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Een   eigen   plan   begint   met  
inzichten  
 
Plannen   schrijven   is   heel   erg   arbeidsintensief   en   daarom  
kostbaar.   Om   dit   plan   compact   te   kunnen   houden   hebben  
we   alle   informatie   die   algemeen   is,   zoals   de   werkwijze,  
uitleg   van   lastige   begrippen   maar   ook   voorbeelden   van  
oplossingen   opgenomen   in   het   Slimme   Stappen   Plan   -  
handboek.  

 
 

Koop   het   boek  
 

 
Bij   de   aanschaf   krijg   je   ook   tekst   en   uitleg   bij   het  
GRIP-model   wat   we   voor   de   woning   in   dit   plan   maakten.  
Plus   toegang   tot   tools   die   het   leuk   maken   te   rekenen   aan   je  
eigen   huis.  
 
Over   dit   StraatPlan  
We   hebben   een   willekeurige   woning   in   de   Siriusstraat   in  
Asten   bekeken   en   doorgemeten   en   de   unieke  
eigenschappen,   onderhoudsvragen   en   kansen   in   kaart  
gebracht.   
 
 

Met   de   verzamelde   informatie   is   dit   plan   opgesteld.   We  
verwerken   alle   informatie   met   de    Slimme   Stappen  
methode    waarbij   we   vooral   kijken   naar   wat   het   plan  
oplevert   voor   de   bewoner   aan   verbetering   van   :  

- De   gezondheid   van   de   woning  
- Het   wooncomfort  
- De   veiligheid  
- De   betaalbaarheid  
- De   onderhoudssituatie   van   de   woning  

 
Daarnaast   spelen   er   allerlei   vraagstukken   rondom  
duurzaamheid,   energietransitie,   aardgasvrij-maken   en   wie  
weet   wat   allemaal   maar   het   is   veel   handiger   om   zelf   met   je  
eigen   woning   aan   de   gang   te   gaan   met   een   methode   die  
uiteindelijk   vanzelf   leidt   tot   een   situatie   waarin   iets   anders  
dan   aardgas   de   logische   volgende   stap   wordt.  

Jullie   vragen  
● We   willen   aan   de   slag   met   de   woning   maar   weten  

niet   precies   hoe  
● Wat   moeten   we   met   het   dak?  
● Kunnen   we   ooit   aan   een   warmtepomp?  
● Het   is   boven   's   zomers   tijdens   hittegolven   enorm  

heet,   wat   kunnen   we   daar   aan   doen?  
 
Deze   vragen   spelen   vermoedelijk   ook   bij   de   andere  
bewoners   van   dit   type   in   de   wijk   want   ze   zijn   allemaal   op  
dezelfde   manier   gebouwd.   
 

https://www.parisproofplan.nl/product/het-slimme-stappen-plan
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We   gaan   met   deze   vragen   in   ons   ons   achterhoofd   aan   de  
slag!   Onze   inschatting   is   dat   het   ook   met   deze   woning   op  
termijn   gewoon   helemaal   goed   gaat   komen.   
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We   bereiken   dit   door   alle   woonwensen   en   noodzakelijk  
onderhoud   in   de   komende   decennia   zo   uit   te   voeren   dat   het  
allemaal   bijdraagt   aan   het   verlagen   van   de   maximale  
temperatuur   die   nodig   is   in   het   verwarmingssysteem   om   de  
woning   bij   vorst   comfortabel   warm   te   krijgen.   Dan   komt  
alles   goed.   
 
