (Isolatiewaarde = λ 0,033-0,042);
- Biofoam parels (Isolatiewaarde = λ +/- 0,034 - 0,038);
- Minerale wol (Isolatiewaarde = λ 0,032-0,040);
- Aminotherm (Isolatiewaarde = λ +/- 0,032);
- PUR isolatie (Isolatiewaarde = λ 0,023-0,032).
Zie voor meer informatie: https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/
spouwmuurisolatie of vraag daar de factsheets ‘spouwmuurisolatie’, ‘binnengevelisolatie’ en/of ‘buitengevelsisolatie’ aan.
Advies op maat: check de gevelisolatie: https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/
aom/?module=Check_je_isolatie.
Bodem- en vloerisolatie
Heeft je huis een kruipruimte van minstens 35 cm hoog? Dan is isolatie tegen
de onderkant van de vloer een goede keuze. Heb je geen kruipruimte of is deze
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lager dan 35 cm? Dan zijn er mogelijkheden als: het isoleren van de bodem van
de kruipruimte of de vloer van bovenaf isoleren.
Ga voor een zeer goede isolatiewaarde (Rc-waarde); bij isolatie aan de onderkant
van de vloer is dat minstens Rc = 3,5 en bij vloerverwarming minstens Rc = 5.
De RC waarde is afhankelijk van dikte (hoe dikker hoe hoger) en materiaal Zie
bijvoorbeeld https://www.joostdevree.nl/shtmls/r-waarde.shtml.
Veel benedenwoningen hebben een lage kruipruimte; in sommige gevallen is
er een kelder. Kruipruimtes zijn vaak vochtig. Soms is er schuimbeton gestort
om het vocht tegen te houden en de bodem te isoleren. Bodemisolatie zorgt
met name dat de kruipruimte niet te vochtig blijft. Aangezien kruipruimtes
veelal een verbinding hebben met de buitenlucht, kan de lucht daardoor koud
en vochtig worden. Bij bodemisolatie wordt er materiaal aangebracht op de vloer
van de kruipruimte. Vaak zijn dit isolerende korrels die op de bodem liggen. Is
er vocht in de kruipruimte dan blijft het isolatiemateriaal drijven op het vocht.
Vocht zorgt voor condens op de koude zijde in de ruimte. Bij bodemisolatie blijft
het vocht onder de laag isolatiemateriaal waardoor de condensvorming beperkt
blijft tot de bodem of het grondwater.
Voor bodemisolatie wordt vaak gebruikt gemaakt van materialen als EPS Korrels
of EPS Chips. Deze korrels of chips liggen los op de bodem van de kruipruimte.
Op het gebied van vloerisolatie zijn er verschillende materialen om toe te passen.
De vier meest voorkomende zijn: 1. Polyurethaan (PUR) en Jetspray; 2. Tonzon
vloerisolatie (thermoskussens); 3. Isoleren met isolatieplaten. Zie voor meer
informatie https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/vloerisolatie of
vraag via deze link de factsheet ‘vloerisolatie’ aan.
Advies op maat: doe de check vloerisolatie: https://www.milieucentraal.nl/
energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/.
Thermoskussens bestaan uit diverse lagen reflecterende folie waar een luchtlaag tussen zit. TonZon is de bekendste maar er zijn verschillende varianten.
De luchtzakken worden tegen de onderkant van de vloer bevestigd (minimale
kruipruimte 35 cm). Tevens is het handig om op de bodem van de kruipruimte
een bodemfolie (soort plastic folie) te plaatsen tegen het vocht. Thermoskussens
zijn waterafstotend en zijn bestendig tegen schimmelvorming en rot. Lees alle
voor- en nadelen van thermoskussens: https://tonzon.nl/vloerisolatie/
Een ander materiaal voor
vloerisolatie is Isobooster.
Dit zijn isolatiedekens die in
de kruipruimte worden gelegd
Zij hebben een hele hoge
isolatiewaarde.

https://webshop.bpgvandermeulen.nl/isobooster-t5-6250x1200x56mm-rd-4-6
De aluminiumfolie in Isobooster reflecteert 97% van de infrarood straling.
Isobooster en Tonzon kunnen zelf worden aangelegd.
PUR schuim is een veelgebruikt materiaal voor vloerisolatie en heeft een zeer
hoge isolatiewaarde. Het zorgt voor een goede vocht- en luchtdichte afsluiting
van de vloer. Het PUR schuim wordt tegen de onderkant van de begane
grondvloer gespoten vanuit de kruipruimte. Naast de onderkant van de vloer
wordt vaak ook een deel van het opgaande metselwerk mee geïsoleerd. Lees
alle voor- en nadelen van PUR schuim. PUR schuim kan nadelig zijn voor de
gezondheid. https://kennis.greenhome.nl/vloerisolatie/pur-vloerisolatie/.
Isolatieplaten
Er zijn verschillende materialen die in plaatvorm te krijgen zijn. Twee veel voorkomende materialen zijn EPS of XPS. De isolatieplaten zijn vaak een paar centimeter
dik en worden aan de onderzijde van de begane grondvloer aangebracht. EPS en
XPS zijn zogenaamde piepschuim platen en bestaan uit miljoenen cellen die erg
goed isoleren. Dit materiaal wordt vrijwel standaard bij de bouw van een woning
gebruikt en zie je dan ook meestal bij woningen die na 1980 zijn gebouwd.
Kozijnen en glas
Het glas in de kozijnen isoleert veel minder dan de gevel zelf. Vanaf de jaren 80
zijn woningcorporaties het enkelvoudig glas vaak gaan vervangen De meeste
ramen met dubbel glas uit die tijd zijn verouderd; de levensduur van dubbel glas
is ongeveer 20 jaar. Naarmate de ruit ouder wordt, treedt er meer lekkage op,
wordt deze minder efficiënt. HR++ glas en triple glas hebben een betere isolatiewaarde. Het vervangen van dubbel glas door HR++ glas geeft gemiddeld een
besparing van 15% op 20% in energiegebruik https://www.milieucentraal.nl/
energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glasen-triple-glas/.
Met isolerende raamfolie kun je de isolatiewaarde van enkel en dubbel glas
verbeteren. Zie raamfolie: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/isolerende-raamfolie/.
Advies op maat: check je glas: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-en-triple-glas/.
Zie ook: https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/vervangen-beglazing of
vraag via deze link de factsheet ‘beglazing’ aan.
Isolerende verf
Thermoshield is een hightech keramisch filter dat zich samen met andere bestanddelen laat verwerken als muurverf. Het keramische filter heeft een grote,
positieve invloed op de temperatuur- en vochtregulering, lichtreflectie en de
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akoestiek. Het is dun, sterk en elastisch en wordt binnen en buiten toegepast.
Zie https://www.thermoshield.nl.
(Waarom is ventileren zo belangrijk? Zie hoofdstuk 3, Gezondheid)
Welke bedrijven kunnen een onafhankelijk ventilatie-advies geven?
Dat kan via de Woonbond, het Duurzaam Bouwloket en het Regionaal
energieloket.
Heb ik andere radiatoren nodig als ik overga op een lage temperatuurverwarming?
De oude radiatoren voor de hoge temperatuurverwarming (60 tot 80 graden)
van warm water uit de aardgas gestookte ketel of warmtenet zijn relatief klein.
