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Notulen informatieavond duurzaamheid 7 maart 2022  
 
Door ‘Voor de VVE’, duurzaamheidscommissie VvE Ravelijn, bestuur VvE Ravelijn, Gevaert 
 
Namens het bestuur VvE Ravelijn heet Carla Jacoby alle aanwezige eigenaren welkom bij deze 
presentatieavond.  
 
Herman Stelling (Gevaert) is verheugd over de opkomst, die hoger is dan tijdens ALV’s. 
Deze avond is bedoeld om u mee te nemen in het thema duurzaamheid en hoe we Ravelijn 
bestendig kunnen maken voor de toekomst. 
 
Joost Akkermans (duurzaamheidscommissie VvE Ravelijn) introduceert het thema duurzaamheid. 
Sinds begin 2018 onderzoekt de duurzaamheidscommissie de mogelijkheden om ons pand te 
verduurzamen. Aanvankelijk zijn we klein begonnen, maar met zo’n groot pand is een professionele 
aanpak noodzaak. Met ‘Voor de VVE’ samen heeft dit geleid tot deze informatieavond. De eerder 
gehouden enquête liet een heel gevarieerd beeld zien aan wensen. Vandaar dat we naast meer 
informatie over de mogelijkheden voor ons pand, deze avond ook gaan praten over de 
mogelijkheden en de wensen van de eigenaren. 
 
Sinds enkele maanden spelen naast ideologische motieven natuurlijk ook financiën een steeds 
grotere rol, gezien de sterk stijgende energieprijzen.  

 
‘Voor de VVE’ neemt ons mee in de presentatie: 
 
Deze avond is vooral bedoeld als inventarisering van behoeften. Wat leeft er onder de eigenaren? 
Waar liggen de mogelijkheden en kansen om Ravelijn te verbeteren? Daar begint het mee: 
bewustwording. Doel is om te verduurzamen en kosten te besparen, en tegelijkertijd comfort 
blijven ervaren. En dus niet alleen kijken wat economisch het beste is, maar zeker ook: wat zijn de 
wensen van de eigenaren? Doel is hierbij dat ‘Voor de VVE’ VvE Ravelijn ondersteunt om ons 
MeerJarenOnderhoudsPlan vakkundig om te vormen tot een Duurzaam 
MeerJarenOnderhoudsPlan (een DMJOP).  
 
We gaan dus kijken naar: 
1. Verbeteringen die te maken hebben met normaal onderhoud, waar elk pand mee heeft te maken.  
2. Wat al moet gebeuren, is verstandig om het eerste aan te pakken maar dan op een slimmere 
manier! Denk hierbij Bijvoorbeeld een CV ketel van VR naar HR te upgraden wanneer je toch aan een 
nieuwe ketel toe bent!  
 
Denk hierbij zeker ook om het ‘laaghangend fruit’ al mee te nemen. Wat kunt u als eigenaar doen 
met kleine ingrepen en dito kosten om al veel energie te besparen?:  

 Folie achter de radiatoren: scheelt al 10% in de kosten. 

 Ventilatie onder radiatoren aanbrengen.  

 Temperatuur in ketel lager instellen: van 60 naar 45 bijvoorbeeld. 

 De thermostaat lager zetten en een extra trui aan trekken. Goed anticiperen door op tijd de 
thermostaat lager te zetten en de verlichting uit te doen als je weggaat of voor de nacht. 

 Folie voor ramen aanbrengen: is onzichtbaar en scheelt aanzienlijk! 

 Denk ook aan je gordijnen: dicht houden bij kou, en bij zonlicht juist open! 
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 Isolerende laag aanbrengen onder vloerbedekking of houten vloer. 

 Oude verlichting vervangen door LED verlichting. 

We inventariseren een aantal aandachtspunten met de aanwezigen:  

1. Galerijkant: het is koud in de kamers aan de galerijzijde. Er is sprake van tocht, er komt kou 
naar binnen.  

2. Galerijkant: het is erg gehorig, vooral op de begane grond ervaren bewoners geluidsoverlast 
van langslopende buren en de wijk Lemelerberg, waar de tuinen grenzen aan onze 
galerijzijde.  

