
wijkinfo

nr.

89 wijk / gebied:  

bouwjaar volgen BAG 1985 - 1989

aantal woningen: 736

koop: 87%

huur: 13%

vrijstaand: 1

2 ^ 1 kap geheel vrijstaand 4

2^1 geschakeld of Rij-hoek: 172

rijwoning: 557

appartement: 2

gem. Energie label : C. *

gem. elektra verbruik: 3.560              kWh. = 3.560        kWh. 1.602       

gem. gas verbruik: 1.170              m3    = 11.700      kWh. 2.083       

+ +

15.260      kWh. 3.685       kg.

 

17.200     kWh. 3.905       kg.

14.120     kWh. 3.471       kg.

41.280     kWh. 8.757       kg.

500          kWh. 225          kg.

Isolatie graad: Rc. klasse t.o.v. 2021 Nieuwbouw eis:

vloer : 2,2 redelijk 4,0 3,7

gevel : 1,6  zeer matig 5,0 4,7

dak : 2,3 redelijk 6,0 6,3

glas: 0,5 redelijk Hr glas 1,0

verbeter punten: 
vloer : na-isoleren naar : 5,0

gevel : lastig, kan alleen nog aan de binnenzijde

dak : na isoleren naar : 6,0

glas: optermijn HR++ of Triple glas plaatsen

Installaties: - MV.Box door Ventilatie warmtepomp vervangen = 30/50% minder gas

- CV. Ketel door hybride 2 in 1 ketel vervangen bv. Daikin-Intergas

met als doel: *

Benieuwd naar een analysche van het PBL voor alternatieve verwarming voor uw wijk, zie blad 2

15-11-2020

Valkenkamp

vanaf 2021 drukken we het totaal 

energieverbruik in kWh.per jaar uit 

omdat dit per 1-1-2021 ook op het

nieuwe Energielabel vermeld staat !

( is een Europees vereiste !)Totaal gem. Energieverbruik per woning :

- aanbrengen vloer- en of convectoren LT. verwarming

woning voor LT verwarming geschikt te maken en om met 

bv. een Warmtepomp te kunnen gaan verwarmmen. ( minimaal Label B vereist )

Co2 

uitstoot

t.o.v. de meest zuininge wijk in S.V. = 

t.o.v. de meest onzuininge wijk in S.V. = 

gemiddelde in Stichtse vecht = 

ter vergelijking, jaren '60-'70 woning met 

na-gevulde spouw, heeft een  Rc. 1,6

huidig gewenst niveau om een LT. Warmtenet

of een Warmtepomp te kunnen toepassen 

Feiten en Weetjes over : 

t.o.v. een Nul op de Meter woning NOM  = 
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Toekomstig alternatieve verwarming volgens Leidraad Transitievisie Warmte

min. Label *

1. Individuele warmtepomp B+

2. MT warmtenet D+

3. LT warmtenet D+

4. HR ketel op hernieuwbaar gas > 2035 ???

schermafdruk uit: Startanalyse aardgasvrije buurten https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/2020

Start2020wachtwoord :

wat zijn de alternatieven voor uw wijk  volgens het PBL :
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