
Gezinsuitbreiding
Het krijgen van kinderen en het opgroeien ervan 
vraagt vaak om aanpassingen aan de woning. 
Denk aan een kinderkamer, speelhoekje of 
kinderen die een eigen kamer willen waar ze 
privacy hebben en huiswerk kunnen maken. Het 
creëren van een comfortabele kinderkamer gaat 
prima samen met het nemen van isolerende 
maatregelen en het verbeteren van de 
ventilatie. Hierdoor hoeven er ook geen ramen 
open, waardoor het zowel in de winter als in de 
zomer behaaglijk en lekker fris is.

Nieuwe keuken
Wanneer mensen een huis kopen of gaan 
verbouwen is het vaak de oude keuken 
die eraan moet geloven. Dit is meteen 
ook een logisch moment om de keuken 
alvast klaar te maken voor een duurzame 
woning. Logische koppelingen zijn 
bijvoorbeeld koken op inductie en het 
leggen van vloerverwarmingen, of het 
treffen van de voorbereidingen daartoe. 
Dan hoeft er in ieder geval niks meer te 
gebeuren aan de keuken als de rest van 
het huis wordt verduurzaamd.

Thuiswerken
Er wordt steeds meer thuisgewerkt. Dit vraagt 
om een ruimte waar je de hele dag lekker fit 
en scherp blijft. Waar het lekker fris is, met 
een aangename temperatuur en snel internet. 
Isolatie, kierdichting en mechanische 
ventilatie met warmteterugwinning zorgen 
ervoor dat je de warmte buiten houdt 
en zelfs met dichte ramen frisse lucht 
binnenkrijgt. Bij een werkkamer met een 
grote raampartij zorgen rolluiken of een 
zonnescherm er ook voor dat het op een 
warme en zonnige dag lekker koel blijft. Comfortabel wonen

Veel woningeigenaren hebben last van vocht- en/of 
tochtklachten. Deze zijn te voorkomen door het 
verbeteren van de kierdichting in combinatie met 
gecontroleerde ventilatie. Door de woning goed 
luchtdicht te maken met isolatie en kierdichting verdwijnen 
de tochtklachten. Maar ook de natuurlijke ventilatie. 
Balansventilatie met warmteterugwinning zorgt ervoor dat 
er geen vochtplekken ontstaan en de lucht gecontroleerd 
wordt ververst met een beperkt verlies aan warmte. 

Hete zomers
De zomers worden heter en er ontstaat 
daardoor steeds meer behoefte aan het 
koelen van de woning. Door te kiezen 
voor een warmtepomp is het mogelijk 
om duurzaam te koelen, maar óók om 
duurzaam te verwarmen. 

Verder kan groen op en rond de 
woning voor verkoeling zorgen. Stenen 
worden heel heet en houden warmte 
vast. Groen zorgt daarentegen voor 
verdamping van vocht. Dit maakt de 
woning koeler in de zomer en heeft ook 
nog een isolerende werking. Wel zo 
comfortabel en meteen energiezuinig.

Een woning verduurzamen voor het klimaat is vaak niet voldoende als 
drijfveer om woningeigenaren te bewegen tot grote investeringen aan 
de woning. Wil je als overheid, bedrijf of organisatie woningeigenaren 
toch in beweging krijgen? Speel dan in op de juiste drijfveren. 
Zoals meer comfort, gezondheid, financiële voordelen of stijgende 
woningwaarde. Ook is het raadzaam aan te sluiten bij natuurlijke 
momenten die zich voordoen. Bijvoorbeeld een verbouwing of 
gezinsuitbreiding. Hoe je dat doet? In deze inspiratieplaat geven we 
hier zes aansprekende voorbeelden van. 
 
Meer weten?  
www.enpuls.nl/inspiratieplaat

Levensbestendig wonen
Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen. Hiervoor willen ze hun huidige 
woning vaak aanpassen. Deze wens kan ook ontstaan als er een zorgbehoefte 
komt en het bijvoorbeeld niet meer lukt om de trap naar boven te nemen.  
Dit vraagt vaak om flinke aanpassingen die goed gecombineerd kunnen worden 
met bijvoorbeeld isolerende maatregelen en vloerverwarming. Zo komt de 
stap naar duurzaam verwarmen weer een stuk dichterbij.

6 TIPS
HOE  JE WONINGEIGENAREN HUN 
HUIS LAAT VERDUURZAMEN 