De    Slimme    Stappen   methode   :  

● Inzicht   brengen  
● Nulmeting   doen  

 
De   stap   van   80   naar   60   zetten  
We   gaan   zorgen   dat   de   CV-ketel   nog   maar   een   beetje  
warmte   hoeft   te   leveren   en   dat   hij   dit   mag   doen   op   een   heel  
laag   pitje  

● Stap   1   :   Ventilatie,   Kierdichting   &   Optimalisatie  
 
De   stap   van   60   naar   40   zetten  

● Stap   2   :   De   schil   verbeteren   ZGARK  
● Stap   3   :   Voorbereiden   laagtemperatuur  

 
Het   gas   er   uit  

● Stap   4   :   Van   het   gas   af  
● Stap   5   :   Zelf   energie   opwekken   
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Nulmeting   -   Wat   we   zagen  
De   woning   is   gebouwd   in   midden   jaren   '60,   stevig   gebouwd   en  
kan   nog   eeuwen   mee   kan   als   hij   goed   onderhouden   wordt.   
 
Opmerking:   U-waardes   en   Rc-waardes   worden   hier   voor   de  
leesbaarheid   zonder   de   gebruikelijke   eenheden   W/(m 2 .K)   en  
(m 2 .K)/W   weergegeven   omdat   het   niet   tot   verwarring   zal   leiden,  
leken   deze   eenheden   niet   missen   en   vakgenoten   de   correcte  
eenheden   zelf   kunnen   invullen.   Excuses   aan   de   puristen.  
 
Schil  
De    buitengevels    zijn   26   cm   dik   zodat   we   uit   kunnen   rekenen  
dat   er   6   cm   spouw   is.   Bij   deze   woningen   is   de   gevel   meestal  
geïsoleerd   met   een   vlok   (aanname   steenwol-vlok).    Rc   1,8  
 
De   woning   is   op   zand   ("op   staal"   heet   dat   in   vaktermen)  
gebouwd.   In   de   onderzochte   woning   is   ooit   vloerverwarming  
aangelegd   op   een   nieuwe   betonnen    vloer    met   daaronder   11cm  
EPS.   Isolatiewaarde    Rc   =   2,8  
  
Dak    is   volgens   tekening   Unilin   DN37,   dat   is   37   mm  
spaanplaat.   Dit   is   aan   de   binnenzijde   na-geïsoleerd   met  
glaswol.    Rc   =   1,8  
 
Deze   woningen   hadden   origineel   aluminium   kozijnen   met  
enkel   glas.   Veel   kozijnen   zijn   inmiddels   van   hout   of  
kunsstof.   De   bezochte   woning   had    thermopane   ramen    uit  
1990   met   een   energieprestatie   van    U glas =   2,9.  

 
Deze   waardes   zijn   in   ons   energiemodel   gestopt,   zie  
bijlagen.  
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Installaties  
CV-ketel   -   Nefit   Ecomline   HR  
Tapwater   in   de   keuken   via   CV-ketel,   keuken   zit   direct   onder  
de   CV-ruimte.  
CV-leidingen   :   20   mm   aluminium/kunststof   boven,   verloopt  
naar   stalen   18mm   leidingen   beneden.   
Radiatorknoppen   :   thermostaatkranen  
Radiatoren   :   boven   Type   21,   diverse   maten  
Vloerverwarming   op   de   begane   grond  
 
Kookinstallatie  
6   pits   kooktoestel   op   gas   met   elektrische   oven  
Ruime   afzuigkap   die   naar   buiten   afblaast.  
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Elektrische   installatie  
Er   is   een   1   fase   35A   aansluiting  
 
Gas  
G4-meter  
 
Water  
Nog   niet   bekeken,   gezien   de   leeftijd   van   de   woning  
vermoedelijk   geen   loden   leidingen   
 
Netwerkinstallatie  
Nog   niet   bekeken  
 
Luchtdichtheid   van   de   woning  
Er   is   een   blowerdoortest   van   de   woning   uitgevoerd   waaruit  
bleek   dat   de   n 50 -waarde   8,4   ACH   was.   Dit   houdt   in   dat   in   de  
huidige   situatie   bij   windkracht   5   meer   dan   8x   per   uur   de  
lucht   onvrijwillig   ververst   wordt.  
Het   afplakken   van   de   ketelruimte-deur   verbeterde   de  
luchtdichtheid   met   3   punten,   de   badkamerdeur   afplakken  
nog   eens   een   punt.   
 