Bij lage temperatuurverwarming wordt het water niet warmer dan 40 graden.
Met normale radiatoren krijg je het dan niet wam als het buiten stevig vriest.
De radiatoren moet een veel groter volume hebben om de ruimte warm te
krijgen. Zie verder https://www.aardgasvrij.nibenl.eu/verwarmen-zonder-gas/
laag-temperatuur-verwarmen.
Subsidie isolatie
Vanaf 15 augustus 2019 is er een nieuwe subsidie voor isolatie. Als je
spouwmuur-isolatie combineert met het isoleren van je dak, vloer, gevel (binnen
of buiten) of ramen kun je ongeveer 20 procent van de kosten terugkrijgen.
Kijk voor alle voorwaarden op de SEEH-subsidie: https://www.milieucentraal.nl/
energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidieenergiebesparing-eigen-huis/ en https://regionaalenergieloket.nl/subsidieenergiebesparing-eigen-huis.
Wat is het rendement van maatregelen?
Wat levert meer geld op: je huis isoleren of zonnepanelen kopen, of je geld op
een spaarrekening zetten? Om daar een eenvoudig antwoord op te geven heeft
Milieu Centraal de Standaard Rekenmethode Rendementen ontwikkeld.
Milieu Centraal heeft het rendement van energiemaatregelen in je woning berekend in vergelijking met de rente op je spaargeld. Rendement van maatregelen
zie https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/rendement-energiebesparing/.
Bij de berekening van het rendement is rekening gehouden met de onderhoudskosten, levensduur, gemiddelde energiebesparing en verwachte stijging
energiekosten. Onderstaande tabel gaat uit van 0% rente op je spaarrekening
en 3% jaarlijkse stijging van de aardgasprijs. Milieu Centraal vergeet echter de
berekening van de kleine maatregelen mee te nemen, die kosten vrijwel niets en
vragen weinig tot geen onderhoud, zoals radiatorfolie en het dichten van kieren
en naden.
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Overzicht genoemde websites
Milieu Centraal
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/
isolerende-raambekleding/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinigverwarmen-en-warm-water/infraroodpanelen-voor-verwarming/
https://www.advies-op-maat.milieucentraal.nl
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/
spouwmuurisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/
dakisolatie/
21

https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=Check_je_isolatie
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/vloerisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/dubbel-glas-hr-glas-en-triple-glas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/isolerende-raamfolie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/dubbel-glas-hr-glas-en-triple-glas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energiebesparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energiebesparen/rendement-energiebesparing/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonderaardgas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinigverwarmen-en-warm-water/ventilatiewarmtepomp/
Duurzaam Bouwloket
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/warmtepompen
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/infraroodverwarming
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/warmtepompen
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/isoleren-schuin-dak
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/isoleren-plat-dak
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/spouwmuurisolatie
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/vloerisolatie
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/vervangen-beglazing
https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1561965884/Factsheet_
Meest_interessante_kleine_maatregelen.pdf
Consumentenbond
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/vergelijker/energiecollectief
https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/koken-op-inductie
https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/inductiekookplaat-aansluiten
https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/pannen-geschikt-voor-inductie
https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/waterzijdig-inregelen
https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/cv-ketel-kopen-of-huren
Diversen
https://www.jungle.amsterdam/infraroodsafari
https://www.verbeterjehuis.nl
https://cv-inregelen.nl
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparendemaatregelen/aanvullende-energiebesparende-maatregelen
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/aardgasvrij/
https://www.nationaleenergieatlas.nl/kaarten
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https://www.energiebesparingsverkenner.rvo.nl
https://www.consuwijzer.nl
https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-energie#/
https://www.woonbond.nl/publicatie/energiebesparingsladder
https://www.zuiderlicht.nu/
https://www.amsterdamenergie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/rechtenhuurdersorganisatie-bewonerscommissie
https://www.isolatiewaarde.eu/isolatiemateriaal/
https://www.iedereendoetwat.nl/mogelijkheden/isoleren
https://www.bagviewer.kadaster.nl
https://www.webshop.bpgvandermeulen.nl/isobooster-t5-6250x1200x56mm-rd-4-6
https://www.thermoshield.nl
https://www.tonzon.nl/muurisolatie/
https://www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/
https://www.qbisnl.nl/
http://www.fedec.nl/
https://www.thuisbaas.nl/hoe-werkt-instant-heater/
https://www.kennis.greenhome.nl/vloerisolatie/pur-vloerisolatie/
https://www.aardgasvrij.nibenl.eu/verwarmen-zonder-gas/laag-temperatuur-verwarmen
https://www.res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1561965884/
Factsheet_Meest_interessante_kleine_maatregelen.pdf
https://www.gaslicht.com/energienota
https://verbeterenbespaar.nl/energiebesparende-maatregelen/warmtepompboiler-2/
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort
https://www.wooninfo.nl/
https://www.mjop-vve.nl/dmjop/
https://www.joostdevree.nl/shtmls/r-waarde.shtml
Regionaal Energieloket
https://regionaalenergieloket.nl/huisscan
https://regionaalenergieloket.nl/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
Subsidies zonnepanelen (BTW terugvragen):
https://regionaalenergieloket.nl/subsidies?page=2
Subsidie maatwerkadvies
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve
Collectieve inkoopacties zonnepanelen:
https://regionaalenergieloket.nl/zonnepanelenactie-amsterdam-oost-2020
https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-zonnepanelen#/
https://www.consumentenbond.nl/uitgelicht/zonnecollectief

23

Hoofdstuk 3 GEZONDHEID
Voor een gezond en comfortabel binnenklimaat zijn er verschillende zaken van belang: de temperatuur moet aangenaam zijn, er moet voldoende daglicht aanwezig
zijn en de luchtkwaliteit moet goed zijn.
Hoe kan ik het comfort in mijn woning vergroten?
Een gemiddeld gezin produceert bij dagelijkse bezigheden zo’n 10 liter vocht.
Zorg dus voor een goede ventilatie ook in de winter, doe deksels op de pannen
en zet de afzuiger aan. Ook de oorzaak van vocht die ontstaat door een lekkage,
optrekkend vocht of koude bruggen moet worden opgespoord en aangepakt.
Dit kan via een infraroodscan zichtbaar worden gemaakt. Tocht kun je verhelpen
door het kitten van kieren en het aanbrengen van tochtstrippen.
Zie ook: behaaglijkheidsindex: http://www.bouwvraagstuk.nl/technische%20
installaties/3/behaaglijkheid.pdf.
Waarom is ventileren belangrijk?
Het is van groot belang om extra te ventileren als de woning wordt geïsoleerd.
Immers door isoleren vermindert de natuurlijke ventilatie. Hierdoor kan geproduceerd vocht door koken en ademhalen niet goed worden afgevoerd. Het
gevolg daarvan is dat er schimmelvorming kan optreden. Ook kunnen giftige
stoffen uit bijvoorbeeld laminaat niet worden weggezogen. Kortom: vuile lucht
moet het huis uit en schone lucht moet worden aangevoerd. Vervuilde lucht in
huis versterkt allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen, zeker
bij ouderen en chronisch zieken. Geïnteresseerd hoe jouw woning erbij staat?
Doe de ventilatiecheck via: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
energiezuinig-huis/woning-ventileren/.