3. Begane grond: de vloer is erg koud.  
4. Glaspuikant: er wordt kou ervaren aan de woonzijde van het pand. Er is ook vocht aan de 

ramen aan de binnenkant. 

Deze punten zijn ook naar voren gekomen uit de scan en hebben ook de aandacht al van het 
bestuur en de duurzaamheidscommissie: 

We weten dat we op een aantal punten verbeteringen aan moeten brengen zodat de isolatiewaarde 
omhooggaat en de energiekosten omlaag kunnen en moeten: 
 

1. Galerijkant: de trespaplaten, de kozijnen en glas van de galerijkant vragen om beter 
isolerende oplossing. 

2. Glaspuikant: isolatiewaarde van het dubbelglas heeft na 30 jaar nagenoeg geen  
isolatiewaarde meer en heeft nu nog ongeveer de waarde van 2x enkelglas. 

3. Vernieuwing dak: de vernieuwing van het dak staat al in de planning. Ook hier komt een 
oplossing met een extra isolatielaag. Tevens wordt er voor een dakbedekking gekozen die in 
ieder geval geschikt en toegestaan is om zonnepanelen te plaatsen. 
 

Deze grote verbeteringen aan het gebouw drukken de energiekosten. In het 
MeerJarenOnderhoudsPlan zijn de nodige reserveringen al opgenomen, maar investeringen zijn 
mogelijk eerder aan de beurt dan jaren geleden is voorzien. Het gaat immers om zeer lange 
termijnplanningen. Ook kunnen de kosten hoger uitpakken dan voorzien, denk aan de recent sterk 
gestegen prijzen; deze stijging zet zich door! 
 
Willen we als VvE, dus als eigenaren, nog verder gaan en nadenken over hoe we in de toekomst om 
willen gaan met (hoge) gasrekeningen, hebben we het niet alleen over energiezuiniger maken van 
het pand, maar ook over andere energiemogelijkheden. Als we die centraal via de VvE gaan regelen, 
gaan de kosten voor de baten uit en is een hoge investering nodig. Hiervoor is een lening nodig. 
 
VvE lening aangaan 
Een VvE kan een lening aangaan, een gebouw gebonden financiering. Hiermee kun je groot 
onderhoud uitgaven combineren met verbeteren en verduurzamen van het gebouw. Hiervoor 
gelden speciale toestemmingsregels, afhankelijk van de splitsingsakte die voor de VvE geldt. Bij VvE 
Ravelijn is hiervoor tijdens een ALV toestemming nodig: er moet twee derde van de eigenaren 
aanwezig zijn, en hiervan moet drie kwart instemmen.  
 
Het gebouw hoeft niet per se in één keer verbeterd te worden. Maar bepaalde verbeteringen zijn 
niet handig om op te delen, bijvoorbeeld het dak. Dat wil je in één keer aanpakken. 
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PRESENTATIE ‘VOOR DE VVE’ 
In de presentatie van ‘Voor de VVE’ komen verschillende aandachtspunten, vraagstukken en 
verbetermogelijkheden aan bod. Belangrijk hierbij is dat we als VvE een lange termijnvisie 
creëren, en komen tot een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (een DMJOP). 
 
KOZIJNEN 
 

 
 

 De kozijnen aan de galerijkant vragen om vernieuwing. Hangt uiteraard samen met het glas.  
Er is nog geen warmtescan gedaan, wel al is bekend dat de meeste energie verloren gaat 
door het glas.  

 De VvE onderzoekt wat de beste keuze is aan materiaal voor kozijnen: wat is het voordeel 
van kunststof of hout? Hout kan evenzeer duurzaam zijn, omdat deze kant van het gebouw 
aan de oostzijde ligt, en dus niet de volle zon kent. 
 

 

GLAS 

 Zoals bekend is er veel winst te behalen met betere isolatie aan het glas, aan galerijkant en 
aan glaspuikant.  
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 We moeten onderzoeken waar de problemen het grootst zijn; dat is naar verwachting op de 
begane grond, eerste en tweede etage.  

 De maisonnettes zijn enkele jaren geleden al verbeterd, toen er problemen waren. 
Wat is er nodig aan de galerijkant en aan de glaspuikant? En wat zijn de mogelijkheden? 