We   weten   uit   ervaring   dat   de   luchtdichtheidswaarde   van   dit  
type   woningen   op   termijn   rond   de   n 50 =2   ACH   kan   uitkomen  
als   bij   onderhoud   de   kieren   goed   gedicht   worden.   Grootste  
kieren   in   deze   woning   die   we   vonden:  

- De   open   haard   (0,2   ACH)  
- Het   dak   boven   de   badkamer  
- De   berging   afplakken   (0,4   ACH)  

- Brievenbus   (0,1   ACH)  
- Deur   slaapkamer   links   (0,3)  
- Aluminium   raam   slaapkamer   linksachter   (0,2)  
- Meterkast   (0,2)  
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Energieverbruik   van   de   woning  
De   onderzochte   woning   woning   had   het   volgende  
energieverbruik   
 

 Elektra   kWh  Gas   m 3  Water  

2020  
(prognose)  

5554  1770  200  

2019  5446  1493  160  

2018  5748  1647  180  

 
Met   deze   hulptabel   bepalen   we   hoeveel   warmte   er   nu   in   de  
woning   verbruikt   wordt:  

 
 
De   ruimteverwarmingsvraag   is   nu   rond   de   97   kWh th /m 2 .jaar.   
 

Uit   de   verkenning   van   de   woning   met   een   energiemodel   zien  
we   dat   het   voorspelde   verbruik   van   de   woning   in   stappen   kan  
dalen   van   
 
Uitgangssituatie   :   172   kWh th /m 2 .jaar  
Luchtdicht   en   geventileerd   met   WTW   :   133   kWh th /m 2 .jaar  
Glas   vervangen   :   115   kWh th /m 2 .jaar  
Dak   geïsoleerd   :   77   kWh th /m 2 .jaar  
 
Verklaring   verschil   model   en   opgegeven   verbruik  
De   woning   wordt   boven   niet   verwarmd,   anders   dan   met   de  
lekwarmte   van   beneden,   de   berging   wordt   alleen   vorstvrij  
gehouden.   
 
Het   energiemodel   dat   wij    gebruiken   gaat   uit   van   een   volledig  
verwarmde   ruimte.   Als   jullie   de   woning   blijven   gebruiken   zoals  
jullie   nu   doen   dan   zal   de   warmtevraag   dalen   volgens   de  
verhouding   in   verbetering   hierboven.   Dus   in   de   eindsituatie   is  
dan   77/172   =   44%   van   het   gas   nodig   wat   jullie   nu   gebruiken  
voor   verwarmen.   Dat   zou   dus   uitkomen   op   plusminus   563   m3  
gas   in   de   eindsituatie   (voor   verwarmen).  
 
Een   besparing   dus   van   698   m3,   ofwel   plusminus   €550   per   jaar  
minder   gas.  
 
Elektra  
De   woning   gebruikt   ongeveer   2500   kWh   méér   elektra   dan   een  
gemiddelde   woning   in   Nederland.   Zou   dit   door   vijverpompen  
kunnen   komen?   Er   zijn   geen   grote   sluipverbruikers   gezien.   
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Stap   1   -   Verbetering   Kierdichting   ,  
Ventilatie   &   Optimaliseren   infra  

De   woning   energiezuiniger   maken   door  
comfortklachten   op   te   lossen  
We   zagen   al   dat   de   woning   fors   lucht-dichter   gemaakt   kan   worden,  
zelfs   tot   een   niveau   dat   actieve   ventilatie   echt   noodzakelijk   wordt   om  
de   binnenlucht   gezond   te   houden.   
Het   grote   luchtlek   blijkt   het   dk   te   zijn,   vooral   het   stuk   boven   de  
badkamer   wat   nog   niet   gestuct   is   lijkt   lek.   De   slaapkamers   en  
woonkamer   waren   eigenlijk   prima   luchtdicht.  
 