Zie ook https://www.essent.nl/kennisbank/ventilatie/hoe-werkt-ventilatie/
isolatie-ventilatie.
Veel mensen maken naden en kieren dicht om tocht en warmteverlies tegen te
gaan. Dat is op zich slim, maar dan moet je wel zorgen dat er genoeg verse lucht
binnenkomt via roosters en klepraampjes. Anders wordt de lucht in huis snel
ongezond.
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/woningventileren/natuurlijke-ventilatie/.
Het is dan van belang om centraal of per ruimte de gebruikte lucht af te zuigen
en te zorgen voor een goede inlaat via ventilatieroosters. Bij voorkeur gebalanceerde ventilatie toepassen met warmteterugwinning zodat de lucht niet te
koud is.
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Hoe creëer je een goede vochtbalans in de woning?
Vochtproblemen in huis tegengaan begint bij het voorkomen dat vocht in de
woning terechtkomt. Hang wasgoed bij mooi weer buiten te drogen, of als
je binnen droogt, zet dan een raampje op een kier. Maak na het douchen de
wanden en de vloer droog, en laat bij het schoonmaken oppervlakken niet te nat
achter. Kook met de deksels op de pannen; dat scheelt damp. Ventileer ook bij
vochtig weer; buitenlucht is over het algemeen schoner en droger, ook als het
buiten vochtig is.
Ben je huurder en heb je vochtproblemen door een slechte woningkwaliteit?
Neem dan contact op met de beheerder of verhuurder. Brengt dit de oplossing niet dichterbij, schakel dan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente in, of de GGD. Je krijgt dan advies over verbeteringen en eventueel
specialistisch onderzoek.
Is het belangrijk om een afzuigkap te hebben?
Jazeker is dat belangrijk. Ongeveer 90% van de blootstelling aan fijnstof vindt
in binnenruimtes plaats. Hierbij treedt een piek op tijdens en geruime tijd na
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het koken. Vooral bij bakken en braden komt veel fijnstof vrij. Zet de afzuigkap
daarbij op de hoogste stand en houd deuren naar andere ruimte zo veel mogelijk
gesloten. Heb je een open keuken, zorg dat dat je afzuigkap goed werkt en voldoende capaciteit heeft. Uit testen van TNO blijkt dat een goede afzuigkap een
capaciteit heeft van 300 m3/uur.
Het beste is een afzuigkap met motor met een eigen afvoer naar buiten, dus niet
aangesloten op het ventilatiekanaal. Een afzuigkap zónder motor die wordt aangesloten op het bestaande kanaal wordt afgeraden, omdat hiervoor de afvoercapaciteit meestal te klein is.
En zorg ervoor dat de filters van de afzuigkap goed schoon zijn en dat je zo veel
mogelijk deksels op de pannen zet tijdens het koken.
Wat kan ik doen tegen schimmelvorming in mijn woning?
Schimmelvorming kan door verschillende oorzaken ontstaan. In een goed geïsoleerd huis is het bijvoorbeeld van belang dat je voldoende ventileert, doe je dit
niet, dan treedt er condensvorming op en kan er uiteindelijk schimmel ontstaan.
Zorg ook dat er een goede afzuigkap met voldoende capaciteit aanwezig is en
gebruik die ook consequent. Laat wasgoed zo veel mogelijk buiten drogen, of als
dat niet mogelijk is, zorg dan voor voldoende ventilatie. Ook is een goede afzuiging in de badkamer belangrijk, en maak de muren droog na het douchen. Het is
van belang dat er zo min mogelijk vocht in de woning aanwezig is.
Wat ook belangrijk is, om schimmelvorming tegen te gaan, is om te zorgen dat
alle radiatoren vrij zijn, dus niet geblokkeerd door gordijnen, vensterbanken en/
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of spullen die eronder of erop liggen. De verwarming werkt met convectiewarmte, wat betekent dat lucht van onder wordt aangezogen, wordt opgewarmd en
dan moet kunnen opstijgen richting planfond. Als dit proces geblokkeerd wordt,
werkt de cv minder goed en wordt eventueel vocht dus ook niet opgelost.
Als al deze maatregelen niet helpen en er toch schimmel in de woning blijft ontstaan, kan het zijn dat er bouwkundige gebreken zijn, waardoor vocht vanuit de
bodem het huis binnen komt, of dat er sprake is van lekkage op andere plaatsen
in de woning.
Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, kan de Jungle op verzoek een vochtmeting verrichten. Neem hiervoor contact op met infopunt@jungle.amsterdam.
Wat kan ik doen aan oververhitting in de woning?
De zomers worden steeds heter. Er zijn veel appartementen op de hoogste etage
waar de temperatuur in de zomer zeer hoog oploopt. De mensen kunnen daar
last van hebben met slapen etc. Goede dakisolatie houdt de warmte voor een
deel tegen. Verder heeft een groen dak een verkoelende werking. Ook kan het
dak wit worden gemaakt.
Verdere tips vind je op https://www.ecobouwers.be/forum/post/te-warmeslaapkamer-de-zomer.
Wat kan ik doen aan geluidsoverlast van wegverkeer en geluiden van warmtepompen etc.?
Isolatie houdt het geluid van buiten tegen; vooral gevelisolatie en dubbel glas
verminderen de overlast. Als je de neiging hebt om je huis niet meer te ventileren vanwege het geluid is er de mogelijkheid om speciale ventilatieroosters aan
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te schaffen, die de lucht wel doorlaten en het geluid niet.
Een bekend fenomeen is dat als de woning goed is geïsoleerd, men de buren
beter hoort. Vandaar dat extra geluidsisolatie in het gebouw zelf van belang is.
Een ander fenomeen is het geluid van sommige warmtepompen. Doordat warmtepompen nog in ontwikkeling zijn, worden de systemen steeds stiller. Het heeft
ook met de dimensionering en vermogen van de warmtepomp te maken, zie
https://warmtepompplein.nl/geluid-warmtepomp/.
Hoe kan ik duurzamer eten?
De grootste winst behaal je door meer (biologische) groente, peulvruchten en
granen te eten en minder vlees en zuivel. Wat ook helpt is groenten en fruit van
het seizoen te eten, zo min mogelijk producten die van ver moeten komen en zo
weinig mogelijk te verspillen. Wil je weten wat je ecologische voetafdruk is: zie
www.voedingscentrum.nl.

Overzicht genoemde websites
https://www.essent.nl/kennisbank/ventilatie/hoe-werkt-ventilatie/isolatie-ventilatie
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/woning-ventileren/
natuurlijke-ventilatie/
https://www.bouwvraagstuk.nl/technische%20installaties/3/behaaglijkheid.pdf
https://warmtepompplein.nl/geluid-warmtepomp/
https://www.ecobouwers.be/forum/post/te-warme-slaapkamer-de-zomer
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Hoofdstuk 4 GROEN & KLIMAATADAPTATIE
Groen en water kunnen een positieve invloed hebben op de gezondheid
en woonplezier. Het zijn belangrijke aspecten bij het gezond inrichten van
onze leefomgeving. Bovendien heeft groen een belangrijke invloed op het
klimaatbestendig maken van onze stad. Meer groen en minder grijs, zorgt voor een
betere waterberging bij hevige regenval en bovendien voor verkoeling op warme
dagen.
