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“Gemeente doe je VvE-huiswerk - we helpen graag mee” 

Bijna 60% van de woningen in Amsterdam valt onder een Vereniging van Eigenaren. Het 

verduurzamen van deze gebouwen is een juridisch moeras. De VvE-bond maakt zich zorgen over de 

adviezen die VvE's ontvangen: "We vrezen dat de regels van de VvE, ook wel de splitsingsakte, de 

verduurzaming dwarsbomen. Die regels aanpassen is schier onmogelijk, vooral in de wat grotere 

VvE's", aldus Maikel van Leeuwen, voorzitter van de VvE bond.  

Hij vervolgt "We hebben de wethouder een liefdevol advies gestuurd. Ik zeg liefdevol, omdat we de 

doelen steunen van wethouder Zita Pels. Maar we vragen de gemeente ook om zo snel mogelijk intern 

de juridische kennis bij te spijkeren"  De Bond wil dat de gemeente alleen adviseert over juridisch 

'veilige' maatregelen. Dus aanpassingen aan het gebouw die juridische gezien gewoon mogen. "Er is veel 

huiswerk en wij helpen daar graag bij". De gemeente adviseert VvE's over de technische kant van bijv.  

stadsverwarming of warmte koude opslag. "Maar die juridische kant, daar gaat het nu mis". 

Maatregelen die voor VvE’s juridisch wél veilig zijn moeten met kracht doorgaan. Wel kan de 

financiering veel toegankelijker en eerlijker. Ook vragen we de gemeente om bij het Rijk aan te dringen 

op het versimpelen van de regels en financieringsmogelijkheden voor VvE’s.  

Vragen aan gemeente 

We vragen de gemeente om intern juridische kennis over VvE’s zo snel mogelijk bij te spijkeren. Die is in 

deels al extern beschikbaar, alleen ze wordt bij het gemeentelijk beleid en uitvoering niet altijd gebruikt. 

Daardoor komt onnodig extra druk te staan op de amateur bestuurders van VvE’s. Voor de te pauzeren 

ingrijpende verduurzamingsadviezen kan al veel aan voorbereidingen worden gedaan. Dat helpt om 

straks meer tempo als het Rijk de regels heeft versimpeld. Onder meer dringen we aan op het verkrijgen 

van meer zicht op het proces om een geheel gebouw aan te pakken.  

Amsterdam Europees VvE-kampioen, €115 miljard aan vastgoed 

De VvE Bond vond geen andere stad in de EU met meer VvE woningen dan Amsterdam. Van alle huizen 

in Amsterdam hoort circa 57% bij een VvE. Waren er in 1959 minder dan 60 VvE’s, inmiddels zijn het er 

circa 22.000. Deze verenigingen worden zichzelf bestuurd, de gekozen bestuursleden zijn amateurs. 

Samen zijn ze verantwoordelijk voor gebouwen ter waarde van zo’n €115 miljard. 

VvE Bond Amsterdam 

De VvE Bond, een vereniging van bestuursleden van Verenigingen van Eigenaren werd begin 2022 

opgericht als informele vereniging voor en door VvE-bestuursleden. Inmiddels vormen we een 

verbinding tussen enkele honderden VvE’s met vele duizenden woningen.  

De belangstelling voor de Bond bleek veel groter dan de initiatiefnemers dachten. Komend voorjaar 

zetten we daarom de stap naar een vereniging met statuten.  
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Ongevraagd Liefdevol Advies aan de gemeente Amsterdam 

Amsterdam, 22 februari 2023 

Geachte gemeente, beste wethouder Zita Pels, 

Eind juni vorig jaar nodigde u ons uit om kennis te maken. U was net aangetreden en had nog slechts een 
voorlopige werkruimte en de Bond bestond nog maar twee maanden. In ons lange gesprek vroegen we u 
te (h)erkennen dat Amsterdam zowel de Nederlands als Europees ‘VvE-kampioen’ is. In geen andere stad 
hoort 57% van álle huizen bij een VvE, een Vereniging van Eigenaren. We deelden met U ook onze obser-
vatie dat het vaak de amateur VvE-besturen zijn die kennisgebrek over VvE’s bij ambtenaren en externe 
inhuur van de gemeente moeten opvullen. 

In oktober in Osdorp was u onze avondgast en u vertelde over uw een week later te publiceren Isolatie 
Offensief. Tot onze grote verrassing bleek die nota voor ongeveer de helft aan VvE’s gewijd. Daarmee bent 
u de eerste wethouder die bij de verduurzamingsopgave de VvE’s (h)erkent als factor van belang. 

Het afgelopen halfjaar hebben we als VvE Bond veel extra kennis vergaard. Onder andere met hulp van 
de in december op VvE-recht gepromoveerde Dr. Claudia Siewers, de inzichten van de Werkgroep Moder-
nisering Appartementsrechten www.wmanl.nl en de energie- en VvE-deskundige Laetitia Ouillet. De laat-
ste schreef recent een zeer informatieve column over VvE’s. De strekking: de huidige wettelijke regels 
binnen VvE’s maken verduurzamen van hun panden schier onmogelijk. Zij bevestigt daarmee onze eigen 
waarnemingen en ervaringen. 

We mochten reageren 
Op dinsdagmiddag 14 februari jl. was er een ambtelijke bijeenkomst. De VvE Bond en enkele andere 'veld-
deskundigen' mochten richting de aanwezige ambtenaren reageren op hun voorbereidingen op het Isola-
tie Offensief. Deze uitnodiging hebben we zeer op prijs gesteld. Tijdens de sessie werd de inbreng vanuit 
de VvE Bond over de juridische en andere hindernissen door de aanwezigen met belangstelling ontvangen 
en veelal bevestigd. Tegelijk werd duidelijk dat die kennis c.q. de details ervan voor een aantal van hen 
nieuw was en wellicht nog moet worden doorgedacht op de impact ervan. Bijvoorbeeld op de tijdens deze 
bijeenkomst enthousiast gepresenteerde plannen. 

Massieve impact 
Die impact op het Isolatie Offensief is namelijk massief, hebben we als VvE Bond de afgelopen maanden 
geleerd. De reden is dat er onneembare drempels besloten liggen in de binnen VvE's verplichte besluit-
vorming over investeringen in-, laat staan veranderingen aan hun gebouw. Zó strenge verplichtingen dat 
je er geen enkele procedurele fout mee mag maken. Doe je dat wel, dan loopt de VvE een reëel risico dat 
jaren later een rechter gaat opdragen de kostbare investeringen ongedaan te maken. Als VvE Bond kun-
nen we slechts concluderen dat het momenteel geen zin heeft om VvE’s te stimuleren tot verduurzaming 
waarbij de indeling of inrichting van het gebouw en/of installaties ingrijpend gewijzigd moet worden. Denk 
daarbij ook aan warmtenet-aansluitingen, WKO’s of vervanging van gevels. Immers de dan veelal beno-
digde wijziging van de Splitsingsakte en/of de aanpassing van erfpacht- en hypotheekcontracten zijn on-
der de huidige regels met 99,7% zekerheid onhaalbaar. Uitvoering zonder aanpassing van de Akte of con-
tracten leidt voor de VvE tot ondragelijke juridische en financiële risico’s. 
Tegelijk constateren we dat verduurzamingsmaatregelen die wél binnen de regelgeving mogelijk zijn voor 
veel VvE’s zeer moeilijk te realiseren zijn door onnodig hoge financiële drempels. 
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Nauwelijks voorbeelden van VvE’s die van slecht naar goed energielabel gingen 
Ter illustratie stellen we overal de vraag: “er zijn in Nederland minstens 125.000 VvE’s, hoeveel VvE’s 
konden geheel op eigen kracht hun energielabel G, F of E verbeteren naar energielabel B of zelfs A”? Het 
verdrietige antwoord is dat er daarvan waarschijnlijk minder dan 10 te vinden zijn. Daarom voegde de VvE 
Bond zich in de lopende lobby richting Rijk om de regels binnen VvE’s minder streng te maken.  
Het bovenstaande brengt ons tot onderstaand advies aan de gemeente. Het is oprecht “liefdevol” omdat 
we de doelen van het Isolatie Offensief onderschrijven en niet kunnen wáchten tot het Rijk het makkelijker 
maakt daar serieus mee aan het werk te gaan. We helpen ook graag mee om z.s.m. te beginnen met de 
voorbereidingen voor straks, als de regels simpeler zijn. Tot die tijd is het echter onverstandig meer te 
stimuleren en te doen dan de nog te identificeren 100% juridisch veilige activiteiten.  
 

Het advies van de VvE Bond 

1. Wees als gemeente een geïnteresseerde en lerende organisatie: 
a. til de éigen gemeentelijke kennis over VvE-recht en praktijk zo snel mogelijk naar een profes-

sioneel niveau, zowel juridisch-theoretisch als juridisch-bouwkundig-praktisch; 
b. zorg vooral voor kennis over de regels en eisen in Splitsingsakte en de achterliggende sinds 

de jaren ’50 verschenen negen versies van de VvE Modelreglementen en de invloed daarvan 
op maatregelen ter isolatie en verduurzaming, inclusief o.a. Stadsverwarming en WKO; 

c. besef dat veel VvE’s zijn opgericht door stadsdelen en woningcorporaties en dat al die oprich-
ters eigen wijzigingen hebben aangebracht in de uiteindelijke Splitsingsakten; 

d. zorg dat deze kennis binnen de gemeente geborgd is in bijv. een gemeentelijk VvE Kenniscen-
trum dat die kennis online ontsluit voor de 22.000 Amsterdamse VvE’s. 
 

2. Onderzoek en met spoed, per ieder van de 9 versies van het Modelreglement: 
a. welke verduurzamingsmaatregelen juridisch veilig uitgevoerd kunnen worden; zowel per in-

dividuele appartementseigenaar als per VvE en onder welke voorwaarden; 
b. welke maatregelen juridisch onzeker zijn; 
c. welke maatregelen wijziging van de Splitsingsakte en/of onhaalbare besluitvorming vergen; 
d. zorg gedurende dit onderzoek en daarna voor goede ontsluiting van de uitkomsten richting 

VvE’s en hun leden. 
 

3. Onderken dat: 
a. 244.000 Amsterdamse VvE woningen (ca 57% woningvoorraad) ter waarde van ca €125 mil-

jard aan vastgoed worden bestuurd door goedwillende amateurs die erg hun best doen; 
b. zelfs juridisch veilige verduurzaming zware eisen stelt aan een amateur VvE-bestuur; 
c. een VvE die ‘juridisch strijdige’ verduurzamingsmaatregelen doorvoert nog vele jaren het ri-

sico loopt dat ze op gerechtelijk bevel teruggedraaid gaan worden. Dergelijke risico’s zijn voor 
VvE’s ondraagbaar. 
 

4. Kies daarom per direct bij de gemeentelijke acties inzake verduurzaming en isolatie richting VvE’s voor 
een twee sporen beleid: 

a. Ga natuurlijk wel en met vólle kracht door met alle doelen en maatregelen waarvan onom-
stotelijk vast staat dat ze juridisch 100% veilig zijn. Daaronder alle niet ingrijpende maatrege-
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len die kunnen helpen om het energieverbruik in woningen te verminderen. Er is bijvoorbeeld 
bij honderdduizenden Amsterdamse woningen bepaald nog veel te FIX-en. 

b. Pauzeer, zolang de VvE-regels nog niet zijn versimpeld met het stimuleren van (bijna) onhaal-
bare maatregelen. Immers daarmee bereik je nú vrijwel niets, het is kostbare verspilling van 
gemeenschapsgeld - en je frustreert en verslijt er schaarse VvE-bestuursleden mee. 
 

5. Onderken, op basis van de praktijkervaring, dat voor het realiseren van juridisch veilige verduurza-
mingsmaatregelen de financiële drempels voor VvE’s nu onredelijk hoog zijn. Dit komt door magere 
isolatiesubsidies, strenge leenvoorwaarden en hoge ‘marktconforme’ rente van het Warmtefonds en 
het ontbreken van steun aan VvE-leden met een kleine beurs. Steun als gemeente de lobby bij de 
rijksoverheid om deze drempels te verlagen 
 

6. Ga als gemeente ook krachtig mee-lobbyen bij het Rijk/Ministerie J&V om het VvE-recht en de Split-
singsaktes voor VvE-besturen en -leden meer hanteerbaar te maken. Een concept van een daartoe 
bruikbare Algemene maatregel van bestuur staat al sinds 2018 klaar op www.wmanl.nl  
 

7. Zet krachtig in op voorbereidingen voor het moment dat de regels versimpeld zijn opdat er dan ook 
meteen dóórgepakt kan worden. Acties op dat vlak kunnen o.a. zijn: 

a. leg een register aan van alle VvE's in Amsterdam met gegevens als locatie, aantal en soort 
eenheden, bouwjaar en type gebouw(en), warmtebron, bereikbaarheid bestuur en eventuele  
externe beheerder;  

b. benader VvE's of zij contact willen met nabije vergelijkbare VvE's voor bijv. kennisuitwisseling 
tot en met gezamenlijke inkoop en beheer; 

c. faciliteer VvE-ontmoetingen per type en/of bouwperiode en/of buurt/wijk; 
d. verkrijg en verspreid kennis over de integrale verduurzaming van een heel VvE pand. Doe door 

enkele representatieve panden 'virtueel' te verduurzamen met aandacht voor benodigde keu-
zen, besluitvorming, financiering, fysieke maatregelen en voor bewoners fysieke gevolgen en 
doe dat zo (online) dat alle VvE besturen het kunnen volgen en teruglezen. Zo ontstaat zicht 
op het totale proces van verduurzaming van een pand, op dit moment heeft onder VvE be-
stuurder (vrijwel) niemand dat overzicht. 

e. breng in kaart waar welstandseisen en de Wet natuurbeheer botsen op verduurzaming of die 
zelfs kunnen tegenhouden, help mee daar een verstandige en praktische aanpak voor te be-
denken. 
 