LET   OP:    ☠  
Jullie   hebben   een   open   haard   en   de   woning   luchtdicht   maken   kan  
dan   gevaarlijke   situaties   opleveren   met   open   vuur.   Zorg   voor   goede  
luchttoevoer   naar   de   open   haard   en   plaats   een   koolmonoxide   meter  
voordat   je   de   woning   energiezuinig   gaat   maken!  

Onderhoud   Installaties  
Het    cv-leidingwerk    is   onderhouden   toen   de  
vloerverwarming   geplaatst   is.   In   woningen   waar   dit   nog   niet  
gebeurd   is   moet   onderhoudswerk   aan   de   CV-leidingen  
opgenomen   worden   in   het   laagtemperatuur  
verwarmingsplan.  
 

De   radiatoren   kunnen   voorzien   worden   van   constante   flow  
kranen   ( waterzijdig   inregelen ,   Eclipse   kranen).  
 
Eventueel   kan   de   woning   ook   voorzien   worden   van  
Honeywell   EVO    zoneregeling    zodat   elke   kamer   individueel  
warmte   kan   vragen.   Dit   is   vooral   fijn   als   je   thuiswerkt   maar  
niet   in   de   woonkamer   zit.  
 
Circulatiepomp   vloerverwarming  
De   circulatiepomp   van   de   vloerverwarming   is   nog   niet  
voorzien   van   een   pompschakelaar.   Onderzocht   moet  
worden   of   de   woning   niet   toekan   met   een   open   verdeler  
(als   de   warmtepomp   er   is).   Tot   die   tijd   zou   een  
energiezuinige   gelijkstroompomp   ongeveer   kWh   kunnen  
besparen.   
 
Oud   :   365   dagen   x   24   uur   x   0,050   kWatt   =   438   kWh  
Nieuw   :   182   dagen   x   20   uur   x   0,01   kWatt   =   36   kWh  
Dus   pomp   ervangen   levert   402   kWh   op.   Dat   is   de   jaar  
opbrengst   van   1,5   zonnepaneel.  

Tapwater   keuken  
De   CV-ketel   zit   boven   de   keuken   zodat   warm   tapwater  
voldoende   snel   beschikbaar   is.   
Een   Quooker   kan   wel   voorbereid   worden   (elektra  
aansluiting)   als   de   kookplaat   ook   voorbereid   wordt   op  
elektrisch   koken.   
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Ventilatie  
In   dit   type   woning   is   er   een   geweldige   kans   om   boven   de  
CV-ketel/boven   de   badkamer   een   ventilatiesysteem   met  
warmteterugwinning   te   plaatsen.   Er   zijn   in   deze   woning   twee   ruimets  
die   helaas   niett   mee   kunnen   draaien   in   een   balansventilatieoplossing  
:   de   WC   naast   de   voordeur   en   de   bergruimte.   Beide   ruimtes   zijn   niet  
zonder   onzichtbare   hak   en   breekwerk   van   de   beneodigde   pijpen   te  
voorzien.   Er   zouden   dan   of   in   de   woonkamer   of   in   de   slaapkamer  
grotere   koven   moeten   komen.   Ik   voorzie   dat   dat   geen   acceptabele  
optie   is.   Maar   het   is   ook   geen   ramp,   de   woonkamer,   keuken,  
badkamer   en   slaapkamers   komen   helemaal   op   orde.  
 
Er   zijn   twee   voor   de   hand   liggende   opties   
 
Ventilatieschets   1   -   Klassieke   WTW  
Hier   wordt   een   WTW-unit   geplaatst   en   worden   kanalen   aangelegd  
naar   beneden   voor   keuken   en   woonkamer   en   kanalen   naar   de  
slaapkamers.   