Hoe kan ik een geveltuin maken?
Een geveltuin kun je aanvragen bij de gemeente. Zie hiervoor: https://www.
amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/geveltuin-aanvragen/.
Zodra de gemeente positief reageert op het verzoek, haalt zij 1,5 stoeptegel
vanaf de voorgevel weg, en vervangen een deel van het zand door aarde. De
laag aarde is ongeveer 18 cm, dit is voldoende voor eenjarige planten. Echter
voor struiken of klimplanten in de geveltuin is het beter de geveltuin dieper uit
te graven en te vullen met vruchtbare potgrond. Kijk ook of de geveltuin aan de
zonkant of de schaduwkant zit en pas de planten hierop aan.
Geef vooral de eerste weken genoeg water, zodat nieuwe planten goed kunnen
wortelen. Ook daarna is het nodig om regelmatig water te geven, een geveltuin
vangt minder regenwater op dan een tuin.
In het voor- en najaar een laagje compost aanbrengen is nodig, omdat de dunne
laag aarde maar weinig voedingsstoffen bevat.
Als je de wilde bij wilt helpen, kies dan voedselrijke bloemen en planten voor
je geveltuin. Veel gekweekte bloemen en planten, die er vaak prachtig uitzien,
leveren weinig tot geen honing voor bijen op.
Kan ik zomaar tegels uit de stoep halen?
Nee, dat kan niet. Alleen als het in je eigen tuin, of op eigen grond is, mag je zelf
de tegels verwijderen. Wel kun je een verzoek bij de gemeente indienen om een
geveltuin aan te leggen. Zie hiervoor het kopje ‘Hoe kan ik een geveltuin maken?’
Hoe begin ik een buurtmoestuin?
Om te beginnen is het goed om een groepje mensen te hebben, die samen in
een moestuin aan de slag willen. Als dat groepje er nog niet is, benader dan
buren en anderen in je buurt, of zij ook mee willen doen. Als er meer bewoners
zijn die mee willen doen, zal de gemeente ook sneller akkoord gaan.
Als je een stukje grond op het oog hebt, kijk dan of het geschikt is om eetbare
planten te verbouwen, er moet bijvoorbeeld voldoende zon zijn. Zoek
ook uit wie de eigenaar is. Vaak is dit de gemeente, maar het kan ook een
woningcorporatie zijn, of een particuliere eigenaar.
Als de eigenaar akkoord gaat, kun je aan de slag, maar in Amsterdam is het over
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het algemeen niet raadzaam om eetbare planten in de volle grond te verbouwen.
Beter is het om moestuinbakken te plaatsen en die te vullen met vruchtbare
gifvrije aarde. Als het om een bewonersinitiatief gaat, kan de gemeente hier vaak
bij helpen.
Maak onderling goede afspraken over het onderhoud en gebruik van de tuin, en
over wie aanspreekpunt voor de eigenaar van de grond is. Leg deze afspraken
ook vast, om verwarring op een later moment te voorkomen.
Welke planten zijn het meest geschikt voor
mijn tuin?
Over het algemeen is de grond van
binnentuinen niet in eerste instantie
geschikt voor planten. Er ligt vaak bouwpuin.
Eerst moet een goede toplaag van schone
aarde van 20 cm worden aangelegd. Bij natte
tuinen moet de bodem eerst belucht worden
door de grond om te spitten. Vervolgens
is het van belang om na te gaan of het
een schaduw- of een zonnige tuin is en of de tuin droog of nat is. Bosaardbei
en klimop zijn voorbeelden van schaduwplanten. Je kunt ook nog kiezen voor
éénjarige of meerjarige planten. Kruiden als rozemarijn zijn een voorbeeld van
meerjarige planten.
Welke groene initiatieven zijn er in de buurt?
Op de site https://buurtgroen020.nl/projecten vind je diverse groenprojecten in
Amsterdam.
In Amsterdam Oost zijn er de volgende groenprojecten door bewoners:
Oost Indisch Groen, Kramatweg 51, http://buurttuin-oostindischgroen.nl/
Makassartuin, Makassarplein
Buurtmoestuin Sumatraplantsoen, Sumatraplantsoen
Anna’s Tuin en Ruigte, Science Park 904, http://annastuinenruigte.nl/
Buurttuinen Transvaal, Afrikanerplein 144
Wibauttuin, Populierenweg 22
Moestuin Binnenpret, Tussen de Eerste en Tweede Oosterparkstraat en Sparrenen Iepenweg
Weesperzijdetuin, langs de Amstel vlak voor de Amstelbrug
Buurttuin Valentijn, Valentijnkade
Jeugdland Oost/Maakland, Valentijnkade 131
Dappertuin/Verftuin/Johanna Westerdijkplein, Pieter Nieuwlandstraat t.o. de
Dapperschool
Tugelahuistuin, Tugelaweg 59A
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Wat doen de woningcorporaties aan het onderhoud van gemeenschappelijk groen?
Woningcorporaties horen een goed onderhouden tuin bij aanvang van de huur af
te leveren. Zelf ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin, zie bijv.
https://www.ymere.nl/ik-huur/reparaties-en-onderhoud/overzicht-van-reparatiesen-onderhoud/tuin/tuinonderhoud/.
Wat is het beleid van de gemeente over bomen in de openbare ruimte?
De gemeente heeft een overzicht van de bomen in Amsterdam op kaart gezet.
Hierop kun je precies zien, welke soort bomen waar te vinden zijn. https://maps.
amsterdam.nl/bomen/. In principe is de gemeente verantwoordelijk voor het
onderhouden van de bomen. Met vragen kun je dan ook bij hen terecht.
Kan ik subsidie krijgen voor het planten van een boom?
Het wordt niet alleen heter in de stad maar het regent ook meer. Daarom wil
de gemeente de stad hitte- en regenbestendig maken. Bomen helpen daarbij.
Daarnaast zorgen de bomen voor een grotere biodiversiteit. Daarom heeft de
gemeente nu een subsidie voor het aanplanten van nieuwe bomen. Zie https://
www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF8C1D850-A801-469A-83A3097E04EB483A%7D
Hoe zorg ik er voor dat er veel bijen in mijn
tuin komen?
Je kunt bijvoorbeeld bij-vriendelijke planten
in je tuin plaatsen. Zie voor info de site van de
bijenstichting https://bijenstichting.nl/top10-drachtplanten-voor-bijen.
Tijm en ereprijs zijn goede planten voor bijen
en vlinders zie. https://www.perennialpower.
nl/nieuws/vaste-planten-die-vlinders-enbijen-aantrekken.
Kan ik groente en fruit uit mijn eigen tuin eten?
Dat ligt eraan of de aarde en/of het grondwater niet vervuild zijn. Op de
bodemkaart van Amsterdam, https://maps.amsterdam.nl/bodemkwaliteit/, kun je
zelf opzoeken hoe de kwaliteit van de bodem in je buurt is. Dit geeft een indicatie,
maar je kunt natuurlijk ook zelf een grondonderzoek laten doen. Je kunt ook een
laag goede aarde zelf aanbrengen, eventueel met daaronder worteldoek. Of om
helemaal zeker te zijn, groente en kruiden kweken in moestuinbakken boven de
grond. Dit heeft ook als voordeel dat je niet steeds hoeft te bukken, of op je knieën
hoeft te werken.