8. Als VvE Bond Amsterdam helpen we als 'trusted third party' graag kritisch constructief mee bij alle 
geadviseerde activiteiten. 

Ter inspiratie zijn bijgevoegd de eerder genoemde column van Laetitia Ouillet en enkele  praktijkvoorbeel-
den uit het mooie Leiden van de hand van Leidse journalist en VvE-kenner Frank Steenkamp. 
 
Vanzelfsprekend zijn we van harte bereid het bovenstaande nader toe te lichten. 

Februari 2023 – VvE Bond Amsterdam 



Laetitia Ouillet • Column in Energeia, 15-02-2023

Kom niet naast mij zitten in de verjaardagskring
Eigenlijk is dit de dag die je wist dat zou komen1. Wie mij al langer volgt op sociale media weet dat ik mij
verschrikkelijk veel zorgen maak om de toekomst van de Verenigingen van Eigenaren (VvE) in de
energietransitie. Mijn doel is dat jullie na het lezen van deze column mijn zorgen delen en het kaf van
het koren kunnen scheiden bij berichtgeving in de media en uitingen van Kamerleden wanneer de
politiek zich gaat uitspreken over het onderwerp.

Herkennen jullie dat? Die ene buurman, nicht of oom die bij elke gelegenheid weer begint over een
niche-onderwerp dat werkelijk niemand interesseert maar zijn/haar leven lijkt te domineren. Met een
cringy zelfgemaakte wordpress-pagina waar hij/zij elke week nieuws post over zaken als de verdwijning
van de letter “O” uit de Noordwest Europese talen sinds 1673 of die elk weekend op het malieveld staat
met een spandoek om te strijden voor de redding van een vijgenboom naast een basisschool in Cyprus.
Zo iemand waarvan je bij elke kringverjaardag hoopt dat je niet naast hem/haar belandt, omdat het
onderwerp je simpelweg echt niet kan boeien. Nou dit ben ik nu.

Tot 2021 had ik nooit van een VvE gehoord. Ik woon in een huis (vertaling voor beleidmakers: een
grondgebonden woning) waar ik alleen een muur deel met mijn gezellige buren, geïmporteerd uit
Limburg, waarmee ik een aantal keren per jaar tot een overeenstemming moet zien te komen over de
datum van de burenborrel. Er komt zaterdag een glasbedrijf mijn kozijnen meten omdat er eindelijk
dubbelglas op mijn werkkamer en in de badkamer komt en daar hebben de buren niets over te zeggen
of te vinden, ze kunnen hooguit vragen of ze even kunnen meeliften op de offerte.

Maar anderhalf miljoen huishoudens in Nederland hebben die luxe niet. Ze wonen in één van de
appartementen die onder de 125.000 VvE's vallen die het land rijk is. Een VvE is het overkoepelende
orgaan waarvan alle eigenaren automatisch lid worden zodra ze een appartementsrecht in een gebouw
kopen. Zie het zo: het is net als je familie, je kan je VVE niet kiezen. Je koopt namelijk nooit alleen een
appartement, je koopt een aandeel in een gebouw. En je weet wat ze zeggen over familie en vis2? Nou,
met je VvE heb je eigenlijk levenslang. Je komt elkaar elke dag tegen in de lift, bij de trap, bij de
brievenbus en twee keer per jaar bij de vaak niet zo gezellige ALV.



In de VvE maak je met elkaar afspraken, deze zijn vastgelegd in de splitsingsakte en het
modelreglement. Waar spaar je samen voor, wat beslis je samen en wat niet? Dit document is heilig. Om
iets eraan te mogen wijzigen moet je door een ontelbare hoeveelheid hoepels. Ik vat het even voor jullie
samen: stel, er komt een warmtenet in de buurt, je hebt nu samen een collectieve
blokverwarmingsketel (sommige zelfs op stookolie) in de kelder staan, en iedereen een geiser in de
keuken. Dan kan je pas gebruik maken van de warmte uit het warmtenet voor je douche en afwas als je
de akte wijzigt. Dus in het hypothetisch geval dat het je gelukt is om 75% van de stemmen vóór de
wijziging3 te krijgen (dus inclusief de complotdenker op nr. 4, de mafkees van nr. 12, de wijkdealer op
38, de rabiaat die op thorium wacht op 45 en de pandjesbaas met studenten op de hele galerij van de
6de verdieping), dan moet je alsnog:

• Een notaris zoeken om je akte te wijzigen;
• opnieuw stemmen en zorgen dat je nu maar liefst tachtig procent stemmen hebt (want de

akte is heilig en dus gelden er andere eisen voor besluitvorming rondom een aktewijziging);
• van de 150 appartementen en garageboxen in het kadaster zoeken wie de geldverstrekkers

zijn (waar lopen de hypotheken);
• al deze hypotheekverstrekkers een brief sturen en van alle banken een expliciete ja krijgen;
• oh en daarna de gemeente om goedkeuring vragen omdat je op erfpacht zit.

Maar ik ken jullie langer dan vandaag en
hoor al in mijn hoofd de criticasters:
“Daarom moet je niet op een warmtenet”.
Nou, I’ve got news for you, je moet PRECIES
hetzelfde doen als je stopt met het
warmtenet/of je blokverwarming en
doorgaat met individuele cv-ketels of met
hybride warmtepompen. Oftewel: links,
rechts, voor en tegen, wij hebben allemaal
belang bij een versoepeling van regels voor
VvE’s. Sterker nog, het wordt moeilijk
polariseren op het onderwerp VvE.

Overigens is mijn voorbeeld van een ALV die
beslist om gezamenlijk het pand te isoleren
of de warmtebron aan te passen louter
theoretisch, omdat de meeste VvE’s gelukkig
rollebollend over straat gaan als het gaat
over of je wel of niet een kerstboom in de hal
vanuit de gezamenlijke pot mag betalen.
Hoor ik jullie nu hardop lachen dat ik dit
verzin? Dat doe ik namelijk niet. Hier even
wat vrije citaten vanuit de jurisprudentie:
“De gemeenschappelijke belangen strekken zich conform de regels slechts uit tot het beheer van het
gemeenschappelijk eigendom, daar staat dan ook welke kosten voor rekening van de gezamenlijke
eigenaren dienen te komen. Evenementen als deze (de kerstboom, of de barbecue) staan daar nooit bij
genoemd. Een bestuur, commissie of vergadering van eigenaars kan dus nooit besluiten om dit soort
evenementen wel uit de gezamenlijke pot te betalen.”



Ik vertaal hem voor jullie: 99% van het pand heeft zin in de kerst, één rabiaat niet en de rechter kan zo
de kerstborrel nietig verklaren. Ik zei toch al dat de splitstingsakte heilig was? Waarom is het eigenlijk
zo? En wie heeft ervoor gezorgd dat dit zo bekrompen is gemaakt en zo ingewikkeld is om te wijzigen?
Met een reis van anderhalf jaar achter de rug langs hoogleraren, juristen, promovendi, notarissen, en
vele VvE’s weet ik het nu wel. Het gaat om het eigendomsrecht. Het beschermen van “me eigen”. In
Nederland is dit het meest heilige wat er is. Getuige de talloze afleveringen van de rijdende rechter.

Siri, hoe praat ik over VvE’s zonder de kern van het probleem te raken?’

Afgelopen tweede kerstdag ging ik na het ontbijt mijn echte cadeau uitpakken. De brief 'Versnelling VvE'
van minister Hugo de Jonge. Het was hem gelukt: een brief nog in 2022 aan de Tweede Kamer sturen
om zijn grote ambities als het gaat om VvE’s te tonen. Hulde. Een kwartier later had ik de tien bladzijdes
uit en begon ik opnieuw met lezen. Maar nee, ik had het goed gezien. Nul keer de woorden “akte”,
“splitsing” of “demarcatie” (het beleidswoord voor “van wie is wat”). Siri, hoe praat ik over VvE’s zonder
de kern van het probleem te raken?

Sindsdien ben ik al mijn vrije tijd, alle kringverjaardagen, alle werkborrels, alle bijeenkomsten van alle
praatclubs over energie en warmte die Nederland rijk is aan het benutten om mensen ervan te
overtuigen dat zij dit heel serieus moeten nemen en ook verontwaardigd moeten zijn over de brief. En ik
denk dat wij hiermee de minister alleen maar helpen. Want hij is niet op zijn achterhoofd gevallen, maar
hij is uiteraard bang dat hij iets meeslepends gaat organiseren waar de bond van notarissen en de
vereniging van “me eigen” overheen gaan vallen, terwijl de rest van Nederland geen idee heeft dat dit
belangrijk is waardoor het politieke draagvlak nul is en blijft. Ik moet nog de dag meemaken dat wij op
Twitter dipjes zien van Kamerleden die iets spannends zeggen over VvE’s en hiermee viral gaan.

Wie komt mee naar het Malieveld de anderhalf miljoen huishoudens die worden gegijzeld in de
energietransitie bevrijden?

PS: Voor de eenvoud van deze column heb ik een aantal zaken weggelaten: het niet voordelig kunnen
lenen als VvE, de voorwaarden gesteld door financiers om leningen aan VvE’s te verstrekken, de
beperkte bewegingsruimte van woningcorporaties in gemengde VvE’s, de langdurige
vergunningstrajecten voor het isoleren van grote appartementencomplexen en nog wat zaken. Weet je
wat, misschien moet dit een serie gaan worden.

Laetitia Ouillet

Noten
1 Douze points voor deze culturele referentie.
2 Familie en vis blijven drie dagen fris.
3 Per modelreglement gelden er andere eisen/drempels.
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Woningisolatie in VvE’s: schier onmogelijke opgave, 

praktijkervaringen in Leiden1 

Wie in deze energiecrisis nog niet aan het isoleren slaat, leeft onder een grote steen. Of… is lid van een 

vereniging van eigenaren (VvE). Want in een flat of ander gebouw met meerdere eigenaren moet je voor 

verduurzaming erg veel geduld hebben. Vaak lopen zulke plannen zelfs vast. Hoe komt dat? En wat valt er te 

leren van plekken waar het wél gelukt is? 

Over die vragen buigt Sleutelstad zich de komende weken. Want het wordt tijd dat we het over de VvE gaan 

hebben. Duizenden Leidenaren hebben met zo’n vereniging te maken. Dat merken ze vaak pas als er iets aan 

hun woning verbeterd moet worden. Zoals nu, in deze energiecrisis. 

Een kwart van Leiden 

Elke flat of ander gebouw dat meerdere woningen of winkels onder één dak huisvest, heeft een bestuur nodig 

dat zorgt voor de instandhouding van het pand. In een huurcomplex ligt dat simpel: daar heeft de verhuurder 

die taak. Maar bij koopwoningen wordt het ingewikkelder. Daar is een Vereniging van Eigenaren (VvE) nodig om 

de boel te bestieren.  

Van zulke VvE’s zijn er duizenden: vooral in dichtbevolkte steden in de Randstad, dus ook in Leiden. Volgens de 

laatste landelijke CBS-telling, uit 2015, had Leiden 1650 van zulke clubjes eigenaren. Die telden samen bijna 23 

duizend appartementen. Als je winkels en dergelijken daarvan afhaalde, bleven er 14.155 woningen over die 

onder zo’n vereniging vielen. Dat was meer dan een kwart van álle woningen in de stad. 

Inhoud artikelen 

Pag   5: Gemengde VvE Merendonk, 114 koop- en huurappartementen, energielabel E.  Mission impossible? 

“De VvE vroeg drie aannemers een prijsberekening. Het resultaat viel tegen. Van Alphen: “De 

renovatiekosten bleken flink hoger dan het adviesbureau had berekend.” Begrijpelijk, want door de 

energiecrisis en andere wereldproblemen gingen materiaalkosten overal omhoog. Maar het was wel een 

kink in de kabel.  

Op een ledenvergadering (ALV) half november zou de VvE een keus maken tussen de drie aannemers. 

Maar op de valreep trapte Portaal op de rem. De eigenaar van huurwoningen was geschrokken van de 

kostenstijging en moest zich opnieuw beraden. “Dat was lastig uit te leggen aan de leden: niet goed voor 

het vertrouwen in de VvE.” Maar er zat niets anders op dan uitstel. 

Komende week gaat Portaal melden of ze de plannen nog steunen. Van Alphen wil het renovatieplan 

daarna snel weer oppakken. “Dan kunnen we vóór de zomer een nieuwe ALV houden en alsnog een 

aannemer kiezen.” 

(…) 

De eerste hindernis is het maximale leenbedrag van 30.000 euro per appartement. Dat plafond is 

ondanks sterk stijgende bouwkosten het laatste jaar niet verhoogd en veel VvE’s lopen erop klem. “Ook 

bij ons wordt dat spannend”, erkent Van Alphen. “Wij moeten onder de 3,42 miljoen blijven. Dat zal niet 

meevallen.” 