 We kijken hierbij ook naar goedkopere oplossingen voor delen die nog goed zijn: 
folie op ramen aan de glaspuikant bijvoorbeeld. Hiermee behaal je veel energiewinst, tegen 
relatief lage kosten. Deze folie is onzichtbaar en isoleert ook beter in de zomer, zodat het 
minder warm wordt. Het werkt als een extra glaslaag. Er zijn geen nadelen aan, tenzij het 
professioneel gebeurt. Een centrale aanpak heeft dus voorkeur.  

 Als je vergelijkt: nieuw dubbel glas of folie: bij aluminium kozijnen is het lastig om alleen het 
glas te vervangen, dan kun je beter folie doen. Bij houten kozijnen kun je makkelijker het 
glas (dubbelglas) vernieuwen.  

 Folie isoleert wel qua energie, maar niet qua geluid. Daar levert meerlaags glas veel meer 
op. Die bevinding nemen we mee aan de galerijkant.  

Aandachtspunten geluid en ventilatie 

 Eigenaren melden ook geluidsoverlast in de tuin, vooral door de grote ronde kom waarin het 
geluid resoneert. Deze geluidsweerkaatsing valt te verminderen door na te denken over je 
groenvoorziening. Andere begroeiing, meer bomen en dergelijke. 
Hierover gaat de VvE in gesprek met de leverancier van het groenonderhoud. 

 Eigenaren melden ook dat ze wel minder kou willen aan de galerijkant, maar wel goede 
ventilatiemogelijkheden willen houden. Verse lucht en luchtkwaliteit zijn zeker belangrijk. 
Betekent beter isoleren altijd minder ventileren? Nee, je moet goed blijven ventileren! 
De optie komt voorbij om de galerijkant dicht te maken, een serre idee, dan hoef je niet 
ingrijpend te verbeteren aan kozijnen, ramen, trespaplaten. Je kunt dan evengoed lucht 
goed circuleren. Naast dat deze optie erg duur is, is er ook geen winst op geluidsoverlast!  

 

 

GEVEL 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevels te verbeteren: 

 Gevel bij isoleren. Onze isolatie is oud na 30 jaar! en kan verpulverd en weggezakt zijn.  

 Vloerisolatie kan altijd bij de bergingen. 

 Dakisolatie is ook logisch. We gaan het dak al vernieuwen vanwege groot onderhoud, dus is 
het verstandig om dat mee te nemen in de dakbedekkingsmogelijkheden. 

 Ventilatieroosters zijn niet afdoende. Je hebt tegenwoordig ook apparaten in de woningen 
die de lucht zuiveren. Alleen roosters en dan stadslucht binnenkrijgen zoals nu is niet ideaal. 
Denk als eigenaar ook eens aan een luchtreiniger in de woning! Deze heeft veel effect. 
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 Bij ventilatie wil je ook een warmterugwinning doen: je haalt de lucht naar binnen en die 
lucht wordt dan gemengd. Is duur en daar moeten we een gemiddelde in vinden. 

 We moeten eigenlijk het hele gebouw doen bij gevelisolatie. Anders is het isolatie effect niet 
goed. 
 

 

 

WARMTEPOMPEN 

 We hebben allemaal individueel verwarming, dus in principe is dit geen VVE aangelegenheid. 

 Is er ruimte voor warmtepompen? Ja, die is er wel. In de tuin, op het dak bijvoorbeeld. 

 Is vloerverwarming een optie? Infraroodpanelen (makkelijk in badkamer), lage 
temperatuurverwarming, systemen met maximaal 30 graden: hiervoor moet je radiatoren 
vervangen. Dit zou je collectief kunnen oppakken.   

 Hoe zit het met warmtenet? Dit is echt duurder dan gas. Gemeenten bieden warmtenetten 
aan met 90 graden, dat is niet duurzaam. We kunnen wel een warmtenet maken met het 
pand: warmtepomp collectief (op lage temperatuur). Eerst isoleren, dan pas collectief 
vervangen. In de zomer kun je hiermee de woning ook koelen. 

 Maar je kunt ook je eigen ketel houden. Wel heb je dan andere radiatoren nodig. 