Hoe leg ik een groen dak aan?
Je moet natuurlijk wel toestemming van de eigenaar van het dak hebben.
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Als je dat zelf bent wordt het al een stuk makkelijker. In het geval van een VvE,
moeten alle eigenaren en eventueel de woningcorporatie het ermee eens zijn.
Vervolgens moet je uitzoeken of het dak het aankan en daarbij is het van belang
wat voor groen dak je wilt aanleggen.
Er bestaan twee soorten groene daken, namelijk extensief en intensief. Een
extensief groen dak is voor de ‘sier’ en kan niet belopen worden. Een intensief
dak is meer te vergelijken met een tuin en kan wel belopen worden (daktuin).
Voor deze laatste gelden heel andere regels in verband met dakbelasting en
bouwvergunning.
Voor het aanleggen van een intensief groen dak moet een bouwvergunning
worden aangevraagd. Voor een extensief groen dak moet dat soms ook, dit is
afhankelijk van de grootte en het gewicht. Als het gewicht van het groene dak
(verzadigd met water) meer is dan tweehonderd kilo per vierkante meter of de
dikte van de substraatlaag (speciaal
samengestelde daktuinaarde van
gebroken kleikorrels en ander organisch
materiaal) meer dan twintig centimeter
is, moet er een vergunning worden
aangevraagd. Bij een licht extensief
groen dak of vegetatiedak is dat niet
nodig.
Kan ik zelf een groen dak aanleggen?
Een extensief groen dak is redelijk
eenvoudig zelf aan te leggen. Voor een
intensief groen dak ligt dit wat moeilijker.
Dit heb je nodig voor een extensief groen dak.
a. Een drainagemat, of een beschermvlies.
b. Een substraatlaag: vier centimeter dik voor een vegetatiemat, zes centimeter
voor losse planten.
c. Eventueel een vegetatie- of sedummixmat.
Met onderstaande stappen kun je zelf een extensief groen dak aanleggen.
Check eerst of je dak een extra gewicht van zo’n 40 kilo per vierkante meter
kan dragen.
Veeg de bestaande dakbedekking goed schoon.
De dakrand moet minimaal 5 centimeter hoger zijn dan de laag die je erop legt.
Als het om een schuin dak gaat, breng dan een rand aan, zodat het groen dak
niet naar beneden kan schuiven.
Breng eventueel een boldraadrooster (verkrijgbaar bij bouwmarkten) aan op het
gat van de regenpijp. Zorg er wel voor dat de afvoer van de regenpijp altijd goed
vrij blijft. Leg een strook grof grind rond het rooster zodat het substraat er niet
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in kan spoelen. Rol het vlies uit op het dak en knip het met een scherpe schaar
zo nodig op maat. Verdeel het substraat met de hand gelijkmatig over het dak.
Gebruik geen scherp gereedschap in verband met beschadiging aan het dak.
Zet jonge planten in het substraat of rol een vegetatiemat uit. Het substraat moet
je wel licht begieten, zodat het vocht op kan nemen. Er zijn ook kant en klare
vegetatiematten, dat is wel duurder, maar ook veel makkelijker.
Is er subsidie voor groene daken en groene gevels?
Een groen dak is niet goedkoop. De aanlegkosten variëren van 30 euro per m2
voor een sedumdak tot 120 euro per m2 voor een intensief begroeide daktuin
(prijspeil 2019).
De kosten van het aanleggen van een groene gevel kunnen enorm verschillen,
afhankelijk van wat voor soort groene gevel er gekozen wordt.
Subsidie kan aangevraagd worden en varieert tussen 25 en 50 euro per m2 zie:
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D#case_%7B11F82F4C-8FD7-4C7C-AEF4718E4F3CED61%7D.
Wat kan ik doen om wateroverlast in mijn kelderbox tegen te gaan?
Wateroverlast door langdurige regenval, of hevige hoosbuien zal waarschijnlijk
steeds vaker voorkomen, ten gevolgde van de klimaatsverandering. Dit heeft alles
te maken met het feit dat ons riool in Amsterdam zoveel water niet aankan en
dat het oppervlak te versteend is, om water door te laten. Een oplossing is dus te
vinden in het vergroenen van buurten en tuinen. Door stenen te verwijderen, kan
water in de bodem zakken en wordt het riool ontlast.
Ook kunnen we plekken creëren waar water zich kan verzamelen, tijdens zware
hoosbuien, bijvoorbeeld in een vijver of wadi. Zo’n wadi is een lager gelegen plek,
waar overtollig water zich kan verzamelen. Meestal zullen deze wadi’s droog staan,
maar na een hevige regenbui kan het water erheen stromen.
In principe moeten deze maatregelen door de gemeente getroffen worden,
eventueel in samenwerking met de woningcorporatie of huiseigenaar. Telkens
klagen bij de gemeente, wanneer de kelder of kruipruimte wateroverlast heeft, is
dan ook aan te raden. Hoe meer klachten er komen, ook van buren, hoe hoger het
probleem op de urgentielijst komt te staan.
Wat kan ik doen om problemen die ontstaan door klimaatsverandering tegen te gaan?
Je kunt zelf ook iets doen, om gevolgen van klimaatverandering in de stad tegen
te gaan. De beste manier is natuurlijk om zo min mogelijk tegels in je tuin te
hebben en zo veel mogelijk gras en borders. Verder kun je een regenton aan de
regenpijp koppelen, of je kunt een vijver maken, waar overtollig water heen kan
stromen. Een groen dak, helpt zelfs op meerdere manieren mee, in de zomer
blijft het huis koeler en in tijden van regen werkt het als wateropvang. Als je een
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groen dak combineert met een waterberging, ben je helemaal goed bezig, het
opgeslagen water op het dak, levert water voor het dak in drogere periodes.
Ook als je geen tuin of eigen dak hebt, kun je iets doen, door een geveltuin aan
te leggen, of een groen balkon te maken. Klimplanten in de geveltuin zorgen
voor een groene gevel en die zorgt weer voor meer koelte in de zomer in huis.
Op het balkon kun je ook met verticale beplanting werken, door bijvoorbeeld
planten in pallets te planten en rond het balkon plantenbakken te hangen. Ook
op een balkon kun je overigens een regenton plaatsen, let er wel op dat je voor
een gewoon balkon een ton neemt van max. 100 liter, of vraag na op hoeveel
gewicht je balkon is gemaakt.
Hoe krijg ik meer vogels in mijn tuin?
Hieronder een aantal tips om uw tuin vogelvriendelijk te maken:
Leg een grasveldje aan in plaats van tegels. Voor paden kan grind of boomschors
dienst doen. In het gras vinden vogels
insectjes en merels jagen er op wormen.
Kies voor dichte bomen en struiken; die
bieden beschutting en voedsel. Liefst
soorten die fruit of bessen dragen of
doorns hebben. Varieer met hogere,
lagere en bodem bedekkende inheemse
plantensoorten die in verschillende
jaargetijden bloeien. De bloeiende
bloemen lokken allerlei insecten, terwijl
pluis en uitgebloeide bloemen nestmateriaal en zaden leveren.
