
Verduurzaming Gemeente Woudenberg

Organisatie: Gemeente Woudenberg

Plaats: Woudenberg

Gescande locatie:

Bosrand 19 te Woudenberg



• Certificering

• Energielabels

• BREEAM

• LEED

• Online inzicht

• Energiemonitoring

• CSR Manager

• Energierobot

• E-learning

• Energieslag

• Circulaire- en gezonde gebouwen

• Gegarandeerde besparingen realiseren 

• No cure, no pay

• Projectmanagement 

• Implementatie duurzame maatregelen

• Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

• CO2 Benchmarking

• MVO scorecards

CFP Green Buildings verduurzaamt de gebouwde omgeving



Zo veel mogelijk gebouwen en organisaties winstgevend verduurzamen
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De energielabelklasse wordt uitgedrukt in de energie-index (EI)
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Bouwjaar 1993

Gebruiker Eigenaar

Bijeenkomst

Oppervlakte 338 m2

Maximaal # bouwlagen 3

0%

Verlichtingstype LED 

Sensoren/schakelaars Vertrek met ANW 

Ventilatie Mechanische afzuiging 

Bevochtiging N.v.t. 

Warmteterugwinning N.v.t.

Verwarming (opwekking) HR107

Afgiftesysteem Water

Koeling (opwekking) N.v.t.

Afgiftesysteem N.v.t.

Warm tapwater HR-combiketel

Energiekosten € 3.400

CO2-uitstoot 10 ton

Milieustraat biedt mogelijkheid tot verduurzaming



De belangrijkste conclusie voor uw pand

De uitkomst van het energielabel is A. De energie-index bedraagt daarmee EI 0,92. Twee belangrijke 

factoren zorgen voor een label A. Enerzijds vanwege de bijeenkomstfunctie van het pand. Deze 

gebruiksfunctie komt positiever uit de berekening dan bijvoorbeeld de kantoorfunctie. De standaard 

waardes die in de berekening zitten worden voor kantoren zwaarder belast dan bijvoorbeeld bijeenkomst. 

Anderzijds worden de wanden die grenzen aan de industriehal niet meegenomen in de berekening.

Het is technisch haalbaar om het totale pand te transformeren naar gasloos. Echter komt daar geen 

positieve businesscase uit. De industriehal wordt namelijk dermate weinig gebruikt, zodat er weinig te 

besparen valt. Het gedeelte dat recent is aangebouwd kan daarin tegen wel getransformeerd worden naar 

gasloos. De isolatiewaardes zijn voldoende voor een laag temperatuur systeem zoals warmtepompen. Dit 

voorstel is meegenomen in dit rapport.

Daarnaast biedt dit pand de mogelijkheid om energieneutraal te worden. Het dak oppervlak is groot 

genoeg om zonnepanelen te plaatsen. Er zal voor 70 m2 aan zonnepanelen geplaatst moeten worden



Huidig scenario Bosrand 19 krijgt een energielabel A

Best practice
15,2 €/m2

Benchmark
18,2 €/m2

Prestatie
10 €/m2



Investering: 3k* Tvt: 5,1 jaar 

*begroting niet voorgelegd aan huisinstallateur

Energiebesparing: 18%

Best practice
15,2 €/m2

Benchmark
18,2 €/m2

Prestatie
8 €/m2

Verbeterd scenario leidt tot 18% energiebesparing

*begroting niet voorgelegd aan huisinstallateur



Maatregel kWh besparing m3 besparing kg CO2 besparing Financiële besparing Investering ETVT EI

TL LED verlichting i.p.v. TLD 58 2.790 0 1.090 € 470 € 1.920 4,1 

Isolatie TR (leidingen) 0 130 240 € 76 € 530 7,0 

Aanwezigheidsdetectie verlichting 420 0 160 € 62 € 660 10,6 0,91

Totaal 3.200 130 1.500 € 600 € 3.100 5,1 -0,01

Besparende maatregelen verbeterd scenario in ca. 5 jaar terugverdiend



Investering: 37k* Tvt: 9,5 jaar 

*begroting niet voorgelegd aan huisinstallateur

Energiebesparing: 100%

Best practice
15,2 €/m2

Benchmark
18,2 €/m2

Prestatie
0 €/m2

Visionair scenario leidt tot energieneutraal

*begroting niet voorgelegd aan huisinstallateur



Maatregel kWh besparing m3 besparing kg CO2 besparing Financiële besparing Investering ETVT EI

TL LED verlichting i.p.v. TLD 58 2.790 0 1.090 € 470 € 1.920 4,1 

Isolatie TR (leidingen) 0 130 240 € 76 € 530 7,0 

Aanwezigheidsdetectie verlichting 420 0 160 € 62 € 660 10,6 0,91

PV-cellen (70m2) 11.810 0 4.610 € 2.190 € 14.460 6,6 0,22

Dakisolatie 140 mm voor 

industriegedeelte (RC 3.5)
0 1.450 2.740 € 880 € 7.380 8,4 

Warmtepomp op buitenlucht in kantine 

(elektrisch)
-6.080 1.860 1.140 € 240 € 12.150 50,6 0,07

Totaal 8.900 3.400 10.000 € 3.900 € 37.100 9,5 -0,85

Besparende maatregelen visionair scenario in ca. 9,5 jaar terugverdiend
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AHuidig label

0,91
Aanwezigheidsdetectie verlichting

-0,01 (€ 700)

0,22
PV panelen

-0,69 (€ 14.500)

0,07 € 27,4k
Warmtepomp op buitenlucht

-0,15 (€ 12.200)