 Van het gas af? Dat kan. Je gaat dan elektrisch koken en infrarood verwarmen 
(vloerverwarming). Dit verwarmt niet de ruimte maar de massa. Dat is het mooie. Infrarood 
straalt in op objecten en lichaam, dus als je het raam even openzet, is de warmte niet ineens 
weg. Maar ook hier geldt: eerst isoleren, dan pas verbeteren met verwarmen. 
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      LAADPALEN 

 In de toekomst komen er veel meer elektrische auto’s. Het laadpaal vraagstuk wordt dus 
zeker actueel. Meer laadpalen zijn nodig. Nu zijn er al enkele gemeentelijke laadpalen, maar 
er is geen ruimte voor ieder zijn eigen laadpaal. Er zijn andere opties: je kunt ook laden met 
je eigen zonnepanelen, mocht de VvE die in de toekomst krijgen (kosten 0,35 cent).  Je kunt 
de kosten dan in eigen hand houden.  

 Optie van bidirectioneel laden; de accu’s in de auto’s gebruiken om de overdag opgewekte 
energie in op te slaan en die ’s avonds te gebruiken in de woning.  
 

 

TUIN/GROENVOORZIENING/WATER 

 Ook bij een tuin kun je denken aan verduurzamen: met een bijenkast, met een 
groentetuin, met een onderhoudsvrije kruidentuin, een vijver creëren (water voor vogels), 
of met fruitbomen (isoleren ook geluid) of planten die meer insecten lokken.  

 Je kunt dat mogelijk samen met de gemeente doen. En eens kijken hoe andere VvE’s dit 
doen.  

 Samen met bewoners en met onze hovenier kunnen we naast een onderhoudsarme tuin, 
ook nadenken over deze opties. In de nieuwsbrief wordt een oproep gedaan of bewoners 
interesse hebben mee te denken! En te bevragen of er vrijwilligers zijn die een en ander 
zouden willen onderhouden! In het verleden hebben we een actieve groencommissie 
gehad, maar de tuin was te groot en het animo te klein om het groenonderhoud kosteloos 
te blijven doen. Kijken of we nieuw animo kunnen kweken, met een kruiden- of groente 
deel bijvoorbeeld.  
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DAK & ZON 

‘Voor de VVE’ werkt een plan uit voor verduurzaming van het dak en mogelijkheden voor 
zonne-energie. De presentatie geeft al de nodige aandachtspunten en mogelijkheden. In het 
voorstel is er ruimte voor meer dan 1.000 panelen. 
Het plan is duur in aanschaf, maar wordt in relatief korte tijd kostenneutraal. 
Door te investeren in een hoogwaardige installatie is de aanschaf duur, maar worden de 
servicekosten en energiekosten lager! Dat maakt van een MJOP een DMJOP! 
 

 Onderzoek naar dak vernieuwing is al geruime tijd in volle gang. We sorteren hiervoor op de 
mogelijkheid van zonne-energie. Een Rhepanol dak heeft een optimale isolatiewaarde. 
Wordt ook niet zo warm! Een nieuw dak hiervoor is duur in aanschaf, maar duurzaam in 
onderhoud.  

 Optie voor een groen dak? Hiervoor is een subsidiemogelijkheid in Utrecht. Maar niet in 
combinatie met zonnepanelen, want dan komt er geen zon bij de begroeiing.  

 Is onze constructie sterk genoeg? Ja, Ravelijn heeft een betonnen dak, wel is bevestiging 
door onderzoek noodzakelijk.  

 Wat energiebox betreft: de beste optie is om de techniek op het dak te faciliteren. Maar het 
kan ook in de tuin. 

 Er staan enkele airco’s op het dak, maar in het grote geheel vormt dit geen belemmering. 

 Meten is weten! Als je kijkt naar zonnepanelen, kun je die het beste leggen van Oost naar 
West: van vroege ochtend tot late avond is er dan opbrengst. Bovendien overlappen de 
panelen dan ook lang niet zo veel (minder plek, minder verlies).  