Ventilatieschets   2  
 
Bij   dit   systeem   wordt   voor   de   etage   alle   lucht   ingeblazen   op   de  
overloop   waarna   er   in   elke   slaapkamer   afgezogen   wordt.   Ik   verwacht  
van   deze   oplossing   het   beste   resultaat.  
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Stap   2   -   De   Schil  

Investeer   in   je   warme   ruimtes!   En   investeer  
slim!  
Zie   voor   "oplossingen   die   werken"    ons   boek   "Het   Slimme  
Stappenplan".   We   zullen   hier   verder   niet   uitwerken   HOE   de  
energetische   verbetering   gerealiseerd   kan   worden,   anders   dan   in  
steekwoorden.  
 
Doel   van   de   aanpak   van   de   schil   is   om   te   zorgen   dat   er   geen  
comfortklachten   optreden   bij   verwarmen   op   lage   temperatuur,   geen  
vochtproblemen.   Dit   lukt   door   te   zorgen   dat   alle   oppervlakken   in   de  
winter   warmer   blijven   dan   17   graden.   En   dat   is   voor   99%   van   de  
Nederlandse   huizen   weer   te   realiseren   door   te   isoleren    Z o    G oed    A ls  
R edelijkerwijs    K an   :   ZGARK.   Zo   ook   hier.  

Voordeur  
De   voordeur   was   redelijk   luchtdicht.   Verbeteringen   hier:   de  
brievenbus   luchtdicht   maken,   het   glas   van   de   voordeur  
energetisch   upgraden,   valdorpel,   kaderdichting.   

Kozijnen   en   Glas   woonkamer  
De   woonkamer   van   de   voorbeeldwoning   is   al   voorzien   van  
vloerverwarming.   De   kozijnen   zijn   voorzien   van   Thermopane   uit  
1990.   Hier   is   een   grote   energie-   en   comfortwinst   te   behalen  
door   beter   glas   te   kiezen.   

 
Met   de   maatregelen   "vloer"   en   "glas"   zal   de   woonkamer  
lekker   warm   en   potdicht   zijn.    Dat   gaat   gegarandeerd   tot  
luchtkwaliteit   problemen   leiden.  
 
Daarom   zal   er   iets   aan   de   ventilatie   in   de   woonkamer  
gedaan   moeten   worden.   Zie   Stap   1.  
 
Vloer   woonkamer  
Onder   de   vloerverwarming   ligt   in   totaal   11   centimeter   EPS.  
Dit   is   meer   dan   genoeg   voor   een   effectieve  
koude-onderbreking.   De   vloer   van   de   woonkamer   is   verder  
in   prima   staat   dus   geen   reden   die   energetische   te  
verbeteren,   er   valt   bijna   niets   te   halen.  
 
Gevels  
6   cm   spouw,   is   ooit   al   geïsoleerd.   Niet   kosteneffectief   te  
verbeteren   en   ook   niet   nodig   voor   de   te   behalen   doelen.  
 
Dak  
De   gordingenkap   is   ooit   voorzien   van   Unilin,   37   mm  
ongeïsoleerd   spaanplaat.   De   hele   etage   is   gestuct   en  
luchtdicht,   we   konden   geen   grote   luchtlekken   vinden.  
Achter   het   stucwerk   gips   en   daarachter   vermoedelijk   6   cm  
glaswol.    Bij   vervanging   van   het   technisch   afgeschreven  
spaanplaat   door   modern   plaatmateriaal   zou   de   steenwol  
vervangen   kunnen   worden   door   dikkere   isolatie   met   een  
beter   warmte-bufferende   eigenschap   zodat   de   zomerhitte  
niet   binnen   kan   komen.   
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Zomercomfort  
Goede   ventilatie   draagt   bij   aan   comfortabele   temperaturen  
tijdens   hittegolven.   Maar   naast   een   gebrek   aan   ventilatie   kan   het  
bij   deze   type   woningen   boven   erg   warm   worden   doordat   de   zon  
vrij   spel   heeft   op   het   ongeïsoleerde   dak   en   ook   het   vele  
zongerichte   glas   in   de   nok   van   het   dak.  
 