Plan van aanpak labelverbetering Bosrand 19
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* Afhankelijk van toekenning en hoogte SDE+ subsidie
* Afhankelijk van toekenning en hoogte SDE+ subsidie

Next steps voor implementatie maatregelen in portefeuille

Stap 1: Toepassen LED verlichting

• Besparing €0,5k met een TVT van 4 jaar

• Door CFP ontwikkelde LED-tool helpt u met LED businesscase per object

Stap 2: Aanbrengen zonnepanelen

• Besparing €2,2k met een TVT van 7 jaar door subsidieregeling*

• Objecten selecteren waar zonnepanelen kunnen worden toegepast, aanvragen van SDE+ subsidie



Selecteer uw te nemen maatregelen

Vraag offertes aan bij erkende en duurzame installateurs

Vergelijk offertes

Geef opdracht aan de installateur met de beste aanbieding
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CFP kan dit

proces voor u 

uit handen

nemen!

Met het 

benchmark-

systeem van 

CFP werkt u 

alleen met 

betrouwbare, 

kwalitatieve, 

duurzame en

erkende

installateurs

Direct een goede aanbieding voor het implementeren van de maatregelen?



1) Hogere waarde vastgoed

2) Hogere bezettingsgraad

3) Hoger rendement

4) Fiscale voordelen

5) Hogere tevredenheid huurders

6) Aanpak van eventuele leegstand

1) Lagere onderhoudskosten

2) Lagere energielasten

3) Aangenamer binnenklimaat

4) Hogere productiviteit

5) Lager ziekteverzuim

6) Voldoen aan wettelijke eisen

7) Duurzaam imago

Duurzaam vastgoed biedt kansen voor de toekomst!



Bijlage: toelichting energetische maatregelen



Energiebesparende maatregel: dakisolatie

Beschrijving

De besparing bij dakisolatie kan oplopen tot 6 m3 per m2 dak oppervlak bij een plat dak. Er zijn 

grofweg drie manieren om een dak te isoleren van binnenuit isoleren (koud dak, zoals bij een 

hellend dak gebruikelijk), van bovenaf direct op de dakconstructie met daarop de dakbedekking 

(warm dak), van bovenaf als laatste laag waarbij de isolatielaag ook de afdeklaag vormt 

(omgekeerd dak). 

Impact duurzaamheid

Verbetering comfort

Verbetering energielabel

Investering

Besparing



Energiebesparende maatregel: LED verlichting

Beschrijving

Door het toepassen van LED verlichting in plaats van conventionele verlichting kan veel energie 

bespaard worden. Tevens hebben LED lampen een langere levensduur waardoor ze minder 

vaak vervangen dienen te worden.

Impact duurzaamheid

Verbetering comfort

Verbetering energielabel

Investering

Besparing



Energiebesparende maatregel: aanwezigheidsdetectie verlichting

Beschrijving

Door verlichtingsarmaturen te schakelen door middel van aanwezigheidsdetectie wordt het 

onnodig branden van de verlichting voorkomen. Het toepassen van een bewegingsmelder 

levert voornamelijk een besparing op wanneer deze worden toegepast in ruimten waarin de 

verlichting vaak onnodig langdurig brandt, denk hierbij bijvoorbeeld aan archieven, kelders, 

fietsenstallingen, toiletten en vergaderruimten.

Impact duurzaamheid

Verbetering comfort

Verbetering energielabel

Investering

Besparing



Energiebesparende maatregel: isolatie TR (appendages, pompen, leidingen)

Beschrijving

Vaak lopen de leidingen en appendages van de verwarmingsinstallatie door onverwarmde 

ruimten. Wanneer de leidingen en appendages niet geïsoleerd zijn wordt er onnodig warmte 

afgegeven in ruimten waarin dit niet noodzakelijk is. 

Impact duurzaamheid

Verbetering comfort

Verbetering energielabel

Investering

Besparing



Energiebesparende maatregel: zonnepanelen

Beschrijving

Door het plaatsen van zonnepanelen wordt op een duurzame manier elektriciteit opgewekt, dit 

resulteert in een lagere energierekening. Zonnepanelen kunnen op vrijwel ieder gebouw 

geplaatst worden. De hoogste opbrengst is haalbaar wanneer de panelen onder een hoek van 

35 graden en op het zuiden geplaatst worden.

Impact duurzaamheid

Verbetering comfort

Verbetering energielabel

Investering

Besparing

DISCLAIMER:

De berekende financiële besparing bij het gebruik van PV-cellen is gebaseerd op de situatie waar: 

(1) de PV-cellen direct zijn aangesloten op de huurder (achter de meter) en (2) de netto-opbrengst 

van de PV-cellen het netto-gebruik niet overstijgt. In andere dan de hierboven beschreven situatie 

kan de besparing anders uitvallen.



Energiebesparende maatregel: warmtepomp op buitenlucht elektrisch

Beschrijving

Warmtepompen zorgen voor een duurzame verwarming en warm water. Warmtepompen halen 

warmte uit de lucht, de bodem of grondwater. In warme perioden zorgen warmtepompen tevens 

voor duurzame koeling. Warmtepompen hebben een zeer geringe milieubelasting, doordat ze 

bijna geen fossiele brandstof verbruiken.

Impact duurzaamheid

Verbetering comfort

Verbetering energielabel

Investering

Besparing



CFP Green Buildings

J.C. Wilslaan 29

7313 HK Apeldoorn
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Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is 

gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de 

opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven 

omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met de daadwerkelijke financiële 

exploitatie. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten 

ontlenen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of in enige vorm of 

op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere 

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corporate Facility Partners BV.