 
1 https://sleutelstad.nl/author/frank-steenkamp/  
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En dan is er de leenrente. Anderhalf jaar geleden betaalde een VvE voor een 20-jarige lening maar 2 

procent, nu is dat 4,7 procent. Dit vertaalt zich in hogere maandlasten voor eigenaren. 

Zelf wil Van Alphen zich over die maandlasten nog niet uitspreken, maar als de bouwkosten en de 

leenrente niet veranderen gaat de lening voor Merendonk gemiddeld 195 euro per woning per maand 

kosten. Dat betekent bijna een verdubbeling van de huidige maandbijdrage van 220 euro. Daar staan 

wel besparingen tegenover, maar de kostenverhoging zal zeker pijn doen. 

Draagvlak 

Als het prijskaartje straks bekend is, komt het erop aan om met de hele VvE tot een besluit te komen. 

Portaal moet het plan nog steunen, en ook moet minstens twee derde van de particuliere eigenaren er 

achter staan – dat is een eis van het Warmtefonds. 

Het wordt een toer om dat draagvlak te vinden. Sommige eigenaren wonen elders en verhuren de 

woning: zij hebben minder belang bij de renovatie. Van Alphen: “En veel eigenaars hebben een 

bescheiden inkomen. Zij moeten elke euro drie keer omdraaien. We moeten hen ervan overtuigen dat 

ze voor de hogere maandlast veel terugkrijgen.” En een deel van de bewoners is de Nederlandse taal 

maar beperkt machtig. Dat maakt de opgave extra lastig. 

Pag. 12 Monumentale isolatieramen voor ‘Oranjeboom’: geniaal of niet? 

Zodra het straks over harde euro’s gaat, wordt het spannend. Dan gaan de eigenaars het keurslijf voelen 

van wettelijke regels voor Verenigingen van Eigenaren. Een voorbeeld is de kostenverdeling. Die is 

spijkerhard vastgelegd: alle VvE-kosten worden verdeeld op basis van het oppervlak van elke woning. 

Aan die breukdelen kan niet getornd worden.  

Dat pakt pijnlijk uit voor één bovenwoning die een flink vloeroppervlak heeft, maar geen verticale 

schuiframen. Hier wordt voor nog geen 10.000 euro vertimmerd, maar op basis van breukdelen zou de 

eigenaar zeker 25.000 euro moeten bijdragen aan de renovatiekosten. 

Als deze woning van Portaal was, viel deze tegenvaller weg te strepen tegen meevallers van kleine 

woningen mét dure schuiframen die juist minder meebetalen. Maar deze bovenwoning is van een 

particuliere eigenaar. Gaat Portaal diens pijn verzachten door een iets groter deel van de kosten te 

betalen? Reglementair kan dat bijna niet. Dus als Portaal dat wil, wordt het voer voor juristen. (…) 

Een eigenaar die we aanspreken, vindt dat de huizen al best aardig geïsoleerd zijn. Denk aan het dubbel 

glas en de tochtstrips in de aluminium schuiframen, de achterzetramen en de dakisolatie. Deze eigenaar 

meldt ook een bescheiden gasverbruik. Dat kan kloppen, want in zijn huizenrijtje zien we energielabels B 

en C. “In het halletje en bij de trap zit in de ramen nog enkel glas. Daar komt veel kou vandaan. Vervang 

dat eerst door dubbel glas en laat het daarbij”, is zijn eerste reactie. “Ook Portaal kan zijn geld misschien 

beter besteden, aan huizen waar meer warmtewinst te boeken valt.” 

Als Portaal dus echt de minderheid van particuliere eigenaren wil laten beslissen, is de kans groot dat dit 

mooie renovatieproject een stille dood sterft. Want het project alleen laten uitvoeren in de eigen 

huurwoningen? Ook dat botst met de bestaande VvE-regels. Het moet collectief gebeuren, of het 

gebeurt niet. 
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Pag. 17 Verduurzamen met ruim 100 eigenaren? De VvE Vrijheidslaan doet het 

Maar waar andere VvE’s echt wat van kunnen opsteken, is hoe het bestuur van VvE Vrijheidslaan de 

lasten van de miljoenenlening draaglijk wist te maken voor de leden door slim in te spelen op de 

verwachte inflatie. Misschien gaf die truc uiteindelijk wel de doorslag.  

Even een mini-lesje economie. De lening bij het Warmtefonds moet in 20 jaar afgelost worden. En net 

als bij een hypotheek betaal je een vast  annuïtair bedrag aan rente en aflossing. Wat deze VvE nu doet, 

is: de leden de eerste jaren iets te weinig laten betalen, maar dat bedrag wel elk jaar met 2,5 procent 

verhogen. Daardoor teert de VvE in het begin wat in op haar reserves, en is er extra zuinigheid nodig 

met ander onderhoud. Maar over de hele looptijd komt de VvE niks tekort.  (…) 

Door de 2,5% indexering loopt de maandbijdrage de komende jaren wel op: van 300 euro naar 358 in 

2030 en zelfs 462 in 2040. Zulke bedragen kunnen mensen de stuipen op het lijf jagen, maar het VvE-

bestuur heeft de leden ervan kunnen overtuigen dat het dankzij de inflatie betaalbaar blijft. Nu zelfs 

veel pensioenen met 8 procent verhoogd worden, lijkt die verwachting niet overdreven. 

Pag. 20: Flat Boerhaavelaan: de isolerende glaswand kwam net op tijd 

Het klinkt achteraf allemaal logisch. Toch is deze Vereniging van Eigenaren een uitzondering. Ambitieuze 

isolatieplannen komen in zulke verenigingen vaker niet dan wel van de grond.  

Het plan kon alleen doorgaan met de steun van twee derde van de eigenaren. In een pand met 30 

appartementen, waar vijf talen worden gesproken en men elkaar alleen bij de lift tegenkomt, is dat een 

uitdaging. De VvE activeerde de bewoners door informatieavonden. En wie niet bij de beslissende 

vergadering kon zijn, kon een machtiging af te geven. Uiteindelijk werd zo de vereiste meerderheid 

gehaald.  

Dat succes was deels te danken aan de actieve beheerder en aan het VvE-bestuur dat een behoorlijke 

reserve had opgebouwd. En wat ook hielp was het enthousiasme van bouwbedrijf Balco, dat voor het 

eerst in Nederland de kans kreeg om zo’n ‘Zweedse’ glaswand tegen een gebouw te plaatsen.  

Van Walsum: “Als demonstratiemodel plaatsten ze alvast een grote glaswand: twee flats breed en vijf 

meter hoog. Iedereen kon komen kijken en voelen hoe je de ramen kon openklappen en -schuiven. Dat 

sprak mensen enorm aan.” 

Pag 24 De VvE in de Asserstraat: vijf jaar geduld voor een renovatieplan 

Het isolatieproject in de Asserstraat heeft vijf jaar geduld gekost, maar achteraf gezien was deze VvE nét 

voor de storm binnen. Ze kreeg een 20-jarige lening van het Warmtefonds tegen krap 2 procent rente; 

op dit moment betalen VvE’s al bijna 5 procent. En de aluminium kozijnen konden nog ingekocht 

worden tegen ‘vooroorlogse’ prijzen; hetzelfde materiaal zou nu veel duurder zijn.  

Als klap op de vuurpijl was het werk klaar voordat de winter 2022 de gastarieven door het dak joeg. Bij 

deze VvE kan je dus wel spreken van een gelukkige timing. Maar dat roept tegelijk de vraag op hoe het 

verder moet met de vele VvE-panden in Leiden die nog aan het begin staan van nieuwe isolatieplannen. 

Een deel van die panden is in veel slechtere staat dan de Asserstraat 50 tot 104. 

Pag 28 Beter isoleren van 10.000 Leidse VvE-woningen stagneert 

Een klein aantal Leidse VvE’s is er wel in geslaagd om het samen eens te worden over verduurzaming. 

Aan die panden en hun club bewoners besteden we de komende weken aandacht.  

Een voorbeeld is de VvE op de Asserstraat. Een compact flatgebouw met 28 woningen, aan de rand van 
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de Professorenwijk. Het is nog niet zo oud (uit 1994), maar de ramen en balkondeuren waren aan 

onderhoud toe. Enkele bewoners bedachten dat ze de kozijnen wilden te vervangen door duurzamere 

en beter geïsoleerde exemplaren. 

 

Pag 32 Isoleren wordt makkelijker voor 2500 Leidse ‘dakdelers’ 

Bij veel VvE’s blijkt groot onderhoud een probleem en dat geldt zeker voor isolatieplannen. Als 

huiseigenaar kan je hier niet zelf over beslissen, want het dak en meestal ook de gevels en kozijnen zijn 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de VvE. Je moet het dus samen met je buren eens worden 

over de maatregelen én over de financiering daarvan. 

Er zijn legio verhalen over buren die slaande ruzie kregen over een lekkage. Want: als het dak van de 

bovenwoning lekt, waarom zou jij met je benedenwoning dan aan de reparatie meebetalen? Toch is dat 

bij VvE’s de regel: onderhoud aan de ‘buitenkant’ van het pand betaal je samen. En er zit ook een logica 

in: in je benedenwoning profiteer je er ook van als de woning van je bovenburen niet verloedert. 

Ook als buren geen ruzie over lekkages maken, blijkt groot onderhoud vaak een probleem. Officieel 

moet een VvE een onderhoudsreserve opbouwen. Alleen gebeurt dat bij kleine VvE’s vaak niet, of te 

weinig. En als er dan iets groots aan het pand moet gebeuren, kan het zomaar dat een deel van de 

eigenaars de kosten niet kan opbrengen. 

Een pluspunt is dat kleine VvE’s van het Warmtefonds door veel minder hoepeltjes hoeven te springen 

dan hun grote tegenhangers met meer dan acht leden. Ze hoeven geen langdurig adviestraject te 

doorlopen en er is geen meerjarig onderhoudsplan nodig om de leenaanvraag te onderbouwen. 
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Merendonk: blikvanger langs de IJsselmeerlaan. (Foto's: Frank Steenkamp). 

Operatie Merendonk (1): koop- en huurflats samen verduurzamen 

Leiden, 1 februari 2023, 10:59 uur door Frank Steenkamp  

De grote flatgebouwen in de Slaaghwijk zijn een halve eeuw oud, maar kunnen nog best een tijd mee, als de 

isolatie en de verwarming verbeterd worden. Bij één van die flats, Merendonk, werkt de Vereniging van 

Eigenaren (VvE) hard aan zulke plannen. Het gebouw met 114 appartementen is een mix van koop- en 

huurwoningen. Dat maakt de besluitvorming en financiering ingewikkeld. Maar penningmeester Tom van 

Alphen zet zijn tanden in de renovatie en laat niet los. 

Wie langs de IJsselmeerlaan richting Merenwijk rijdt, ziet rechts twee imposante woonblokken oprijzen: allebei 

acht woonlagen hoog en 150 meter lang. In metershoge letters lees je: ZIJLDONK en MERENDONK. 

Panoramisch en goedkoop 

We keken rond in Merendonk. Zoals veel naoorlogse flats heeft het gebouw twee gezichten. “Genieten van een 

panoramisch uitzicht”, kraait een makelaar op Funda. En dat op maar 2 kilometer van het Leidse centrum. 

Toch vind je hier de goedkoopste flatwoningen van Leiden, vanaf 275.000 euro voor bijna 90 vierkante meter. 

Was dit die armoedewijk, met veel overlast van jongeren? Bij Merendonk is de sfeer best goed. Recent plaatsten 

bewoners er nog samen struiken langs de gevel, tegen rommelig geparkeerde fietsen. 

Maar een minpunt is het energieverbruik. De woningen van Merendonk hebben gemiddeld een energielabel (E), 

wat staat voor ‘veel energieverlies’. En bestuurslid Tom van Alphen weet waarom: “De verwarmingsinstallatie is 

totaal verouderd, de kozijnen hebben nog geen modern HR++ dubbel glas. En de gevels en vloeren zijn matig 

geïsoleerd.” Niet handig in deze tijd van energiecrisis, dus wil het VvE-bestuur deze manco’s aanpakken. 
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Van Alphen woont zelf niet op de Merendonk. Hij kocht er begin 2020 een appartement om te verhuren aan 

vrienden die hun woning uit moesten. En hij zag al gauw de onderhoudsproblemen. 

Plannen verzand 

Bij een ledenvergadering bleek dat deze grote ‘gemengde’ VvE maar één bestuurslid had. Woningstichting 

Portaal, die hier 60 huurwoningen bezit, leek achterover te leunen. “Het maakte geen slagvaardige indruk: een 

zo klein bestuur is te weinig voor zo’n complex.” Hij ontdekte ook dat er al vaker was begonnen aan 

renovatieplannen, maar die waren steeds verzand. 

Van Alphen ging met pensioen en besloot zijn tanden in de renovatie te zetten. Er kwam een bijeenkomst met 

woningstichting Portaal. “Zij wilden niet in het bestuur, want ‘dat doen we bij geen enkele VvE’, was hun reactie. 

Ik heb ze gevraagd om wél actief te gaan meedenken. Dat doen ze nu gelukkig.” 

Leerzaam 

Er kwam een vierkoppig bestuur. Dat peilde meningen van bewoners, met enquêtes en informatieavonden. Dat 

was leerzaam: “We vroegen: wat vind je ervan als we beter isolatieglas plaatsen, het dak beter isoleren of de 

gevels? Dan kreeg je nogal eens de reactie: ‘Die gevel? Daar heb ik niks mee te maken, die is van de VvE.’ En dan 

moesten we uitleggen: U bént de VvE.” 