 In het voorstel zweven de panelen op het dak. Om de 5 meter staan dakveiligheidspaaltjes 
waar een frame op ligt. Dat heeft verschillende voordelen: 
* het geeft meer koeling. 
* het voorkomt lekkages. 
* je kunt er beter bij bij reparaties. 
* voorkomt vogelnesten onder je panelen. 
* constructie is veel sterker bij storm. 
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KOSTENASPECTEN 

 

 Doelstelling is om de verduurzaming woonlasten neutraal te realiseren. Als we kijken naar 
de gemiddelde servicekosten in Nederland bij VvE’s, zit Ravelijn gemiddeld op € 180,-, dat is 
aan de lage kant. (bedragen verschillen tussen 160,- en 220,-, afhankelijk van type 
appartement en ligging). 

 Architectonisch is Ravelijn best een duur pand, door de vorm alleen al. Onze servicekosten 
worden ook mede bepaald door het onderhoud aan een ruime tuin, aan de (dure en talrijke) 
liften. 

 Het MJOP is al uitdagend voor ‘gewoon goed onderhoud’ binnen 10 jaar. Vooral als we 
kijken naar vervanging van kozijnen op korte termijn, zouden we moeten/kunnen schuiven 
met kostenposten. Dat is niet ongebruikelijk. 

 Bij verduurzaming van het gebouw moeten we kijken op welke woonlasten we ons moeten 
richten. Op die van nu € 330,- gemiddeld, of op die van een paar jaar? Denk hierbij aan de 
sterk gestegen en nog steeds stijgende energieprijzen! Uitgaande van de huidige woonlasten 
kunnen we eenvoudigweg niet voldoende verduurzamen. 

De volgende stap is inzicht in mogelijkheden en op de kosten-baten verdeling.  
Wat zijn de verwachte kosten? En wat zijn de baten op welke termijn? 
 
IN ACTIE KOMEN 
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Er spelen een aantal factoren om als VvE in actie te komen: 

1. Er is nu nog subsidie. Maar het is onzeker of die nog wordt verlengd na 2023.  
2. Lening mogelijkheden. De rente is nu nog laag (2 à 2,3%).  

 

 Bij het Nationaal Warmtefonds kun je leningen aanvragen.  

 Het is aan te raden snel te starten met de aanvraag. Dit is een tijdrovend proces.  

 Los van de keuzes is het in ieder geval gunstig om alvast een toestemming tot 
maximale lening te hebben, ongeacht of je het (hele) bedrag nodig hebt. Wel moet 
je na toestemming het bedrag binnen een vastgestelde termijn gaan inzetten.  

 Leningaanvraag is wel één besluit, maar uitvoering kan in fases:  
* gevel isoleren 
* galerij verbeteren 
* vloer- en dakisolatie verbeteren 
* en na isolatievoordelen al dan niet voorzien in zonnepanelen. 
Ook hierbij is een tussenoplossing mogelijk: je maakt het als VvE mogelijk dat 
iedereen KAN aansluiten, maar dat alleen een deel van de eigenaren dat al doet. 

3. Nu nog btw-teruggave op zonnepanelen. Ook hier is niet bekend hoe lang deze regeling nog 
geldt.  

 
DRAAGKRACHT VVE EIGENAREN  
Als een VvE doet wat eigenaren willen, is een verduurzamingsplan goed gedragen. Om deze 
draagkracht te creëren, zijn we daar met alle eigenaren zelf verantwoordelijk voor. Als de VvE een 
diepte-investering gaat doen en hiervoor geld gaat lenen, is immers toestemming tijdens de ALV 
nodig van een vastgelegde meerderheid, bepaald door onze splitsingsakte.  
Dat betekent dat we de betrokkenheid van een groot aantal eigenaren nodig hebben.  
 
Eigenaren hebben de inzichtelijkheid nodig van de verschillende mogelijkheden, met kosten en 
baten. Op de agenda staat dan ook een overzicht met verschillende scenario’s: als we X doen, levert 
dat Y op. Dat brengt ons allen weer een stap verder in keuzemogelijkheden en de draagkracht 
hiervoor.  
 
Ons pand is nu eenmaal 30 jaar oud en er gaan daardoor kosten aan komen! Maar met het tevens 
verder verduurzamen van ons pand proberen we deze zo laag mogelijk te houden in de toekomst. 
Stijgende energiekosten gaan ons allen aan! 
 
De volgende stap is een overzicht van scenario’s met kosten en baten van  ‘Voor de VVE’ . Hiermee 
zetten we een volgende stap en informeren we weer alle eigenaren.   
 

 