Zorg voor niveauverschillen met geleidelijke overgangen van lage beplanting
naar struiken en bomen. Laat kale gevels begroeien door klimplanten, zowel
op zonnige als schaduwrijke plekken. Overweeg begroeiing op platte daken.
Dat trekt insecten aan, houdt water vast en werkt isolerend.
Maak een composthoop op een afgelegen plekje. Bouw een vijvertje met
een ondiep gedeelte waar vogels kunnen drinken en badderen. Of plaats een
waterschaal.
Leg een moestuin aan! Leuk, leerzaam en gezond!
Wat je vooral niet moet doen is je tuin te veel onderhouden, vogels hebben
voedsel en beschutting nodig, dus laat oud blad liggen, of maak een composthoop. Snoei niet alle struiken tegelijk en snoei bessenstruiken pas in het voorjaar.
Laat snoeihout liggen, of maak er een takkenwal van, daar kruipen veel beestjes
in, die weer als voedsel dienen voor vogels. Laat schuttingen begroeien en
hergebruik stenen in de tuin zo veel mogelijk.
Als je planten uitzoekt voor de tuin, zoek dan naar vogelvriendelijke planten,
vogels houden van bomen om te kunnen nestelen en veilig te zitten. Een
36

haag is beter dan een schutting, maar als je een schutting hebt, plaats er dan
klimplanten tegenaan. Bessenstuiken zijn ook erg in trek bij vogels, en gebruik
vaste planten als onder beplanting.
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen in de buurt?
Dat ligt eraan om welk groen het gaat. Het grote openbaar groen wordt door
hoveniersbedrijven onderhouden in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Heel veel onderhoud en nieuwe aanplant wordt gedaan door Hoveniersbedrijf
Donkergroen. Daarnaast wordt veel van het groen bijgehouden door de
groenploeg van Pantar en ook Zone3 is actief met groen in de stad.
Het is als bewoner ook mogelijk om verantwoordelijk te worden voor een
stukje groen in de stad, zoals een geveltuin of boomspiegel. Op de site van
de gemeente Amsterdam staan de mogelijkheden op een rijtje: https://www.
amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
Hoe kom ik van mijn stenen af in mijn tuin?
Als je stenen uit de tuin haalt, kun je die inleveren bij Oost Indisch Groen op
woensdag en zaterdag. Informatie hierover is op de website van de Jungle te
vinden. Je moet ze er in principe wel zelf naartoe brengen. De gemeente doet dit
niet, omdat het om privé tuinen van bewoners gaat en gemeentelijke diensten
worden alleen ingezet voor het openbaar groen.
Het plan bestaat om een groenteam voor de Dapperbuurt op te zetten, die dan
ook kunnen helpen met het weghalen en afvoeren van stenen uit je tuin. Wil je
meehelpen met het vergoenen van de buurt, meld je dan aan bij de Jungle.
Je kunt natuurlijk ook de stenen hergebruiken in de tuin, om niveauverschil in
de tuin aan te brengen, of er een border van te bouwen. Als je van plan bent om
ook groente in de tuin te gaan verbouwen, is het verstandig om dit in verhoogde
bakken te doen en daarvoor zijn de stenen uitstekend geschikt. Door de stenen
te hergebruiken, creëer je ook een aantrekkelijke omgeving voor allerlei insecten
en daarmee ook voor vogels.
Ik wil graag een groene gevel, maar volgens mijn VvE-reglement mag dit niet.
Wat kan ik hieraan doen?
Je kunt in overleg gaan met de woningcorporatie om het regelement aangepast
te krijgen, maar dit kan een lange weg zijn. Het is ook mogelijk om planten te
laten klimmen tegen kabels (spandraden) die op een stukje van de gevel af
worden gespannen. Dit heeft als voordeel dat de planten zich niet aan de gevel
hechten, maar de voordelen van een groene gevel blijven bestaan. In principe
zijn klimplanten die in de grond staan te verkiezen boven een echte groene
gevel, waarbij planten in cassettes aan de gevel worden bevestigd. Los van het
37

feit dat dit een erg duur systeem is, draagt dit ook niet bij
aan het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenval.
Veel informatie over groene gevels en de aanleg ervan is te vinden op de site
van Rainproof, https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/groene-gevel.
Kunnen wij een watertappunt in de straat krijgen, om de geveltuinen water te geven?
Op de watertappunten kaart van Waternet is te zien waar er watertappunten in
Amsterdam zich bevinden. Een nieuw watertappunt laten aanleggen is niet zo
simpel. Je kunt het proberen via de gebiedsmakelaar van je eigen buurt.
Een andere optie is om een grondwaterpomp te installeren. Dit moet zodra het
op openbaar terrein zit, natuurlijk ook met toestemming van de eigenaar van
de grond, maar dit kan wel veel sneller gerealiseerd worden, omdat het niet
aangesloten hoeft te worden op de waterleiding. Het nadeel is dat het natuurlijk
niet als drinkwatervoorziening kan worden gebruikt, maar voor de planten werkt
het prima.
Waar kan ik plannen van de gemeente vinden voor de openbare ruimte?
Ik wil graag weten hoe ik invloed kan uitoefenen op de inrichting van mijn straat.
Op de site van de gemeente staat een overzicht van de bouw- en
verkeersprojecten waar de gemeente mee bezig is, of binnenkort mee aan de slag
gaat. https://www.amsterdam.nl/projecten.
Daar kun je je ook opgeven om op de hoogte gehouden te worden van
voorlichtings- en inspraakavonden die de gemeente organiseert voor de
verschillende projecten.
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Uiteraard kun je ook vragen stellen over de inrichtingsplannen voor je straat
aan de gebiedsmakelaar. Wie de gebiedsmakelaar voor jouw buurt is kun je
vinden op de site van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/buurten/
Door de kaart van jouw buurt te selecteren, krijg je bij contact te zien wie de
gebiedsmakelaar is.

Overzicht genoemde websites
Milieu Centraal
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/groen-dak/
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinontwerp/tuintips-omwateroverlast-te-verminderen/
Gemeente Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/geveltuin-aanvragen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/projecten
https://www.amsterdam.nl/buurten/
https://maps.amsterdam.nl/bodemkwaliteit/
https://maps.amsterdam.nl/bomen/
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F89418219BD5A8%7D#case_%7B11F82F4C-8FD7-4C7C-AEF4-718E4F3CED61%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF8C1D850-A801-469A-83A3097E04EB483A%7D
Waternet
https://www.waternet.nl/service-en-contact/problemen-met-water/wateroverlast/
wateroverlast-voorkomen/
https://www.waternet.nl/ons-water/drinkwater/gratis-openbaar-drinkwater/
Diversen
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/
https://www.moestuinplanner.nl/moestuin-beginnen/
https://www.ymere.nl/ik-huur/reparaties-en-onderhoud/overzicht-van-reparaties-enonderhoud/tuin/tuinonderhoud/
https://www.perennialpower.nl/nieuws/vaste-planten-die-vlinders-en-bijen-aantrekken
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/groene-gevel
https://buurtgroen020.nl/projecten
https://bijenstichting.nl/top-10-drachtplanten-voor-bijen.
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Hoofdstuk 5 AFVAL & CIRCULAIR
Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds
luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie.
Hoe kan ik bijdragen aan een circulair afvalsysteem?