Veel bewoners beseffen niet dat ze samen eigenaar van een flatgebouw zijn en dus ook samen verantwoordelijk 

voor alle onderhoud. En als lid van de Vereniging van Eigenaren moet je daaraan meebetalen. 

Maar de informatiecampagne slaagde. Een gespecialiseerd bureau rekende isolatiemaatregelen door; het 

bestuur bekeek welke acties echt nodig waren en toch nog betaalbaar. En in mei 2022 besloot de Algemene 

Ledenvergadering welk pakket maatregelen uitgewerkt moest worden. Er kwam vaart in de operatie 

Merendonk. 

“Die gevel? Daar heb ik niks mee te maken, die is van de VvE” 

Lastige keuzes 

Het meest urgent is vervanging van de verwarming. Van Alphen: “We zitten op de stadsverwarming. Maar de 

installatie in het gebouw is vreselijk inefficiënt, met enorm dikke buizen waarin het warme water heen én terug 

moet. Daardoor wordt de ene woning te heet en de andere blijft te koel. Ook de metertjes werken niet goed 

meer.” 

Een nieuwe installatie, met aparte aan- en afvoerbuizen en nieuwe radiatoren, kan het verbruik met 25 tot 30 

procent verlagen. En dan wordt de warmte ook netjes verdeeld en afgerekend. “Als die installatie er voor het 

stookseizoen 2024-2025 ligt, scheelt dat veel kopzorgen. Tot die tijd moeten we nog twee winters duimen dat 

de verwarming niet plotseling uitvalt.” 

Tegelijk wil de VvE beter isoleren. Door die combinatie heb je maar één keer rotzooi en gaan bewoners extra 

energie besparen. Maar niet alles kan tegelijk, dus moest men lastige keuzes maken. 
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Kozijnen, gevels, vloer 

Voor de ramen en deuren is gekeken naar triple glas in kunststof kozijnen: dat isoleert het beste en kost op den 

duur minder onderhoud. Maar dat was een te grote investering. Dus is er gekozen voor HR++ glas in bestaande 

houten kozijnen. Want met wat reparaties kan dat hout nog een tijd mee. 

Zo is er ook gekeken naar de gevels: wel de asbest vervangen, maar geen helemaal nieuwe gevel met super 

dikke isolatie. Ook betere dakisolatie met zonnepanelen zitten er voorlopig niet in, dat komt aan de orde bij een 

dakrenovatie. Harder nodig en beter betaalbaar was vloerisolatie in de onderste woonlaag. 

Op de rem 

De VvE vroeg drie aannemers een prijsberekening. Het resultaat viel tegen. Van Alphen: “De renovatiekosten 
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bleken flink hoger dan het adviesbureau had berekend.” Begrijpelijk, want door de energiecrisis en andere 

wereldproblemen gingen materiaalkosten overal omhoog. Maar het was wel een kink in de kabel. 

Op een ledenvergadering (ALV) half november zou de VvE een keus maken tussen de drie aannemers. Maar op 

de valreep trapte Portaal op de rem. De eigenaar van huurwoningen was geschrokken van de kostenstijging en 

moest zich opnieuw beraden. “Dat was lastig uit te leggen aan de leden: niet goed voor het vertrouwen in de 

VvE.” Maar er zat niets anders op dan uitstel. 

Komende week gaat Portaal melden of ze de plannen nog steunen. Van Alphen wil het renovatieplan daarna 

snel weer oppakken. “Dan kunnen we vóór de zomer een nieuwe ALV houden en alsnog een aannemer kiezen.” 

Zijn doel blijft afronding van de renovatie in 2024, met stabiele verwarming en minder energieverspilling. Maar 

om dat doel te bereiken zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Daarover donderdag in deel 2: “Verduurzaming 

Merendonk, een mission impossible?” 

Dit is de zesde aflevering van de serie “Isoleer mee met de VvE”. De research hiervoor wordt mogelijk gemaakt 

door het Leids Mediafonds. 

 

 

 

VvE-penningmeester Tom van Alphen: "vóór de zomer een aannemer kiezen" (Foto: Frank Steenkamp). 

Operatie Merendonk (2): is verduurzaming een ‘mission impossible’? 

Leiden, 2 februari 2023, 10:58 uur door Frank Steenkamp  

De hoge muurflat Merendonk in de Slaaghwijk is een halve eeuw oud. De verwarming is totaal verouderd en er 

is betere isolatie nodig. De Vereniging van Eigenaren liet een renovatieplan maken. Dat gaat zo’n 5 miljoen euro 
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kosten. Die investering is veel waard, maar kunnen de eigenaren dat geld wel opbrengen? Het lijkt een mission 

impossible, maar soms heeft zo’n missie toch succes. 

Woensdag deed Sleutelstad al verslag over deze flat met 114 woningen. Ruim de helft daarvan (60) is eigendom 

van woningstichting Portaal en bestemd voor sociale verhuur. De andere woningen zijn van particulieren. Al die 

verschillende eigenaren zitten samen in een vereniging van eigenaren (VvE). 

Lees alle artikelen terug in het ‘Isoleer mee met de VvE’ dossier van Sleutelstad 

Nu gelden VvE’s niet als de meest slagvaardige organisaties. Groot onderhoud moet je in zo’n vereniging samen 

organiseren en betalen. Maar hoe word je het eens over een grote renovatie, zoals een isolatieplan? Dat kost 

VvE’s heel veel moeite. En het blijkt ook niet altijd makkelijker met een grooteigenaar zoals Portaal in je club. 

Op de rem 

Woningcorporaties zijn hard bezig met het verduurzamen van hun eigen panden. Met eigen geld of goedkope 

leningen kunnen ze meters maken. En ze moeten instemming vragen van de huurders, maar ze hebben wel de 

regie. 

In een VvE ligt dat anders. Daar moet meestal een amateurbestuur de kar trekken. Bij de grote flat Merendonk is 

dat bestuur daar al twee jaar mee bezig. En tot schrik van penningmeester Tom van Alphen was het juist 

woningstichting Portaal dat afgelopen najaar op de rem trapte toen de kosten van een renovatieplan duidelijk 

werden. 

Na ruim twee maanden beraad gaat Portaal komende week melden of ze het plan nog steunen. Van Alphen wil 

het renovatieplan daarna snel weer oppakken. “Dan kunnen we vóór de zomer een nieuwe ALV houden en 

alsnog een aannemer kiezen.” 

Bijna 5 miljoen 

Daarna moet die aannemer alle woningen zien om een definitieve prijs te berekenen. Als dat bedrag bekend is, 

moet de financiering worden geregeld. En als de VvE dan volgende winter akkoord gaat met het kostenplaatje, 

kan de renovatie in de lente van 2024 alsnog van start. 

Van Alphen heeft gewerkt als financieel adviseur en weet dat je elke euro maar één keer kan besteden. In de 

‘projectgroep verduurzaming’ van de VvE heeft hij steeds streng gekeken welke uitgaven echt nodig waren en 

wat er geschrapt of uitgesteld kon. Toch wordt de renovatie een omvangrijk project. 

In 114 woningen de volledige verwarming vervangen. En al het glas. Plus de gevelisolatie – inclusief 

asbestverwijdering. En ook nog de vloeren van 14 woningen isoleren. Het prijskaartje van deze klus loopt 

richting 5 miljoen euro. Dat bedrag moeten de eigenaren samen opbrengen. Hoe doe je dat, als vereniging? 

Gelukkig heeft de VvE gespaard. Daardoor zit er één miljoen euro in kas voor deze renovatie. Ook komt er 

anderhalve ton isolatiesubsidie van de overheid. Dus moet er nog zo’n 3,5 miljoen gevonden worden. 

Spannend 

Dit bedrag wil de VvE lenen van het Nationaal Warmtefonds, dat is opgericht om huiseigenaren zonder veel 

spaargeld snel te helpen verduurzamen. Tegenover de kosten van die lening staan lagere energielasten en een 
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verhoogde woningwaarde. Een gouden formule, maar hij blijkt voor VvE’s toch vaak een struikelblok.

 

De eerste hindernis is het maximale leenbedrag van 30.000 euro per appartement. Dat plafond is ondanks sterk 

stijgende bouwkosten het laatste jaar niet verhoogd en veel VvE’s lopen erop klem. “Ook bij ons wordt dat 

spannend”, erkent Van Alphen. “Wij moeten onder de 3,42 miljoen blijven. Dat zal niet meevallen.” 

En dan is er de leenrente. Anderhalf jaar geleden betaalde een VvE voor een 20-jarige lening maar 2 procent, nu 

is dat 4,7 procent. Dit vertaalt zich in hogere maandlasten voor eigenaren. 

Zelf wil Van Alphen zich over die maandlasten nog niet uitspreken, maar als de bouwkosten en de leenrente niet 

veranderen gaat de lening voor Merendonk gemiddeld 195 euro per woning per maand kosten. Dat betekent 

bijna een verdubbeling van de huidige maandbijdrage van 220 euro. Daar staan wel besparingen tegenover, 

maar de kostenverhoging zal zeker pijn doen. 

Draagvlak 

Als het prijskaartje straks bekend is, komt het erop aan om met de hele VvE tot een besluit te komen. Portaal 

moet het plan nog steunen, en ook moet minstens twee derde van de particuliere eigenaren er achter staan – 

dat is een eis van het Warmtefonds. 

Het wordt een toer om dat draagvlak te vinden. Sommige eigenaren wonen elders en verhuren de woning: zij 

hebben minder belang bij de renovatie. Van Alphen: “En veel eigenaars hebben een bescheiden inkomen. Zij 

moeten elke euro drie keer omdraaien. We moeten hen ervan overtuigen dat ze voor de hogere maandlast veel 

terugkrijgen.” En een deel van de bewoners is de Nederlandse taal maar beperkt machtig. Dat maakt de opgave 

extra lastig. 

Ingewikkeld 

Woningcorporatie Portaal erkent desgevraagd dat verduurzaming van zo’n VvE met koop- en huurwoningen 
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‘ingewikkeld’ is. En het Warmtefonds meldt al enkele jaren in jaarverslagen dat het zeker bij gemengde VvE’s 

heel moeilijk lukt om hun leningsaanvraag met succes af te ronden. Door de rentestijging is dat niet makkelijker 

geworden. 

Ook minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting ziet het probleem: eind vorig jaar kondigde hij in een 

Kamerbrief initiatieven aan voor ‘versnelling’ van verduurzaming bij VvE’s. Die belofte moet dit voorjaar handen 

en voeten krijgen. 

Voorlopig zet De Jonge VvE-leden juist op achterstand: mensen met een laag inkomen in een losse woning 

hoeven bij het Warmtefonds nul procent rente te betalen; alleen geldt dat niet als je in een VvE-complex woont. 

Want de minister weet niet hoe hij dat zou moeten regelen. 

VvE-bestuurder Tom van Alphen kan zich over zulke verschillen wel kwaad maken. “Als ik mijn huis verder wil 

verbeteren, kan ik flink profiteren van subsidies. Maar bij een gebouw als dit valt die subsidie tegen. Terwijl juist 

hier veel mensen met een bescheiden inkomen wonen.” Van hem zou de overheid de steun voor verduurzaming 

veel meer mogen richten op lage inkomens. “Mensen met hogere inkomens kunnen ook op eigen kracht 

investeren in woningverbetering.” 

Op hoop van zegen 

De vier grote steden zien dat er meer nodig is om de verduurzaming van VvE-complexen vlot te trekken. 

Amsterdam heeft er een speciaal loket voor geopend en werkt aan een speciaal ‘vangnet‘ voor VvE-leden met 

een kleine beurs die de kosten van verduurzaming niet zelf kunnen dragen. Bovendien geven Amsterdam en Den 

Haag hun burgers korting op de rente van het Warmtefonds. Leiden heeft nog niet zulke regelingen, maar is zich 

wel in de problemen van VvE’s aan het verdiepen. 

Intussen hebben veel VvE’s niet eens een actief bestuur, of worstelen ze met juridische conflicten over de regels 

uit hun eigen reglement, de zogenaamde splitsingsakte. Maar zelfs een voortvarend VvE-bestuur kan 

ontmoedigd raken door de vele hindernissen voor renovatie. Hoge bouwkosten, hoge leenrente, een 

afwachtende houding van de woningcorporatie en het gebrek aan gerichte overheidssteun voor mensen met 

een laag inkomen. 

Is verduurzaming van Merendonk dus een mission impossible? Van Alphen weigert zich daarbij neer te leggen. 

Hij voelt de tegenwind, maar als de minister of de gemeente komend jaar met nieuwe oplossingen komen, of als 

de rente straks weer daalt, kunnen de kansen zomaar keren. Een VvE die dan geen uitgewerkt plan heeft 

klaarliggen, kan die meewind niet benutten. Als het aan hem ligt, worden de renovatieplannen van de VvE dus 

doorgezet: op hoop van zegen. 

Dit is aflevering 7 van de serie “Isoleer mee met de VvE”. De research hiervoor wordt mogelijk gemaakt door het 

Leids Mediafonds. 
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De Oranjeboomstraat: het begon met verkeerslawaai. (Foto: Frank Steenkamp)  

Monumentale isolatieramen voor ‘Oranjeboom’: 
geniaal of niet? 

