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Duurzaamheidsvisie De Woonplaats

• Wij denken en doen duurzaam

• Trias energetica 

• Wensen van bewoners en bevorderen een juist 
gebruik van de woning door onze huurders. 

• Social Return On Investment (SROI) genoemd.



4 thema’s duurzaamheid

• Energieverbruik:

• Materiaal gebruik:

• Water en klimaatadaptatie:

• Maatschappelijke duurzaamheid:



Naar een CO2 neutrale 
woningvoorraad

• No regret-beleid 

Elke woning die we nu aanpakken zal deel gaan 
uitmaken van de energieneutrale toekomst. 



Doen

• Spandoeken op onze kantoren en een advertentie 
in de krant over wat De Woonplaats in 2018 
gedaan heeft aan duurzaamheid
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Kotmanpark, 55 app, bouwjaar 2011

2010 2016        2020 2021 2023        2030                           2040                        2050 
BB EI                          1,86                      1,4                       <1,8                                                                                                                          CO2 neutraal        
NB EPC      0,8            0,4                        BENG CO2 neutraal

0,45
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Boswinkel, 115 won, bouwjaar 2018
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Stroinkslanden, 7 won, planning 
2019

„Stel dat de woningen over vijftig jaar hier niet meer passen. Dan 

kunnen we ze afzonderlijk optillen, op een vrachtwagen zetten en 

verplaatsen naar een andere plek”, zegt Hans Jannink, projectmanager 

van corporatie De Woonplaats. „Daar kunnen ze dan binnen een paar 

weken, na aansluiting op leidingen en dergelijke, weer worden 

bewoond.”

„Stel dat de woningen over vijftig jaar hier 

niet meer passen. Dan kunnen we ze 

afzonderlijk optillen, op een vrachtwagen 

zetten en verplaatsen naar een andere 

plek”, zegt Hans Jannink, projectmanager 

van corporatie De Woonplaats. 
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Pilot warmtepomp en 
waterstof in bestaande 
woning



Gedrag van de huurder

Om het verschil tussen theoretisch verbruik en feitelijk 
energieverbruik te verkleinen gaan we het volgende doen:
• Voorlichting.
• Energiemonitoring.
• Energie coaching. 
• Aftersales.



Stichtingskosten nieuwbouw

De stichtingskosten van nieuwbouwwoningen stijgen fors. 



Verduurzamen waar doen we het 
voor?

Verduurzamen van woningen draagt bij aan 

verschillende doeleinden: 

- de betaalbaarheid van het wonen (woonlasten);

- het klimaat (CO2 reductie);

- maar ook het toekomstbestendig maken/ houden 

van de woningvoorraad.

Maar wat heeft voorrang op wat als er keuzes gemaakt 

moeten worden.



Sociaal Huurakkoord i.r.t. 
verduurzaming

18 december 2018 gesloten tussen Aedes en Woonbond:

Het Sociaal Huurakkoord stelt een maximum aan het bedrag wat we in rekening mogen brengen voor 

de verduurzaming. Wij brengen voor sommige huurders veel meer in rekening en voor sommige veel 

minder omdat we aftoppen op de streefhuur. Opties:

- Labelsprongen zo goedkoop mogelijk door voeren (b.v. zonnepanelen op een slecht geïsoleerde 

woning). Dit botst met het uitgangspunt van trias energetica en no-regret;

- Het verlies nemen en bijsturen in de ambities;

- Selectiever worden in welke woningen we nog verduurzamen (alleen daar waar ruimte is in de 

streefhuur;



Zonnepanelen: servicekosten of EPV? 

We brengen de servicekosten in rekening bij 

nieuwbouwprojecten voor het gebruik van de 

zonnepanelen. Dit doen we i.p.v. het toepassen de 

(energieprestatievergoeding (EPV). 



Warmtenet

Een warmtenet lijkt een goede oplossing voor de 

warmtevraag van een deel van de woningvoorraad.

Maar wat als:

- De energierekening van de huurder daardoor 

toeneemt (indexatie van de tarieven 10% dit jaar);

- De bron niet gegarandeerd duurzaam is nu en in de 

toekomst

- We niet langer de mogelijkheid hebben voor het all-

electric maken van onze woningen



Activeren of niet activeren 
onderhoud

Onderhoud (uit de operationele kasstroom): 

- Mutatieonderhoud, Reparatie- en 

klachtenonderhoud en Planmatig en/of 

grootonderhoud. 

Verbeteringen / toekomstige prestatie eenheden 

toevoegen (uit de kasstroom 

(des)investeringsactiviteiten): 

- Verbetering ten opzichte van de functionele staat 

van het object;

- Aanpassingen die strekken tot geriefverbeteringen 

en energiemaatregelen. 



>50 mogelijkheden  



Bedankt voor jullie aandacht!


