
Zo wordt Nederland in 2050 energieneutraal
In 2030 moet Nederland 50% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om deze doelstelling te realiseren hebben 

verschillende partijen de afgelopen maanden flink onderhandeld over het Klimaatakkoord. De vergelijker van

energieleveranciers zocht uit wat wat er concreet gaat gebeuren, en wat je als woningeigenaar zelf al kunt 

doen. 

De regering wil de komende jaren in rap tempo van het aardgas af. In 2050 moet er geen enkele woning 

meer verbonden zijn met het aardgasnetwerk. Concreet betekent dit dat elk jaar honderdduizenden 

woningen van het gas af moeten. Daarnaast moeten zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen worden 

opgeleverd zonder gasaansluiting. 

Om dit te bereiken gaat de belasting op gas omhoog, terwijl de belasting op stroom naar beneden gaat. 

Daarnaast moet het aanbod van isolatiemaatregelen en duurzame warmtebronnen omhoog en de prijs ervan

worden verlaagd. Op die manier wordt het financieel aantrekkelijk om je woning te isoleren en duurzaam te 

verwarmen. 

Huizenbezitters die hun woning willen verduurzamen, kunnen dat straks doen met een speciale groene 

lening. Deze lening is gekoppeld aan de woning, en niet aan de bewoner. Daardoor is het financiële risico 

een stuk kleiner. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben gemaakt waarin per wijk wordt 

omschreven hoe de omslag wordt gemaakt. 

In 4 stappen naar een energieneutrale woning

Concreet wordt het gas steeds duurder, terwijl stroom goedkoper wordt. De overheid biedt royale subsidies 

voor alternatieve warmtebronnen. Daarnaast zijn er op lokaal niveau interessante duurzaamheidsleningen 

om energiebesparende maatregelen te financieren. Een gasloze of energieneutrale woning wordt dus steeds

interessanter. Maar hoe bereik ik dat? 

1. Isoleren: Wanneer je huis goed geïsoleerd is, heb je minder vermogen nodig om je huis te 

verwarmen. Een spouwmuurisolatie is een goed begin, maar denk ook gevel- en vloerisolatie. Een 

andere nuttige maatregel is het plaatsen van HR++ glas. 

2. Ventileren: Isoleren betekent ook ventileren. Voor een goed geïsoleerde woning is ventilatie 

essentieel. Ga voor een energiezuinig ventilatiesysteem. Bijvoorbeeld balansventilatie of 

vraaggestuurde ventilatie.

3. Duurzaam verwarmen: Koken en stoken kost veel gas. Tegenwoordig zijn er allerlei alternatieven 

voor de gasgestookte CV-ketel. Verderop sommen we een aantal alternatieven op. 

4. Zonnepanelen: Woningen gebruiken vandaag de dag veel stroom. Denk maar aan alle apparaten 

die we gebruiken. Maar ook een warmtepomp of zonneboiler gebruiken veel stroom. Met 

zonnepanelen kan je deze stroom (deels) zelf opwekken.

Wat zijn duurzame alternatieven voor de CV-ketel?

Zelfstandige warmtepomp

Onttrekt warmte uit buitenlucht, grondwater of bodem, en zit dit om naar warm water, verwarming of koeling.

https://www.energieleverancieractie.nl/
https://www.energieleverancieractie.nl/


• Geschikt voor: woningen met goede isolatie en vloerverwarming

• Kosten: €15.000 - €20.000 voor warmtepomp met bodembron.

• Subsidie: tot €2.800

• Voordeel: Volledige vervangen van de CV-ketel, koelt de woning in de zomer

• Nadeel: Dure installatie + je moet er ruimte voor hebben

Hybride warmtepomp

Haalt warmte uit ventilatie- of buitenlucht. CV-ketel springt bij als extra warmte benodigd is.

• Geschikt voor: ook voor matig geïsoleerde huizen met radiatoren. 

• Kosten: €3.000 tot €5.000

• Subsidie: tot €1.800

• Voordeel: Ook geschikt voor bestaande bouw, gemakkelijk te plaatsen

• Nadeel: klein deel aardgas blijt nodig

Biomassaketel

Werkt volgens hetzelfde principe als een CV. In plaats van gas verstookt het houtsnippers, blokken of pellets.

• Geschikt voor: woningen met redelijke isolatie

• Kosten €6.000

• Subsidie: Circa €2.500

• Voordeel: Hoge subside + efficiënter dan een houtkachel

• Nadeel: Stoot relatief veel fijnstof uit

Zonneboiler

Een zonneboiler verwarmt water via speciale zonnecollectoren op het dak. 

• Geschikt voor: Nieuwbouw en bestaande bouw, vooral voor huishoudens die relatief veel warm 

water gebruiken

• Kosten: circa €3.000 voor boiler met 200 liter (geschikt voor 4 personen)

• Subsidie: Ongeveer €650

• Voordeel: Efficiënt zelf warm water opwekken, relatief goedkoop

• Nadeel: Ruimte nodig op je dak, CV-ketel blijft nodig voor centrale verwarming

Infraroodpanelen

Infrarood panelen bieden warmte op een specifieke plek, maar kunnen ook een heel huis verwarmen. 

• Geschikt voor: Indien het als hoofdverwarming wordt gebruikt alleen voor zeer goed geïsoleerde 

huizen. Zonnepanelen zijn wel een vereiste (gezien stroomverbruik). 

• Wat kost het: circa €4.000 voor panelen door de hele woning. 

• Subsidie: Geen 



• Voordeel: Voor plaatselijke verwarming geschikt, eenvoudig installeren

• Nadeel: Geen subsidie, verbruikt veel stroom (zonnepanelen vereist)
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