Leiden, 18 februari 2023, 13:03 uur door Frank Steenkamp  

Oude huizen beter isoleren is ingewikkeld en prijzig. Dat geldt zeker voor monumenten. Maar echt ingewikkeld 

wordt het als jouw monument deel is van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De halve wereld denkt dan mee 

over de isolatiemaatregelen. Hoe houd je daar als huiseigenaar vat op? Hoe voorkom je dat de kosten uit de 

klauwen lopen? En hoe verdeel je die kosten eerlijk? 

Deze vragen spelen bij drie rijtjes eeuwenoude huisjes tussen de Korevaarstraat en het Levendaal, op de locatie 

Oranjeboom. Ze hebben elk een VvE. Voor die drie clubjes samen, plus nog één ‘los’ huis, is een plan gemaakt 

voor monumentale isolatieramen. Daarmee wordt in één klap geluidshinder aangepakt, het energieverlies 

beperkt én gezorgd voor betere ventilatie. 

De dertig huizen zijn gemeentelijke monumenten. En met een uitgekiend ontwerp wil de Leidse Architect Anton 

de Gruyl de ramen ook hun monumentale uiterlijk terug kan geven. Nu mogen de VvE’s zich over het plan 

buigen. Ze zullen zeker onder de indruk zijn: van het ontwerp, én van het kostenplaatje. 

Korenmolen 

Deze locatie is genoemd naar korenmolen de Oranjeboom die hier vanaf 1733 bijna twee eeuwen heeft gestaan. 

De oudste huisjes, in de Cathrijnestraat, stammen uit die tijd. De andere zijn begin vorige eeuw gebouwd, toen 

de molen net was afgebroken. Ze staan op de Geregracht, de Oranjeboomstraat en de hoek van het Levendaal. 

Je herkent de huizen aan de gele balk boven de kozijnen. 
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De huizen, met elk een boven- en 

benedenwoning, werden altijd verhuurd. 

Begin deze eeuw heeft woningstichting 

Portaal zeven woningen verkocht, maar 

daarna stopte dit omdat de regering op de 

rem trapte. Nu heeft elk huizenblok een 

VvE met Portaal als ‘grooteigenaar’ en twee 

of drie particuliere eigenaren. Die clubjes 

moeten samen beslissen over onderhoud 

en renovatie. 

Vanouds hebben de huizen klassieke 

schuiframen die omhoog getrokken 

worden. Die zijn niet makkelijk te isoleren 

en kunnen gaan kieren. Daarom zijn ze 

jaren geleden vastgezet en voorzien van 

horizontale aluminium schuifraampjes met 

dubbel glas. Dat zag er niet fraai uit en 

voldeed ook niet aan moderne 

isolatienormen. En nu zijn er plannen om 

die twee zaken tegelijk aan te pakken. 

Geluidhinder 

Dit balletje ging rollen door onderzoek van 

de Omgevingsdienst ODWH naar 

verkeerslawaai. Zes bovenwoningen in de 

Oranjeboomstraat en aan het Levendaal 

hadden te veel geluidhinder. Volgens 

landelijke normen waren daar 

isolatiemaatregelen nodig. De gemeente zou de kosten betalen. 

Eén eigenaar stelde voor om meteen ook de warmte-isolatie te verbeteren. Dat sloeg aan bij de drie VvE’s en 

dus werd architect De Gruyl gevraagd een plan te maken voor betere geluids- en warmte-isolatie. 

De architect stuitte op tegenstrijdige wensen. De omgevingsdienst wilde isolatie door voorzetramen, en 

mechanische ventilatie via een rond gat onder het raam. Erfgoed Leiden vond die gaten lelijk; de VvE’s wilden 

geen voorzetramen vanwege vochtproblemen. En de architect vreesde dat het ventilatiesysteem lawaai zou 

maken. Dus was er een beter ontwerp nodig. 

Juweeltje 

De keurmeesters voor monumenten stelden hoge eisen. Maar De Gruyl was niet voor één gat te vangen en half 

januari kwam eindelijk de bouwvergunning. Het nieuwe ontwerp bevat twee bijzondere vondsten. 
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Punt één is het glas in de schuiframen. “We keken naar speciaal 

isolatieglas voor monumenten. Tot nu toe was dat altijd veertien 

millimeter dik. Bij deze ramen, met de smalle houten spijltjes, zou 

je dat toch een beetje gaan zien – door de dunnere stopverflaag. 

Dat voldeed niet aan de wensen van Erfgoed Leiden.” 

Gelukkig kwam er juist afgelopen najaar een heel nieuw soort 

vacuüm isolatieglas op de markt: slechts zeven millimeter dik en 

super-isolerend. Dat gaat Gruyl gebruiken. Hij haalt een monster 

uit een beschermende envelop en laat het juweeltje zien: “Dit is 

mooier en isoleert net zo goed als triple glas, maar het is wel drie 

keer zo duur als gewoon isolatieglas. Op het totale project scheelt 

dat wel een paar ton.” 

“Geniaal” 

Nu was er nog extra ventilatie nodig. En de aanblik van de ramen 

moest hetzelfde blijven. De Gruyl bedacht hiervoor een vernuftige 

oplossing: “In de onderdorpel van het schuifraam zit een 

ventilatierooster. Via dat rooster komt de luchtstroom langs de 

radiator die een geluidsdemping en stoffilter bevat. Zo komt de 

lucht schoon, stil en voorverwarmd de kamer binnen.” 

Hij is trots op dit zelf ontworpen ventilatiesysteem. Lachend: “Het 

is eigenlijk geniaal. Je hoort er niks van, houdt kou en fijnstof buiten, en het gevelaanzicht blijft helemaal 

behouden. Als we dit zo kunnen realiseren, is het een doorbraak voor de monumentenwereld.” 

Er zijn nog wel lastige details. In sommige kozijnen zit houtrot, dus als leek denk je: vervang ze door nieuwe. 

Maar de regels bij monumenten zijn streng. Zelfs wat echt verrot is, mag je niet zomaar vervangen. Het moet ‘in 

originele staat hersteld’. 

Dat is voer voor vakmensen. De Gruyl vond ze in Ter Aar. Daar moeten straks alle schuiframen heen. Een 

gespecialiseerd timmerbedrijf herstelt ze, zet er isolatieglas in en maakt de onzichtbare ventilatiesleuf. Daarna 

worden de ramen teruggeplaatst. “Als nieuw. Het verschil zal je niet zien.” 

Acht ton 

Goedkoop wordt de renovatie niet. Volgens berekeningen van de architect gaan de totale kosten inclusief 

schilderwerk over de miljoen euro heen. Een kwart wordt betaald door de overheid, uit een budget voor 

geluidsanering. Van dit geld krijgen de daken en dakkapellen van zes bovenwoningen extra geluidsisolatie. 

Dan is het kostenplaatje nog steeds ruim 8 ton, of bijna 30 duizend euro per woning: een forse investering voor 

appartementen van gemiddeld zeventig vierkante meter. Vooral de schuiframen drijven de kosten op. Eén 

hersteld monumentaal schuifraam, met isolatieglas en ventilatie, kost inclusief schilderwerk straks 9.000 euro. 

Gaan de eigenaren dat wel betalen? 

Een jaar geleden werden de kosten nog half zo laag geschat. Een deel kon betaald worden uit de reservepot van 

de drie VvE’s en er werd gerekend op isolatiesubsidie van de overheid. Onder de streep moest er dan gemiddeld 

10.000 euro per woning bijgelegd worden. Het idee was dat eigenaren dat wel op tafel konden leggen. Maar 

gaat die vlieger nog op als dat bedrag zo veel hoger wordt? Na benutting van de reservepot en de gebruikelijke 
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subsidie gaat het nu naar schatting om ruim 20.000 euro. En dat is een gemiddelde: sommige eigenaren moeten 

nog meer betalen. 

Breukdelen 

Deze vraag moeten de drie verenigingen binnenkort beantwoorden. Afgelopen week kregen de leden alvast een 

nieuwsbrief van VvE-beheerder Joost van Rijn. Daarin nog geen concrete bedragen, maar wel de melding dat 

‘meerdere instanties’ benaderd worden voor subsidie: een subtiel signaal over oplopende kosten. 

Zodra het straks over harde euro’s gaat, wordt het spannend. Dan gaan de eigenaars het keurslijf voelen van 

wettelijke regels voor Verenigingen van Eigenaren. Een voorbeeld is de kostenverdeling. Die is spijkerhard 

vastgelegd: alle VvE-kosten worden verdeeld op basis van het oppervlak van elke woning. Aan die breukdelen 

kan niet getornd worden. 

Dat pakt pijnlijk uit voor één bovenwoning die een flink vloeroppervlak heeft, maar geen verticale schuiframen. 

Hier wordt voor nog geen 10.000 euro vertimmerd, maar op basis van breukdelen zou de eigenaar zeker 25.000 

euro moeten bijdragen aan de renovatiekosten. 

Als deze woning van Portaal was, viel deze tegenvaller weg te strepen tegen meevallers van kleine woningen 

mét dure schuiframen die juist minder meebetalen. Maar deze bovenwoning is van een particuliere eigenaar. 

Gaat Portaal diens pijn verzachten door een iets groter deel van de kosten te betalen? Reglementair kan dat 

bijna niet. Dus als Portaal dat wil, wordt het voer voor juristen. 

Minderheid bepaalt 

Er zijn meer hindernissen. Als deze VvE’s het geld voor het project willen lenen bij het Warmtefonds, stuiten ze 

op onmogelijke voorwaarden. Om te voorkomen dat grooteigenaars hun wil doordrukken, eist het Warmtefonds 

namelijk dat tweederde van de particuliere eigenaren een leningaanvraag ondersteunt. Bij deze huizenrijtjes kan 

één ontbrekende stem van een eigenaar de lening dus al blokkeren. 

Portaal zit ook niet op zo’n VvE-lening te wachten, want een woningstichting kan veel goedkoper geld 

aantrekken dan tegen de 4,7 procent die het Warmtefonds rekent. Maar dat betekent niet dat Portaal de 

beslissing over deze renovatie even gaat doordrukken. “Dat willen we niet”, verzekert woordvoerder Alena van 

den Broek. “Wij luisteren in een VvE altijd naar de andere eigenaren. En als die willen, gaan wij mee.” 

Ook andere woningcorporaties hanteren deze 

sympathieke gedragsregel. Als een project in hun ogen 

onredelijk duur wordt, houden ze het wel eens tegen. 

Maar een grote investering doordrukken over de rug 

van particuliere eigenaren is bij fatsoenlijke partijen als 

Portaal ‘not done’. Het zou ook tot slepende 

rechtszaken kunnen leiden, met alle imagoschade van 

dien. 

Bij kleine VvE’s als de drie rond de Oranjeboom, met 

elk een handvol particuliere eigenaren, geeft die kleine 

minderheid van de bewoners dus de doorslag. Eén 

kritische eigenaar kan een renovatieplan tegenhouden. 
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‘Geld beter besteden’ 

Een eigenaar die we aanspreken, vindt dat de huizen al best aardig geïsoleerd zijn. Denk aan het dubbel glas en 

de tochtstrips in de aluminium schuiframen, de achterzetramen en de dakisolatie. Deze eigenaar meldt ook een 

bescheiden gasverbruik. Dat kan kloppen, want in zijn huizenrijtje zien we energielabels B en C. 

“In het halletje en bij de trap zit in de ramen nog enkel glas. Daar komt veel kou vandaan. Vervang dat eerst 

door dubbel glas en laat het daarbij”, is zijn eerste reactie. “Ook Portaal kan zijn geld misschien beter besteden, 

aan huizen waar meer warmtewinst te boeken valt.” 

Als Portaal dus echt de minderheid van particuliere eigenaren wil laten beslissen, is de kans groot dat dit mooie 

renovatieproject een stille dood sterft. Want het project alleen laten uitvoeren in de eigen huurwoningen? Ook 

dat botst met de bestaande VvE-regels. Het moet collectief gebeuren, of het gebeurt niet. 

Dit is aflevering 8 van de serie ‘Isoleer mee met de VvE’. Het is gebaseerd op een groot aantal bronnen. De 

research is mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. 
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De flat aan de Vrijheidslaan krijgt betere kozijnen (Foto: Frank Steenkamp). 

Verduurzamen met ruim 100 eigenaren? De VvE Vrijheidslaan doet het 

Leiden, 21 januari 2023, 12:20 uur door Frank Steenkamp  

Huiseigenaren zijn massaal aan het isoleren geslagen. Maar voor flateigenaren is dat veel moeilijker. Zij moeten 

het eerst met tientallen andere eigenaren eens worden over een isolatieplan, en de financiering ervan. Vaak 

mislukt dat. Maar de VvE Vrijheidslaan, met 120 koopflats, kreeg het voor elkaar. Wat is hun geheim? 

In de serie “Isoleer mee met de VvE” meldden we eerder dat maar liefst 40 procent van alle koopwoningen in 

Leiden onder een Vereniging van Eigenaren (VvE) valt. Van deze bijna 15.000 woningen zitten er een paar 

duizend in een zeer kleine VvE,  zoals een boven- en benedenwoning. Afspraken maken over groot onderhoud 

en verduurzaming hoeven daar niet moeilijk te zijn. 

Bij flats met 20 tot 30 woningen wordt het al ingewikkelder, maar met zo’n aantal lukt het nog wel eens om de 

koppen bij elkaar te steken en samen afspraken te maken. We vonden dan ook twee VvE’s die recent flinke 

isolatiemaatregelen namen. Een veertig jaar oud flatgebouw aan de Boerhaavelaan kreeg een prachtige 

isolerende glaswand, en een jongere VvE uit de Asserstraat kreeg ramen en deuren met triple glas, plus enkele 

kleine verbeteringen. 