Door alle plastic, papier (ook kartonnen
dozen in kleiner stukken) en glas in de
juiste bakken te stoppen. Kleding en huishoudtextiel kan in een afgesloten plastic zak
in de textielbak. Kapotte kleding, meubels,
elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
kunnen door een deskundige worden gerepareerd bij een Repair Café. Zie voor een
locatie bij jou in de buurt: https://www.
repaircafe.org.
Denk verder ook aan het ruilen van boeken via de Jungle en de openbare boekenkastjes op straat, bouwmaterialen, speelgoed, kleding etc. te hergebruiken of
tweedehands te kopen, je auto en gereedschap te delen (zie https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/) en natuurlijke materialen te kopen als vloerbedekking, verf, bouwmaterialen etc. En koop zo weinig mogelijk plastic!
Mobiele telefoons bevatten zeldzame metalen die bij de winning sociale- en
milieuproblemen opleveren. Redenen genoeg om een kapotte telefoon te laten
repareren en er zo langer mee te doen. En als reparatie geen optie is, kun je deze
inleveren bij winkels en supermarkten met inzamelbakken en bij de milieustraat
van de gemeente. Overweeg een refurbished mobieltje als een duurzame optie
bij het kopen van een nieuwe.
Oud wordt weer nieuw: verras iemand door iets op te knappen of geef een uurtje
klussen cadeau.
Is er ergens een wormenhotel in de buurt?
Zie de kaart van https://www.wormenhotel.nl/kaart-met-zoekfunctie.

Overzicht genoemde websites
https://www.repaircafe.org
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/
https://www.wormenhotel.nl/kaart-met-zoekfunctie
41

BIJLAGE SUBSIDIES (websites)
Welke subsidies zijn er en waar moet ik zijn?
Vanaf 2 september 2019 kunnen huiseigenaren én bewoners Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aanvragen. Er is in totaal 84 miljoen Euro beschikbaar.
De regeling betreft:
Spouwmuurisolatie (isoleren bestaande spouwmuren)
Dakisolatie (isoleren bestaand dak, zolder of vlieringvloer)
Gevelisolatie (binnen- en buitengevel)
Vloerisolatie / kruipruimte isolatie
Bodemisolatie / kruipruimte isolatie
Hoogrendementsglas (HR++ glas of Triple Glas).
De subsidie bedraagt zo’n 20% van het totaalbedrag met een maximum van
€ 10.000 tot € 15.000 (indien 2 subsidiemaatregelen worden genomen).
Isolatiewerkzaamheden die verricht worden aan woningen van minimaal 2 jaar
oud worden belast met het lage btw tarief dat in 2019 9% zal bedragen in plaats
van het reguliere 21% btw tarief. Dat is in feite een verkapte subsidie van 12%.
Het lage btw tarief geldt alleen voor de arbeidskosten.
Ook zijn er subsidies voor waterzijdig inregelen, isolerende deuren, energiezuinig
ventilatiesysteem, energiedisplay of slimme thermostaat.
Zie voor bovengenoemde items: https://www.verbeterjehuis.nl/
energiesubsidiewijzer/subsidies/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-seeh/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voorenergiebesparende-maatregelen/aanvullende-energiebesparendemaatregelen
Maatwerkadvies rapport bewoners en eigenaars
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-én-bewoner/
maatwerkadviesrapport
Maatwerkadvies VvE’s: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve
Ook subsidieert de gemeente zaken als groene daken, aardgasvrije woningen en
VvE-advies: https://www.amsterdam.nl/subsidies/subsidies-onderwerp/subsidiesduurzaam/
Aanplant van bomen: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%
7BF8C1D850-A801-469A-83A3-097E04EB483A%7D
Zonnepanelen (BTW terugvragen): https://regionaalenergieloket.nl/
subsidies?page=2
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BEGRIPPEN
Aardgasvrij
Nederland heeft als doel een CO2 arme samenleving te hebben in 2050 (de CO2uitstoot moet dan minimaal 80% lager zijn dan in 1990). De gebouwde omgeving
vormt met ruim 30% in het energiegebruik een belangrijk factor daarin. De CO2uitstoot van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen moet veel minder zijn.
De inzet van fossiele brandstoffen zoals aardgas moeten we afbouwen. In het ontwerp van het Klimaatakkoord ligt een omvangrijk samenhangend pakket waarmee
Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49% kan terugdringen.
Energieneutraal
De term energieneutraal betekent dat de energiekosten van een pand, een woning
of een kantoor gelijk zijn aan de hoeveelheid energie die het pand zelf heeft
opgewekt. Dit houdt in dat deze huizen/gebouwen per jaar ongeveer evenveel
duurzame energie opwekken als verbruiken.
Klimaatneutraal
Klimaatneutraal is een term die betrekking heeft op bepaalde activiteiten die
geen negatief effect hebben op het klimaat, waarmee men wil zeggen: geen
CO2-emissie. Dit is te bereiken door een sterke reductie en compensatie (boomaanplant) van CO2-uitstoot.
			

PRODUCTEN VAN DE JUNGLE
Jungle Amsterdam, het enige duurzaamheidscentrum in Amsterdam, heeft diverse
projecten rond energie en groen ontwikkeld.
Zie voor actuele informatie onze website https://www.jungle.amsterdam.
Hieronder een paar projecten in het kort.
Infopunt Duurzaamheid
Je kunt met al je vragen over energietransitie, aardgasvrij,
klimaatverandering, circulaire economie, luchtkwaliteit,
gezonde voeding, groen, afval, hergebruik e.d. terecht bij het
wekelijkse Infopunt Duurzaamheid. Ook als je advies wilt over
het isoleren van je woning, de aanschaf van zonnepanelen of
de aanleg van een groen dak. Of wil je weten of jouw woning
ook van het gas af moet en vraag je je af wat dat gaat kosten en wie dat gaat
betalen? Welke subsidieregelingen er zijn en waarvoor? Of wil je weten hoe je
jouw woning beter bestand kunt maken tegen het veranderende klimaat? Al deze
vragen en nog veel meer kun je kwijt tijdens het inloopspreekuur bij het Infopunt
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Duurzaamheid, elke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, of mail ons met
je vraag.
Wij pretenderen niet alles te weten, sommige dingen zijn gewoon (nog) niet
bekend, maar wij weten wel waar objectieve informatie te vinden is. Wij werken
samen met allerlei onafhankelijke instanties, en onderzoeksbureaus, zoals
Milieu Centraal, Milieudefensie, Duurzaam Bouwloket en ECN.
Mail: infopunt@jungle.amsterdam
VvE workshop
Een workshop speciaal voor leden van VvE’s, waarbij in
de vorm van een gezelschapsspel in groepjes van 6 tot 8
deelnemers wordt gespeeld. Tijdens het spel komt men allerlei vraagstukken rond duurzaamheid tegen, die opgelost
moeten worden. Een workshop waarbij veel kennis rond het
verduurzamen van je woning wordt opgedaan, maar waarbij
ook middels communicatie met elkaar, allerlei moeilijke vraagstukken moeten
worden opgelost.
Heb je interesse om met je eigen VvE, of misschien met een afvaardiging van
een aantal VvE’s deze workshop te houden, neem dan vooral contact met ons
op. Deze workshop wordt bij voorkeur in de Jungle gehouden.