Verbeteringen:   kies   bij   vervanging   van   het   glas   voor   warmte  
werend   glas   en   bij   vervanging   van   de   kozijnen   (kies   dan  
voor   onderhoudsarme   kozijnen)   voor   een   raam   met  
automatische   uitzetter    om   maximaal   effect   te   kunnen   halen  
uit   zomernachtventilatie.   

https://www.parisproofplan.nl/begrippen/zomercomfort/#warmteweren
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Stap   3   -   Voorbereiden  
Laagtemperatuur   verwarmen  
 
De   woning   heeft   al  
vloerverwarming   en   de   woning  
is   daarmee   nu   al   prima   warm  
te   houden   in   de   winter.   De  
aanvoertemperatuur   stond   al  
laag.  
 
Met   het   aanpakken   van   de   luchtlekken   en   het   beperken   van   het  
ventilatieverlies   in   Stap   1   en   het   verbeteren   van   de   Schil   in   stap   2  
zijn   we   er   van   overtuigd   dat   de   woning   ooit   met   iets   anders   dan  
aardgas   verwarmd   kan   worden.   Het   nieuwe   gasverbruik   na   deze  
stappen   zal   uitwijzen   hoe   groot   het   warmteverlies   nog   is.  
 
Verbeteringen  
Wat   moet   er   aan   afgifte   verbeterd   worden?   We   adviseren   altijd  
de   woning   waterzijdig   in   te   regelen   en   als   er   thuis   gewerkt   wordt  
maar   niet   in   de   woonkamer   dan   is   een   zoneringssysteem  
vermoedelijk   een   heel   goede   investering.  
 
Misschien   dat   de   kinderkamers   een   laagtemperatuurconvector  
moeten   krijgen   als   het   studeerkamers   worden.   De   badkamer   zal  
wel   wat   warmte   tekort   gaan   komen   zonder   maatregelen   maar  
met   een   nieuw   dak   een   luchtdichte   deur   naar   de   stookruimte   zal  
dit   ook   wel   los   gaan   lopen.   Eventueel   een   infraroodspiegel   o.i.d.  
voor   een   beetje   extra   comfort.   
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Stap   4   -   Van   het   gas   af  
We   zagen   in   het   vorige   hoofdstuk   dat   de   woning   prima   toe   zal  
kunnen   met   een   laagtemperatuur   verwarmingsoplossing.   
 
Bij   jullie   zal   dat   hoogstwaarschijnlijk   een   eigen   lucht   water  
warmtepomp   worden   die   volgens   mij   prima   in   de   voortuin   zou  
passen.  

 

 

 

 

 

 
Waar   je   nu   al   rekening   mee   kunt   houden   is   dat   je   met   een  
warmtepomp   een   boilervat   nodig   hebt,   zo'n   200-250   liter.   
Deze   past   vermoedelijk   ook   op   de   zolderruimte,   hoewel   het  
badkamerpafond   daarvoor   wel   stevig   genoeg   moet   zijn.   Er   bestaan  
ook   liggende   modellen.  
 

Er   is   een   logische   route   om   de   koudemiddelleidingen   zo   goed   als  
onzichtbaar   naar   de   huidige   ketelruimte   te   brengen.  
 