De bewoners zijn dik tevreden. Ze betalen nu wel wat meer aan de VvE, maar kregen er extra comfort voor 

terug, plus een flinke besparing op de energierekening. En binnenkort een beter energielabel, wat prettig is als 

ze hun appartement ooit willen verkopen. 

Club van 120 

Deze succesverhalen zijn best zeldzaam. Dat bleek op de Boerhaavelaan, bij een buurflat uit hetzelfde bouwjaar 

als het ‘glasgevelpaleis’. Ook daar is gesproken over betere isolatie, maar de bewoners vonden alle voorgelegde 
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isolatieplannen te duur. De VvE is nu op zoek naar iets dat wél ‘haalbaar en betaalbaar’ is. Met stijgende 

bouwkosten en oplopende leenrente valt dat niet mee. 

Intussen zijn we in Leiden tóch weer op een succes gestuit, bij een VvE die nog veel groter is. Het gaat om het 

grote flatgebouw aan de Vrijheidslaan – met ook adressen in de Lasserstraat. Die ‘club van 120’ is het zowaar 

eens geworden over vervanging van ramen en kozijnen. De renovatie van in totaal 2,5 miljoen euro wordt de 

komende maanden afgerond. 

Rottend vurenhout 

Dit gebouw, met een grote bruidswinkel op de begane grond, bestaat uit hoge en lage blokken met deels 

inpandige balkons en deels gewone raampartijen. Het staat er pas sinds 2001 en was al redelijk geïsoleerd, 

inclusief klassiek dubbel glas. De meeste woningen hebben een energielabel B. Maar de VvE kampte met 

onderhoudsproblemen. Dat bracht het balletje aan het rollen. 

Bij de bouw was er op de raamkozijnen beknibbeld. Die waren van verlijmde stroken vurenhout en moesten 

veertig jaar mee kunnen. Maar binnen vijftien jaar kregen de kozijnen van de buitenramen rotte plekken en 

lekkages. In 2016 kostte dat al 130.000 euro aan reparatie en het VvE-bestuur vreesde oplopende kosten, 

bovenop het al geplande vijfjaarlijkse schilderwerk. 

Lumineus idee 

Maar toen kreeg iemand een lumineus idee. “Als we die kozijnen nou vervangen door kunststof, met verbeterd 

isolatieglas? Het geld kunnen we lenen bij het Warmtefonds. Dat kost wat, maar we zijn dan ook verlost van veel 

onderhoudskosten.” Ook viel er wat energiebesparing energielasten te verwachten. Bovendien kon de renovatie 

goed uitpakken voor de woningwaarde. 

Dit idee sloeg aan. In september 2021 gaven de VvE-leden groen licht om dit plan verder uit te werken. En 

uiteindelijk krijgen alle ramen HR++ glas en nieuwe ventilatieroosters zogeheten suskasten. De ramen in de 

buitengevel, die veel regen en wind vangen, krijgen ook nieuwe kunststof kozijnen, alle andere kozijnen blijven 

van hout. Bij de balkons aan de koudste kant van het gebouw komt zelfs extra isolerend triple glas. 

Oplopende kosten 

April vorig jaar moesten de leden een definitief besluit nemen over de renovatie. In de aanloop naar de 

ledenvergadering had het bestuur minder prettig nieuws: door de onrust in de wereld waren de bouwkosten 

opgelopen. Dacht de VvE vijf maanden eerder 2,1 miljoen euro voor deze renovatie te moeten lenen, nu was dat 

opgelopen naar 2,5 miljoen. 

Ook de leenrente van het Warmtefonds begon op te lopen, maar het bestuur had die weten vast te zetten op 

2,3 procent – wat achteraf erg gunstig is. Die lage leenlasten waren één van de dingen die de VvE-leden over de 

streep trokken. 

Wat ook hielp was de nuchtere uitleg van het bestuur over de gevolgen van niks doen: steeds meer kosten voor 

reparaties, klachten over kou en vocht, en ook nog moeten sparen voor definitieve vervanging van de houten 

kozijnen. Niks doen kon dus een dure grap worden. Dan liever de zekere kosten van renovatie, was het motto. 

Slim spel met inflatie 

Maar waar andere VvE’s echt wat van kunnen opsteken, is hoe het bestuur van VvE Vrijheidslaan de lasten van 

de miljoenenlening draaglijk wist te maken voor de leden door slim in te spelen op de verwachte inflatie. 

Misschien gaf die truc uiteindelijk wel de doorslag. 
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Even een mini-lesje economie. De lening bij het Warmtefonds moet in 20 jaar afgelost worden. En net als bij een 

hypotheek betaal je een vast  annuïtair bedrag aan rente en aflossing. Wat deze VvE nu doet, is: de leden de 

eerste jaren iets te weinig laten betalen, maar dat bedrag wel elk jaar met 2,5 procent verhogen. Daardoor teert 

de VvE in het begin wat in op haar reserves, en is er extra zuinigheid nodig met ander onderhoud. Maar over de 

hele looptijd komt de VvE niks tekort. 

Zo werd de kostenstijging voor de leden beperkt. Bij een gemiddeld appartement ging de maandelijkse VvE-

bijdrage van 236 naar 300 euro, een stijging met 64 euro. Zonder ‘spel met inflatie’ had het ruim honderd euro 

omhoog gemoeten. Die klap is dus gedempt. 

Door de 2,5% indexering loopt de maandbijdrage de komende jaren wel op: van 300 euro naar 358 in 2030 en 

zelfs 462 in 2040. Zulke bedragen kunnen mensen de stuipen op het lijf jagen, maar het VvE-bestuur heeft de 

leden ervan kunnen overtuigen dat het dankzij de inflatie betaalbaar blijft. Nu zelfs veel pensioenen met 8 

procent verhoogd worden, lijkt die verwachting niet overdreven. 

Grote stappen 

De verbetering van de isolatie op de Vrijheidslaan en de Asserstraat is intussen begonnen. Afgelopen najaar zijn 

de ramen op de balkons en de galerijen al vervangen; en vanaf maart worden de nieuwe kunststofkozijnen in de 

buitengevels geplaatst. De bewoners profiteren van de voordelige lening van het Warmtefonds, met 2,3% rente. 

Andere VvE’s, die nu nog met isolatieplannen bezig zijn, krijgen het moeilijker. Want de rente van het 

Warmtefonds is intussen bijna verdubbeld tot boven de 4 procent. Zo lang de energieprijzen hoog blijven, zijn er 

genoeg redenen om door te pakken. Maar je moet dat als vereniging van eigenaren wel financieel kunnen 

opbrengen. 

Voor grote VvE’s in oudere gebouwen, zoals flatgebouwen uit de jaren zestig of zeventig, blijkt verduurzaming 

daarom heel lastig. Zij moeten grotere stappen zetten en hebben vaak juist amper financiële reserves. 

Bovendien kennen deze oudere flats vaak een grotere groep bewoners met een vrij laag inkomen. Hoe moeten 

zij mee in de verduurzaming? Daarover meer in volgende afleveringen van deze serie. 

Dit is de vijfde aflevering van de serie “Isoleer mee met de VvE”. De research hiervoor wordt mogelijk gemaakt 

door het Leids Mediafonds. 
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Flat Boerhaavelaan: de isolerende glaswand kwam net op tijd 

Leiden, 22 december 2022, 17:17 uur door Frank Steenkamp  

Eigenaren van oudere huizen zijn massaal aan het isoleren, maar bij koopflats gaat dat moeizaam. Daar moeten 

de bewoners het eerst samen eens worden over zulke plannen. Bij de flat Boerhaavelaan 281-341 is dat gelukt. 

Dit gebouw kreeg vorig jaar een imposante isolerende glaswand en de bewoners besparen nu flink op de 

energielasten. Toch blijkt dit succes nog niet zo makkelijk te kopiëren. 

“Wij zijn mooi op tijd geweest”, zegt Theanda van Walsum. Ze is voorzitter van de eigenaren-vereniging (VvE) 

van de achterste van drie Boerhaaveflats, vlakbij basisschool het Waterland. Het pand staat net als twee 

buurpanden geregistreerd met een ongunstig energielabel E. Maar dat klopt niet meer. 

Want dit gebouw uit 1974 is weer helemaal bij de tijd dankzij een renovatie die in zomer 2021 is uitgevoerd. 

Tegen wat vroeger de balkons waren is aan beide kanten van het gebouw één doorlopende glaswand geplaatst. 

Balkonhekken zijn vervangen door goed geïsoleerde aluminium kozijnen met modern HR++ glas. De ramen 

kunnen opengeklapt én geschoven. Je kan zelfs meerdere ramen samen als een schuifpui openen. En aan de 

zonkant zijn ook zonweringen geplaatst. 

Grote investering 

De balkonbeglazing kostte bijna 1 miljoen euro. Met een vereniging van dertig flateigenaars kom je niet zomaar 

tot zo’n grote investering. Er ging dan ook een flinke aanloop aan vooraf. In 2019 bleek dat de balkonhekken 

dringend onderhoud nodig hadden. Tegelijk kwam de vraag op of het geen tijd werd om de houten kozijnen te 

vervangen door kunststof met beter isolerend glas. 
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Op een creatief moment werd er iets heel anders bedacht. De VvE-beheerder kreeg contact met het Zweedse 

bedrijf Balco, dat veel ervaring had met het aanbrengen van een complete glaswand tegen een flatgebouw. In 

Nederland was hun systeem nog nooit toegepast, maar het idee leek erg aantrekkelijk. 

Prijskaartje 

Het plan werd uitgewerkt en begin 2021 ging de grote meerderheid van de VvE-leden akkoord. Want het 

prijskaartje bleek acceptabel. Een deel van de renovatie kon de VvE uit eigen reserve betalen. De resterende zes 

ton kwam uit een lening bij het Nationaal Warmtefonds, tegen een aantrekkelijke 2,2 procent rente. De 

afbetaling daarvan, in 15 jaar, kost per woning gemiddeld 130 euro per maand. 

Maar de balkonbeglazing levert ook besparingen op: geen onderhoud van balkonhekken meer, geen 

schilderwerk aan houten raamkozijnen. Daardoor hoefden de maandlasten maar met gemiddeld 65 euro 

omhoog. En die verhoging wordt terugverdiend door beperking van de stookkosten. 

Warmtemeters 

In eurobedragen zijn de stookkosten nog niet precies bekend. Het gebouw heeft centrale blokverwarming en het 

bedrijf dat de administratie voert is gehackt; bewoners betaalden hun voorschot, op de definitieve afrekening 

van 2021/’22 wachten ze nog. 

Toch kan VvE-voorzitter Van Walsum wel cijfers  laten zien. Als voormalig boekhouder 

noteert ze 

maandelijks het verbruik van de warmtemeters op de radiatoren. En die cijfers spreken boekdelen. “Mijn 

warmteverbruik is gehalveerd”, constateert ze. 
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Dat is niks te veel gezegd. In 2021/’22 verbruikte Van Walsum 1290 warmte-eenheden. In de vier voorgaande 

jaren was dat gemiddeld 2650 eenheden, méér dan twee keer zo hoog. 

Comfort 

Nou zegt de besparing van één woning in één winter niet alles. In een koudere winter valt die besparing mogelijk 

lager uit; en bewoners die altijd al zuinig stookten, merken misschien minder van de isolatie. 

Maar aannemend dat een gemiddelde woning in deze Boerhaaveflat zonder renovatie maandelijks minstens 150 

euro aan variabele stookkosten zou maken, wordt er nu zeker 50 tot 75 euro per maand bespaard worden. 

Daarmee wordt de verhoogde maandlast terugverdiend. Zo bezien kwam deze renovatie perfect op tijd. 

En dat lagere energieverbruik is niet het enige. De bewoners kregen ook meer comfort. De glaswand heeft de 

balkons aan beide kanten omgetoverd in een serre waar het prettig toeven is. Minder kou én meer ruimte! 

Tegelijk gaan de woningen van energielabel E naar tenminste label C en misschien zelfs B. Dat zal de 

verkoopwaarde ten goede komen. 

Uitzondering 

Het klinkt achteraf allemaal logisch. Toch is deze Vereniging van Eigenaren een uitzondering. Ambitieuze 

isolatieplannen komen in zulke verenigingen vaker niet dan wel van de grond. 

Het plan kon alleen doorgaan met de steun van twee derde van de eigenaren. In een pand met 30 

appartementen, waar vijf talen worden gesproken en men elkaar alleen bij de lift tegenkomt, is dat een 

uitdaging. De VvE activeerde de bewoners door informatieavonden. En wie niet bij de beslissende vergadering 

kon zijn, kon een machtiging af te geven. Uiteindelijk werd zo de vereiste meerderheid gehaald. 

Dat succes was deels te danken aan de actieve beheerder en aan het VvE-bestuur dat een behoorlijke reserve 

had opgebouwd. En wat ook hielp was het enthousiasme van bouwbedrijf Balco, dat voor het eerst in Nederland 

de kans kreeg om zo’n ‘Zweedse’ glaswand tegen een gebouw te plaatsen.
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Van Walsum: “Als demonstratiemodel plaatsten ze alvast een grote glaswand: twee flats breed en vijf meter 

hoog. Iedereen kon komen kijken en voelen hoe je de ramen kon openklappen en -schuiven. Dat sprak mensen 

enorm aan.” 