ENERGIEPROJECTEN
Infraroodsafari
Bij de infraroodsafari komen we met een infraroodcamera
bij je thuis langs om alle energielekken op te sporen. Dit
varieert van niet goed werkende kitranden en tochtstrips
tot niet goed geïsoleerde muren en vloeren. We kunnen niet
goed gemonteerde of afgestelde radiatoren opsporen, maar
ook eventueel een overbelaste groep in de meterkast zichtbaar maken. Alle kleine en grote energieverspillers in huis kunnen zo worden
ontdekt.
Na de fotosessie krijg je een uitgebreid rapport met aanbevelingen en adviezen. Je kunt je nu vast opgeven voor de komende winter, want het moet buiten
wel voldoende koud zijn om goede foto’s te maken. Overigens kunnen we in
de zomer ook foto’s maken, om het verkoelende effect van groene muren en
daken aan te tonen.
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Fixbrigade
De beste manier om op korte termijn energie te besparen
en een lagere energierekening te krijgen is door je huis beter te isoleren. Dit kan al met kleine maatregelen, zoals het
dichten van naden en kieren, het aanbrengen van radiatorfolie en je verwarming beter afstellen.
Voor mensen die dit om wat voor reden dan ook niet zelf
kunnen doen, heeft de Jungle nu de FIXbrigade. De FIXbrigade komt bij je langs
om te inventariseren wat er mogelijk is voor jouw woning. Daarbij geef je zelf
aan wat je wilt laten doen.
De FIXbrigade maakt altijd eerst een offerte voor je, de tarieven zijn laag en voor
minima zijn er aangepaste prijzen.
Kitworkshop
Tocht in huis is niet fijn. De kachel hoger zetten helpt niet,
maar kieren en naden dichten helpt wel. Maak je huis
comfortabel met de kitworkshop van Jungle Amsterdam.
Kitten is niet moeilijk, iedereen kan het leren. Een praktische
workshop voor iedereen die naden en kieren in huis zelf wil
dichtkitten. Je leert alles over materialen, wat je nodig hebt,
welke soort kit voor welke situatie het beste is en daarna ga je oefenen in de
praktijk.
Een gemiddeld huishouden bespaart al snel 60 euro per jaar op de stookkosten
als naden en kieren goed zijn dicht gekit.
Vergeet niet om goed te ventileren in een goed geïsoleerde woning! Anders heb
je kans om een vochtprobleem te ontwikkelen, met mogelijk schimmelvorming
en een ongezond binnenklimaat tot gevolg.
Lees je energierekening
Wil jij ook minder aan energie betalen? Kom dan op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Jungle, Tweede
van Swindenstraat 26 en neem je energierekening mee. Op
het duurzaamheidsspreekuur zitten mensen die weten hoe
je rekening te lezen en samen onderzoeken we of jouw rekening in verhouding tot anderen laag, hoog of gemiddeld
is. Door na te gaan welke apparaten je in huis hebt, krijg je praktische tips waar
je zelf kunt besparen. En samen wordt er nagegaan of overstappen naar een
andere energieleverancier handig is.
Daarnaast geven we ook ‘Lees je energierekening’ workshops op locatie. Mocht
je een groepje mensen hebben in Amsterdam, die interesse heeft voor zo’n
workshop, neem dan contact op met Jungle Amsterdam via infopunt@jungle.
amsterdam.
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Workshop bespaar per jaar calculator
Een workshop waarbij dieper ingegaan wordt op de bespaarmogelijkheden en wat deze maatregelen aan contante
besparing op kunnen leveren. Aan de hand van een handig
rekenmodel, leer je hoeveel energie en geld je kunt besparen door kleine aanpassingen in je huis en gedrag.
Deze workshop wordt aan kleine groepen mensen gegeven.
Heb je een groepje geïnteresseerden bij elkaar, neem dat vooral contact met
ons op voor een afspraak.
Want vergeet niet, dat we de energietransitie alleen voor elkaar gaan krijgen als
we met z’n allen heel veel minder energie gaan gebruiken.
Mail voor alle energieprojecten: infopunt@jungle.amsterdam		

GROENPROJECTEN
Groenspreekuur
Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur ben je welkom in de Jungle met al je vragen over groen in Amsterdam
Oost. Onze Groencoördinator is aanwezig op het spreekuur
om je verder te helpen met vragen over vergroening van
de stad, verbetering van je tuin, vragen over bestrijding van
wateroverlast, het tegengaan van hittestress, of het samen
met je buren opzetten van een moestuin en natuurlijk ook alle andere vragen
over groen die je hebt.
Kun je niet langskomen op maandag, geen probleem, je kunt je vraag ook mailen naar groen@jungle.amsterdam.
Steentje eruit, plantje erin
Onder de naam ‘Steentje eruit, plantje erin’ is Jungle Amsterdam in samenwerking met een aantal buurtmoestuinen
in Oost een groenproject gestart, waarbij bewoners hun
tuintegels en stenen kunnen inleveren tegen mooie groene
plantjes.
Hoewel Amsterdam vaak een groene stad wordt genoemd
is er ook enorm veel steen. Pleinen en tuinen liggen vol met tegels, asfalt en
beton. Al die steen zorgt voor grote problemen, zoals wateroverlast, temperatuurstijging in de zomer en verdroging van de bodem.
Help dus zelf mee om Amsterdam leefbaar en veilig te maken, haal die tegels
uit je tuin en ruil ze om voor planten.
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Heb je hulp nodig of wil je advies wat je met je tuin kunt doen, nadat de tegels
eruit zijn gehaald? Wij komen graag bij je langs om te helpen en te adviseren
hoe je je tuin aantrekkelijk en klimaatbestendig kunt maken.
Buurtmoestuin Dapperbuurt
We weten het inmiddels allemaal wel. Tuinieren is gezond,
met je handen in de aarde bezig zijn, zelf iets laten groeien,
je eigen bloemen of groente en fruit verbouwen, het is
allemaal goed voor je lichaam en geest. Bovendien neemt
het saamhorigheidsgevoel in de buurt erdoor toe, je leert
je buren beter kennen door samen in de tuin te werken.
En het is bewezen dat mensen gelukkiger zijn als ze veel groen om zich heen
hebben en hier zelf actief mee bezig zijn. Allemaal positieve redenen om actief
te worden in een buurtmoestuin.
Daarom heeft de Jungle een eigen moestuin in de Dapperbuurt. Heb je interesse, laat het ons dan weten, er zijn nog een paar bakken beschikbaar.
Groenplan Dapperbuurt
Naast een paar groene pareltjes in de buurt, is de Dapperbuurt erg versteend, met weinig ruimte voor groen.
Tijdens periodes van regen kan het water niet goed weg
en vormen zich enorme plassen en tijdens periodes van
warmte, is de temperatuur in de Dapperbuurt veel hoger
dan in buurten met veel groen.
Samen met de bewoners van de Dapperbuurt heeft Jungle Amsterdam een
groenplan voor de buurt gemaakt. De bewoners hebben per straat hun wensen
en ideeën voor vergroening aangegeven en hiervan is door de Jungle een
totaalplan gemaakt.
De komende jaren zal dit plan uitgevoerd gaan worden. Hierbij speelt onze
Groencoördinator een belangrijke rol.
Mail voor alle groenprojecten: groen@jungle.amsterdam
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