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Van 80 naar 60 naar 40 (en naar 20) 
 

Op weg naar een gezond en PlanetProof huis in 2050 

Onze klanten kloppen bij ons aan omdat ze “hun huis willen verduurzamen”. Meestal 
betekent dat “we willen ook van het aardgas af en we hebben al zonnepanelen, kan je ons 
helpen?”. Na 10 manjaren aan keukentafelgesprekken voeren en plannen maken luidt het 
antwoord: Nee. 
We gaan je helpen, maar we beantwoorden niet meer de verkeerde vraag. We helpen onze 
klanten voortaan eerst zelf nieuwe vragen te stellen. 
 
De 4 uitdagingen … 

Dat er iets met de Aarde en het klimaat aan de hand is, is zo langzamerhand voor bijna 
iedereen een gegeven. De Verenigde Naties maakten in 2015 in Parijs afspraken om er iets 
aan te doen en ook Nederland zette zijn handtekening: Werk aan de winkel dus. We hebben 
afgesproken dat Nederland in 2050 C02-neutraal is en iedereen zal zijn steentje daaraan bij 
moeten dragen.  
 
Naast het klimaatprobleem hebben we in Nederland een tweede uitdaging: Groningen. De 
grond boven de leeg rakende gasbel in Slochteren zakt in en dat veroorzaakt enorm veel 
leed. Nederland besloot in 2019 de gaskraan dicht te draaien waardoor we over moeten 
schakelen op iets anders dan Gronings gas. Schaliegas willen we niet en Russisch en 
Arabisch gas ligt politiek weer erg gevoelig. De gekozen oplossing: zo snel mogelijk 
aardgasvrij. 
 
De derde uitdaging waar we voor staan: voor de eerste keer in de geschiedenis van 
Nederland wonen we in huizen die en masse de bejaarde leeftijd krijgen. Dit leidt tot enorme 
onderhoudsvraagstukken en dit is in Den Haag nog totaal niet in beeld maar het is wel de 
dagelijkse realiteit van onze klanten die jaren ’30, jaren ‘70 en zelfs jaren ’00 woningen kopen 
waar dit speelt. 
 
Naast deze energie en onderhoudsproblemen weten we inmiddels uit de talloze projecten 
die we deden dat er nogal wat binnenklimaat gerelateerde gezondheidsproblemen spelen. 
Doordat we niet goed ventileren hoopt ongezonde lucht zich op, krijgt schimmel een kans, 
wordt radio-actief radon niet voldoende afgevoerd en zitten we vaak op de tocht. 
 
… en 2 aandachtspunten 

 
Ook worden we, gelukkig, steeds ouder waardoor levensloopbestendigheid echt een 
aandachtspunt is: die uitbouw die we nu laten plaatsen zorgt ervoor dat we ooit heel 
makkelijk gelijkvloers kunnen gaan wonen maar dan moet je wel een doucheruimte 
voorbereid hebben, want anders moet die peperdure vloer met vloerverwarming weer open 
gehakt worden. Advies: als je toch gaat investeren in uitbreiden en onderhoud, besteed dan 
ook alsjeblieft aan de toekomst, dat scheelt hoge kosten mocht je de woning ooit moeten of 
willen aanpassen. 
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En als we met alle goedbedoelde energiebesparingsplannen alle nestruimte voor vogels en 
insecten dichtpurren zitten we er straks wellicht gasvrij en warmpjes bij maar in wat voor 
wereld leven we dan? Daarom het liefst bio-based isoleren met respect voor de natuur.  
 

Eén Integraal Plan 
Paris Proof Plan gelooft dat we deze zes problemen maar op 1 manier op kunnen lossen: de 
weg naar Planet Proof loopt van veel gas (CV op 80 graden) via veel minder gas (CV op 60 
graden) naar weinig gas (CV op 40 graden) naar een keuzemoment voor iets anders dan 
gas, waarmee je, als je boft, ook nog kunt koelen (vloerverwarming op 20 graden). In die 
volgorde. En altijd. Want we moeten zo snel mogelijk de CO2-uitstoot verlagen en bij de 
oplossingen die we daarvoor kiezen mag eigenlijk geen extra CO2 in de atmosfeer terecht 
komen. De oplossing moet bovendien langdurig en efficiënt bijdragen aan het oplossen van 
alle genoemde problemen. De route naar iets anders dan gas loopt via een veel gezondere 
woning zullen we zien. En als we geld uitgeven aan groot onderhoud, laten we dan zorgen 
dat de woning dan flexibel aanpasbaar wordt en dat we daarbij de bloemetjes en de bijtjes 
niet vergeten.  
 
En hoe dat nu moet van 80 naar 60 naar 40 en ook nog naar 20 graden? 
 
Dat staat in het ParisProofPlan. 
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