De buren 

Zo kreeg Boerhaavelaan 267-341 vorig jaar de Nederlandse primeur van een ‘Zweedse’ glaswand die de 

flatwoningen isoleert en extra ruimte biedt. De meeste bewoners zijn daar dik tevreden mee. Toch is hun 

enthousiasme niet overgeslagen naar de buren van de twee andere Boerhaaveflats. Dat laat zien hoe lastig het 

voor VvE’s is om voortvarend isolatieplannen door te voeren. 

We spraken de VvE-secretaris van de grootste flat, met huisnummers 55 tot 167, Benno Drahmann. Ook bij dit 

gebouw met 45 woningen is zo’n glaswand overwogen. “Maar onze leden vonden dat te duur.” Ze wilden liever 

een eenvoudiger plan: nieuwe kozijnen met HR++ of triple glas. 

De afwijzing had alles te maken met prijsontwikkelingen. Vanaf halverwege 2021 zijn alle materiaalprijzen in de 

bouw gaan stijgen, door lockdowns in China en later door de Oekraïne-oorlog. Dat maakte het aanbod van Balco 

duurder, maar ook andere plannen werden duurder naarmate de tijd verstreek. 

Uitstel 

Dat laatste bleek afgelopen oktober, toen het eigen kozijnenplan voor deze VvE in detail uitgewerkt op tafel lag. 

Drahmann: “De prijzen waren in zes maanden opnieuw enorm gestegen. En ook de rente van een lening bij het 

Warmtefonds was in een jaar tijd verdubbeld.” 

De steun van de leden bleek verdampt. “Iedereen kijkt toch eerst in zijn eigen portemonnee”, beseft de VvE-

bestuurder. Het leven was duurder geworden, leden zagen hun aandelen hard dalen en de wild bewegende 

energieprijzen zorgden voor extra onzekerheid. “We hebben met een meerderheid besloten om even van die 

kozijnvervanging af te zien”. 

Drahmann vindt het uitstel ‘heel vervelend’ voor leden die snel betere isolatie wilden. Maar zonder duidelijke 

meerderheid kan een VvE niet aan zulke maatregelen beginnen. Want het zijn ook de leden die de lasten 

moeten dragen. 

Kwestie van timing 

De vereniging zoekt nu een externe adviseur die de verdere koers kan helpen bepalen. En als de materiaalkosten 

plus de rente op leningen straks dalen, zou het zomaar kunnen dat deze VvE alsnog binnen twee jaar wél een 

flinke stap zet naar verduurzaming. Het tij hoeft alleen maar even mee te zitten – een kwestie van timing. 

De achterste Boerhaaveflat was achteraf gezien precies op tijd met zijn keus voor grootscheepse isolatie. Het 

aluminium van de ramen was nog betaalbaar, de rente van de lening was nog laag. En de klus was gedaan toen 

de energieprijzen explodeerden. 

Intussen zit installatiebedrijf Balco ook niet stil. Het bedrijf kreeg nog net in de tijd van lage rentes een mooie 

vervolgopdracht in Tilburg. De Mozartflat in die stad, met geen 30 maar 256 woningen, krijgt dezelfde glaswand 

als waar Leiden de primeur van kreeg. Die klus is net over de helft. Maar voor Balco is de Boerhaavelaan 

voorlopig een afgesloten hoofdstuk. 
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Vincent van Duijn toont de isolerende ramen en deuren. (Foto: Frank Steenkamp) 

De VvE in de Asserstraat: vijf jaar geduld voor een renovatieplan 

Leiden, 17 december 2022, 15:07 uur door Frank Steenkamp  

Eigenaren van koopflats krijgen isolatieplannen vaak moeizaam van de grond. De Vereniging van Eigenaren (VvE) 

moet het eerst eens worden over zo’n plan. Ook is er veel papierwerk te doen. En intussen kunnen de kosten 

oplopen. Isoleren met een VvE vraagt dus veel geduld. Bij een flat in de Asserstraat hadden ze dat geduld. Dit 

jaar plukken ze er de vruchten van. 

Aan de rand van de professorenwijk, tussen twee basisscholen, staat een compact flatgebouw dat uitkijkt op de 

hockey- en tennisvelden van Roomburg. Door de ruime balkons en de roodbruin en grijs gepleisterde gevels ziet 

het er moderner uit dan de huurflats in dezelfde straat. 

En dat klopt ook: dit gebouw met 28 appartementen in vijf woonlagen is 36 jaar jonger dan de rest van de straat. 

Het is pas in 1994 gebouwd. Het was al redelijk goed geïsoleerd. Toch vonden Vincent van Duijn en zijn oudere 

buurvrouw in 2017 dat het beter kon. Nu, vijf jaar later, is het verduurzaamd en is het tijd om terug te blikken. 

Houtrot 

Van Duijn werkt als vastgoedmanager bij Topaz ouderenzorg. Hij weet dus wel iets van gebouwen. En het viel 

hem op dat het VvE-gebouw wel dubbel glas had, maar dat de vurenhouten kozijnen een knelpunt waren. Elke 

vijf jaar moest de verflaag bijgewerkt en elke tien jaar moest alles helemaal opnieuw geschilderd. Ook was er 

sprake van houtrot. 

“We dachten: als we dit nou vervangen door isolerende aluminium of kunststof kozijnen, besparen we flink op 

onderhoud. Van dat geld kunnen we dan beter isolerend glas nemen, LED-verlichting en zonnepanelen op het 

dak.” De VvE zou een lening bij het Nationaal Warmtefonds moeten afsluiten, maar tegenover de kosten 

daarvan zou de besparing op schilderwerk en gezamenlijk stroomverbruik staan. 
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Volgende stap 

In een VvE-vergadering reageerden de leden positief. Een speciale duurzaamheidscommissie mocht de ideeën 

uitwerken. “In 2018 hadden we preciezere financiële cijfers. Die zagen er nog steeds goed uit. Het plan leek 

mogelijk zonder verhoging van de maandlasten.” 

Toch kon de VvE niet direct een aannemer in de arm nemen. Want het Warmtefonds, de beoogde geldschieter, 

kent lange procedures. Eerst moest een gespecialiseerd adviesbureau nog eens alle opties voor verduurzaming 

op een rij zetten en doorrekenen. Dat Van Duijn zelf onderhoudsexpert is, deed daar niks aan af. 

“Dus hebben we de volgende stap gezet: het externe advies. Gelukkig gaf de gemeente Leiden daar 5000 euro 

subsidie voor.” Na een half jaar lag er een rapport. De VvE koos daaruit het plan dat Van Duijn twee jaar eerder 

al op een bierviltje had uitgerekend. Nog niet van het gas af, wel betere isolatie. 

Gevel en dak waren al goed geïsoleerd. Dus kwam de nadruk op nieuwe aluminium kozijnen met triple glas. Ook 

kregen de kruipruimtes isolatie. Verder zou het pand inderdaad zonnepanelen krijgen, plus Led-verlichting in het 

trappenhuis, 

Toch iets duurder 

De leden waren enthousiast en de VvE wilde doorpakken. Er kwam een projectleider voor het regelen van 

offertes, subsidieaanvragen en het financiële plan. In de zomer van 2019 was dat werk gedaan. 

De plannen bleken inmiddels iets duurder uit te pakken. Van Duijn: “Er moest wat geld bij. We kregen wel 

subsidie en gingen besparen op onderhoud, maar de kosten van nieuwe kozijnen en vloerisolatie waren hoger 

dan dat.” De maandelijkse VvE-bijdrage aan de VvE moest met bijna de helft omhoog, bij hem bijvoorbeeld van 

160 naar 235 euro. 

“We hadden er even een hard hoofd in of de leden dat wel wilden. Want je weet niet zeker hoeveel je op 

energiekosten gaat besparen.” Toch gingen de VvE-leden akkoord. Meer dan 90 procent was vóór. Dat succes 

kwam niet vanzelf. “We hebben iedereen bij de voorbereiding betrokken, met informatieavonden, een enquête 

en gesprekken met praktisch elke bewoner.” 

Punten en komma’s 

In de zomer van 2019 was duidelijk wat de VvE wilde. De beslissende ledenvergadering was pas een jaar later. 

En daarna duurde het nóg eens anderhalf jaar voordat de renovatie werkelijk kon beginnen. Hoe kan dat? 

Vincent: “Je heb geen idee wat je allemaal voor procedures moet doorlopen voor de isolatiesubsidie en de 

lening. Het ging soms echt over punten en komma’s. We hadden al een financiële verantwoording, maar die 

moest precies volgens de indeling van het Warmtefonds. Voor de lening moesten we langs de notaris; en er was 

een omgevingsvergunning nodig. Dat kostte allemaal veel tijd. ” 

Volgeboekt 

De coronacrisis zorgde voor extra vertraging. En toen alle papierwerk in de zomer 2021 klaar was, was er een 

nieuwe kink in de kabel. De leverancier van de kozijnen bleek volgeboekt. De VvE moest nog negen maanden 

wachten. Wel kreeg één woning al wat eerder nieuwe kozijnen, als proef. 

Begin 2022 kon het werk echt van start. En in oktober was het klaar – ruim vijf jaar na de eerste ideeën. “Een 

lange weg”, verzucht Van Duijn, maar met het resultaat zijn hij en zijn buren zeker tevreden. 
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“Het eerste dat opviel, was het verschil in geluid. Want we wonen op een mooie plek, maar we hoorden wel elke 

dag het lawaai van twee basisscholen. Met het triple glas is het nu veel stiller. Day is zeker prettig.” 

De energierekening 

Hoeveel er op energie bespaard wordt, kan Van Duijn zelf nog moeilijk inschatten. Zijn woning kreeg in de zomer 

nieuwe kozijnen en het stookseizoen is pas in november begonnen. Maar hij verwacht dat de meeste bewoners 

20 procent minder gas gaan gebruiken. 

Om dat te checken, bellen we aan bij een woning die als één van de eersten op de Asserstraat nieuwe kozijnen 

kreeg. Deze bewoners hebben er nu negen maanden ervaring mee. 

Hier wonen de gepensioneerde hoogleraar milieukunde Helias Udo de Haes en zijn vrouw Aafke als huurders. Ze 

weten de maandcijfers over hun gasverbruik wel te vinden. De prof schat dat hij nu ruim een kwart minder 

aardgas gebruikt en vindt het  interessant om na te gaan of dat klopt.

 

De renovatie is begin maart 2022 gedaan, dus nemen we de cijfers van maart tot november van dit jaar. Die 

vergelijken we met dezelfde maanden in 2021. En wat blijkt? In elke maand lag het gasverbruik duidelijk lager 

dan voorheen. Gemiddeld over de afgelopen negen maanden is die daling ruim 30 procent. Als we 2020 erbij 

betrekken, is het beeld weinig anders. 

Zoals het er nu uitziet, daalt het jaarverbruik van dit appartement ook met dertig procent, van 1280 naar 895 

kuub. Die besparing is zelfs met de door de overheid verlaagde gastarieven ruim 550 euro per jaar waard. Dat 

komt goed overeen met de 50 euro besparing die volgens de prognoses voorspeld werd. 

Comfort 

Het gasverbruik van één woning zegt natuurlijk niet alles. Udo de Haes en zijn vrouw hebben met 88 vierkante 

meter niet het grootste appartement in het gebouw, maar ze zijn wel vaak thuis. En als tachtigplusser hebben de 

bewoners de thermostaat niet te laag staan. Andere woningen zullen misschien minder kuubs gas besparen. 

Maar bij toekomstige gastarieven van 2 of 3 euro kan ook hier de winst in euro’s aanzienlijk zijn. 

Maar net zo belangrijk voor veel bewoners blijkt het verbeterde comfort. De nieuwe balkondeuren lopen soepel, 

de ramen kunnen gekanteld én op een kier; en het heeft allemaal een mooie uitstraling, de ventilatie is 

verbeterd en er is elektrische zonwering. 
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Ook zijn er bijkomende financiële voordelen. Voor eigenaren die er zelf wonen, is de leenrente bij het 

Warmtefonds deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. En verwacht wordt dat de renovatie de 

marktwaarde van de appartementen verhoogt. Ze hebben nog label C, maar dat gaat zeker herzien worden. 

Gelukkige timing 

Het isolatieproject in de Asserstraat heeft vijf jaar geduld gekost, maar achteraf gezien was deze VvE nét voor de 

storm binnen. Ze kreeg een 20-jarige lening van het Warmtefonds tegen krap 2 procent rente; op dit moment 

betalen VvE’s al bijna 5 procent. En de aluminium kozijnen konden nog ingekocht worden tegen ‘vooroorlogse’ 

prijzen; hetzelfde materiaal zou nu veel duurder zijn. 

Als klap op de vuurpijl was het werk klaar voordat de winter 2022 de gastarieven door het dak joeg. Bij deze VvE 

kan je dus wel spreken van een gelukkige timing. Maar dat roept tegelijk de vraag op hoe het verder moet met 

de vele VvE-panden in Leiden die nog aan het begin staan van nieuwe isolatieplannen. Een deel van die panden 

is in veel slechtere staat dan de Asserstraat 50 tot 104. 

Dit is de derde aflevering van de serie “Isoleer mee met de VvE”. De research hiervoor wordt mogelijk gemaakt 

door het Leids Mediafonds. 