 
 
Met   een   warmtepomp   kan   je   vervolgens   ook   een   beetje   koelen   (vloer  
en   ventilatielucht   via   een   batterij)  
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Stap   5   -   Zelf   energie   opwekken  
Afhankelijk   van   hoe   goed   het   dak   geschikt   is   voor  
zonnepanelen   kan   wat   PV   op   het   dak   gelegd   worden.   Zorg  
wel   dat   je   een   plan   hebt   om   zoveel   mogelijk   opgewekte  
stroom   zelf   op   te   maken   (   we   mikken   op   60%).   Dit   kan   met  
de   warmtepomp   slim   gebruiken,   een   thuisaccu   (in   de  
berging?)   of   een   laadpaal   als   je   je   auto   op   eigen   terrein  
kunt   parkeren.    
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Overige   kansen  
 
Een   voorbeeld   van   een   zeer   betrouwbaar   en   snel  
thuisnetwerk   zoals   wij   dat   vaak   aanleggen:  
 

● Een   losse   firewall  
● Een   managed   Switch   met   POE  
● POE   acces   points  
● Bedraad   netwerk   naar   groot   verbruikers   (TV)   en  

thuiswerkplek  
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Bijlage   1   :   Financiering  
Omdat   er   zoveel   gas   bespaard   kan   worden   met   slim   isoleren   en  
ventileren   is   er   bij   deze   woning   een   zeer   reële   kans   dat  
investering   gedaan   met   een   energiebespaarlening   van   de  
overheid   op   redelijke   termijn   terugverdiend   kunnen   worden.   Ik  
raad   je   aan   een   financieel   expert   te   raadplegen   over   de  
mogelijkheden.   Hieronder   een   voorbeeld   berekening.  
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Bijlage   2   :   Energieverkenning  
Uitgangssituatie  
6cm   spouw   -   thermopane,   11cm   vloerisolatie   R   c   2,8,   slechte  
dakisolatie   Rc   1,8   en   kierdichting,   n50   =   8  

 

 
 
 
 
 

Verbeteren   luchtdichtheid   naar   n50   =   2   /   plus    WTW  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glas   vervangen   door   HR++   of   zelfs    Fineo   vacuumglas.  
 
Zo   goed   als   redelijkerwijs   kan   (ZGARK)  
Dak   Rc6   /   Vloer   Rc   2,8   /   Glas   Fineo   /   Balansventilatie   /   N 50 =2   ACH  
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Bijlage   3   :   Kansen   in   de   Straat   /  
Wijk   /   Stad  

 
<Dit   deel   wordt   uitgewerkt   bij   opdracht   tot   een   formeel  
StraatPlan>  
 
Er   staan   X-woningen   van   dit   type   in   deze   straat.   Geschat  
wordt   dat   deze   allemaal   met   een   eigen   efficiënte  
warmtepomp   verwarmd   kunnen   worden.   We   voorzien   een  
piekvraag   van   X-kW   per   woning   en   de   woningen   hebben  
een   plan   om   deze   piek   te   kunnen   spreiden   over   de   dag  
zodat   we   voor   dit   wijkje   een   piekvraag   voorzien   van   Y   kW.  
 
Woonlasten   neutraliteitverkenning  
 
Slim   Laden   
 
Overige   meekoppelkansen  
Regenwater  
Natuur  
 
Plan   uitfaseren   gas   voor   achterblijvers  
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Disclaimer  
 
Paris   Proof   Plan   is   een   onafhankelijke   adviseur   maar   kent   de  
markt   wel   goed.   Waar   we   namen   noemen   is   dat   omdat   we  
enthousiast   zijn   over   de   specifieke   combinatie   klantvraag   /  
markt   oplossing.   We   hebben   geen   commerciële   afspraken   met  
partijen   die   genoemd   worden.   Paris   Proof   plan   is   aan   niemand  
verantwoordelijkheid   verschuldigd   nog   is   zij   aansprakelijk   voor  
de   gevolgen   van   keuzes   die   de   bewoner   maakt   op   basis   van   de  
in   dit   plan   genoemde   oplossingen.  
 
Deze   plannen   worden   gemaakt   omdat   Paris   Proof   Plan   er   van  
overtuigd   is   dat   Nederland   integrale   plannen   moet   maken.   We  
dragen   dit   met   hart   en   ziel   uit   en   hopen   dat   het   snel   opgepakt  
gaat   worden   door   de   markt.  