  



Pagina 28 van 33 
 

 

De flat aan de Asserstraat: 28 woningen samen geïsoleerd. (Foto: Frank Steenkamp) 

Beter isoleren van 10.000 Leidse VvE-woningen stagneert 

Leiden, 9 december 2022, 11:39 uur door Frank Steenkamp  

Wie in deze energiecrisis nog niet aan het isoleren slaat, leeft onder een grote steen. Of… is lid van een 

vereniging van eigenaren (VvE). Want in een flat of ander gebouw met meerdere eigenaren moet je voor 

verduurzaming erg veel geduld hebben. Vaak lopen zulke plannen zelfs vast. Hoe komt dat? En wat valt er te 

leren van plekken waar het wél gelukt is? 

Over die vragen buigt Sleutelstad zich de komende weken. Want het wordt tijd dat we het over de VvE gaan 

hebben. Duizenden Leidenaren hebben met zo’n vereniging te maken. Dat merken ze vaak pas als er iets aan 

hun woning verbeterd moet worden. Zoals nu, in deze energiecrisis. 

Een kwart van Leiden 

Elke flat of ander gebouw dat meerdere woningen of winkels onder één dak huisvest, heeft een bestuur nodig 

dat zorgt voor de instandhouding van het pand. In een huurcomplex ligt dat simpel: daar heeft de verhuurder 

die taak. Maar bij koopwoningen wordt het ingewikkelder. Daar is een Vereniging van Eigenaren (VvE) nodig om 

de boel te bestieren. 

Van zulke VvE’s zijn er duizenden: vooral in dichtbevolkte steden in de Randstad, dus ook in Leiden. Volgens de 

laatste landelijke CBS-telling, uit 2015, had Leiden 1650 van zulke clubjes eigenaren. Die telden samen bijna 23 

duizend appartementen. Als je winkels en dergelijken daarvan afhaalde, bleven er 14.155 woningen over die 

onder zo’n vereniging vielen. Dat was meer dan een kwart van álle woningen in de stad. 

Stagnatie 

Anno 2022 telt de stad bijna 26 duizend koopwoningen. Daarvan vallen er ruim 10.000 onder een VvE. Maar 

liefst veertig procent van alle Leidse huiseigenaren heeft dus met zo’n vereniging te maken. Daarnaast vallen 
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ook ruim 4.000 huurwoningen onder VvE’s. Het overgrote deel van al deze VvE-woningen stamt uit de vorige 

eeuw en voldoet niet zomaar aan hedendaagse isolatienormen. Dat maakt dat er in totaal tienduizend VvE-

woningen zijn die hard toe zijn aan verduurzaming. 

Toch staat de ‘De VvE-problematiek’  in Leiden niet op de politieke agenda, ook niet als het om de 

klimaatambities gaat. Dat is een verschil met de vier grote steden. Daar beseft men inmiddels dat 

verduurzaming van VvE-complexen stagneert door moeizame besluitvorming en hoge financiële lasten. Het 

gasverbruik en de CO2-uitstoot blijven hoog, én bewoners kunnen in financiële nood raken. 

Soms lukt het 

Een klein aantal Leidse VvE’s is er wel in geslaagd om het samen eens te worden over verduurzaming. Aan die 

panden en hun club bewoners besteden we de komende weken aandacht. 

Een voorbeeld is de VvE op de Asserstraat. Een compact flatgebouw met 28 woningen, aan de rand van de 

Professorenwijk. Het is nog niet zo oud (uit 1994), maar de ramen en balkondeuren waren aan onderhoud toe. 

Enkele bewoners bedachten dat ze de kozijnen wilden te vervangen door duurzamere en beter geïsoleerde 

exemplaren. 

Dit mondde uit in een groter verduurzamingsplan. Met overheidssubsidie en een lening van het Nationaal 

Warmtefonds bleek dat betaalbaar. Na veel overleg steunde de grote meerderheid van de eigenaren dit plan. 

Afgelopen voorjaar is de renovatie afgerond. De bewoners genieten van het comfort. En hun extra 

maandbijdrage verdienen ze ruim terug door de verlaagde energielasten. 

Blinde vlek 

Zulke succesverhalen zijn in Leiden nog zeldzaam. Toch lijkt het stadsbestuur amper te zien dat isolatie van 

duizenden VvE-woningen stagneert. Misschien komt die blinde vlek wel doordat de Leidse discussie over 

‘energietransitie’ vooral draait om warmtenetten – met alle emoties van dien. 

Bij al die aandacht voor warmtenetten dreigt vergeten te worden wat woningeigenaren zélf al kunnen doen. En 

dat is: goed isoleren. Want hoe de woning straks ook verwarmd wordt, energie besparen door isolatie is altijd 

van belang. Ook een warmtenet is immers niet gratis. 

Vooroorlogs 

Nou heb je VvE’s in soorten en maten. Het begint bij panden met maar 2 tot 4 woningen, zoals straten met 

boven- en benedenhuizen. Of portiekwoningen, met bovenaan de trap soms wel vier voordeuren. De meeste 

van deze 1000 panden stammen van vóór de oorlog. Toen moest het woord isolatie nog uitgevonden worden. 

Toch is verduurzaming van deze oude koopwoningen niet de grootste uitdaging in Leiden. Ze omvatten maar 18 

procent van alle woningen binnen VvE’s. En isolatieplannen maken met twee of vier buren is toch wat simpeler 

dan als je het met 90 eigenaren onderling eens moet worden. 

Bovendien is verduurzaming van kleine VvE’s sinds kort makkelijker te financieren. Ook zij kunnen nu een 

energiebespaarlening krijgen van het Nationaal Warmtefonds. Tot nu toe moesten huiseigenaren in kleine VvE’s 

renovatiekosten zelf opbrengen. Wie verhuisde, moest maar hopen dat hij dat geld bij de verkoop 

terugverdiende. De VvE-lening neemt die zorg nu weg: je betaalt mee aan de aflossing van die lening zolang je 

eigenaar bent. Bij verkoop neemt je opvolger dit over. 

Jaren 70-flats 

Een veel grotere rol in het Leidse VvE-landschap spelen naoorlogse flatgebouwen. Een deel daarvan is volledig 
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sociale verhuur. Die huurders zullen best wat te klagen hebben, maar eigenlijk hebben ze geluk. Hun huisbaas, 

de woningcorporatie, heeft de plicht én het geld om te verduurzamen. En stapsgewijs gebeurt dat ook. 

Voor koopflats ligt dat moeilijker. En daar zijn er veel van. In totaal stammen zo’n 400 VvE-panden uit de periode 

tussen 1945 en 2000. Ze tellen gemiddeld 25 woningen. Dat maakt samen 10.000 woningen. De harde kern zijn 

flats uit de jaren ’70, met vaak meer dan honderd appartementen. 

Samen besturen 

Om het extra ingewikkeld te maken: de meeste appartementen in VvE-complexen zijn koopwoningen, maar er 

worden ook nog steeds drieduizend van die flats verhuurd. Veel flatgebouwen hebben daardoor een Gemengde 

VvE, waarin een grote verhuurder en tientallen particuliere eigenaren samen het beheer moeten regelen én 

betalen. Zolang het om schoonmaak of reparatie van bellen gaat, lukt dat samen besturen wel. Maar 

beslissingen over grote investeringen vormen al gauw een struikelblok. 

En investeren is precies wat er nodig is om zo’n VvE-gebouw te verduurzamen. Het gaat dan al gauw om 

tienduizenden euro’s per woning. Dat geld komt alleen beschikbaar als álle leden meebetalen. En volgens de 

standaard VvE-reglementen is er daarom een enorme meerderheid van stemmen nodig om tot zulke 

investeringen over te gaan. Heel vaak lukt dat niet. Nog vaker begint een VvE-bestuur er niet eens aan om zulke 

plannen voor te leggen. 

Plattegrond Zuidwest 

En zo stagneert de verduurzaming van heel veel naoorlogse flatgebouwen die beheerd worden door 

verenigingen van eigenaren. Dat is goed te zien op de plattegrond van energielabels in Leiden. We laten een 

stukje van Leiden Zuidwest zien (tekst gaat verder na kaartje) 
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Hoe roder een gebouw, hoe slechter het geïsoleerd is. Geel is matig geïsoleerd, groen is goed en het donkerste 

groen (bijna zwart) is het beste. Veel groen is er op deze kaart niet te zien. Twee van de groenste grote 

gebouwen zijn winkels (Action en Hoogvliet). 

Maar de meeste gebouwen langs de Kennedylaan en de Apollolaan zijn wooncomplexen met VvE’s. En daar zien 

we, niet helemaal toevallig, vooral energielabel D en slechter. Daar valt dus nog heel wat te isoleren. Wordt 

vervolgd. 

Dit is de tweede aflevering van een serie “Isoleer mee met de VvE”. De research hiervoor wordt mogelijk gemaakt 

door het Leids Mediafonds. 
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Ook twee VvE-woningen kunnen al samen geld lenen. (Foto: Frank Steenkamp). 

Isoleren wordt makkelijker voor 2500 Leidse ‘dakdelers’ 

Leiden, 2 december 2022, 17:38 uur door Frank Steenkamp  

Een flinke groep Leidse huiseigenaren kan nu makkelijker geld lenen om te verduurzamen. Het gaat om huizen 

die onder een kleine Vereniging van Eigenaren vallen. Vanaf 1 december biedt het Nationaal Warmtefonds voor 

deze groep een laagdrempelige Energiebespaarlening. Tot nu toe konden alleen grote VvE’s zo’n lening krijgen. 

Leiden telt duizend kleine Verenigingen van Eigenaren (of VvE’s), met elk tussen de twee en acht woningen. Ze 

delen meestal het dak. Vaak gaat het om portiekwoningen, maar het kan ook om “twee onder één kap” gaan of 

om een pand met zes verdiepingen. In totaal vallen ruim 2.500 Leidse woningen onder zo’n kleine VvE. 

Bij veel VvE’s blijkt groot onderhoud een probleem en dat geldt zeker voor isolatieplannen. Als huiseigenaar kan 

je hier niet zelf over beslissen, want het dak en meestal ook de gevels en kozijnen zijn de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de VvE. Je moet het dus samen met je buren eens worden over de maatregelen én 

over de financiering daarvan. 

Geen reserves 

Er zijn legio verhalen over buren die slaande ruzie kregen over een lekkage. Want: als het dak van de 

bovenwoning lekt, waarom zou jij met je benedenwoning dan aan de reparatie meebetalen? Toch is dat bij VvE’s 

de regel: onderhoud aan de ‘buitenkant’ van het pand betaal je samen. En er zit ook een logica in: in je 

benedenwoning profiteer je er ook van als de woning van je bovenburen niet verloedert. 

Ook als buren geen ruzie over lekkages maken, blijkt groot onderhoud vaak een probleem. Officieel moet een 

VvE een onderhoudsreserve opbouwen. Alleen gebeurt dat bij kleine VvE’s vaak niet, of te weinig. En als er dan 

iets groots aan het pand moet gebeuren, kan het zomaar dat een deel van de eigenaars de kosten niet kan 

opbrengen. 
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Tussen wal en schip 

Je pand verduurzamen is voor VvE’s een extra lastige opgave. Zulke plannen lopen vaak vast op onenigheid of 

geldgebrek. Door de hoge energieprijzen zijn VvE-leden het nu wel sneller eens over het nut van betere isolatie 

of zonnepanelen, maar de financiering ervan blijft nog vaak een grote hobbel. Want je kunt voor zulke 

maatregelen wel subsidie krijgen, alleen dekt die gemiddeld maar 20 procent van de kosten. De rest moet je zelf 

opbrengen. 

Hier komt het Warmtefonds om de hoek kijken. Want als je zelf geen geld hebt voor je isolatieplannen, en er is 

geen ruimte om je hypotheek te verhogen, dan kunnen veel huiseigenaars nog wel een beroep doen op een 

Energiebespaarlening van dit fonds. Dat gold al voor ‘losse’ huiseigenaars én voor grote VvE’s met meer dan 

acht woningen, zoals veel koopflats in naoorlogse wijken. 

Gek genoeg vielen kleine VvE’s bij het Warmtefonds tot nu toe tussen wal en schip. Voor hen was er geen 

gezamenlijke lening mogelijk en dat zette de rem op hun verduurzaming. Per 1 december is die leemte nu 

opgevuld. Ook als je maar met twee woningen een VvE vormt, kan je voortaan samen een Energiebespaarlening 

afsluiten. 

Minder hoepeltjes 

Een pluspunt is dat kleine VvE’s van het Warmtefonds door veel minder hoepeltjes hoeven te springen dan hun 

grote tegenhangers met meer dan acht leden. Ze hoeven geen langdurig adviestraject te doorlopen en er is geen 

meerjarig onderhoudsplan nodig om de leenaanvraag te onderbouwen. 

De plannen moeten natuurlijk wél bijdragen aan verduurzaming. Daarbij gelden er eisen aan de isolatiewaarde 

van dubbelglas, of van dak- en gevelisolatie. Maar als daaraan voldaan wordt, is de enige eis verder dat alle VvE-

leden met het plan instemmen. Afhankelijk van het pakket maatregelen kan er daarna tot 30.000 euro per 

woning geleend worden, met looptijden tot 20 jaar en rentes rond de 4,5 procent. 

Bij die rente moeten veel aanvragers nog wel even slikken, want het gevolg is dat bij veel VvE’s de gezamenlijke 

maandlasten al gauw met honderd euro omhoog moeten. Maar daar tegenover staat de verwachte besparing 

op de energielasten. En als toch één van de leden van een kleine VvE in betalingsproblemen komt, kent het 

Warmtefonds een speciaal vangnet om dit op te vangen. 

Serie over VvE’s 

Het Warmtefonds noemt de nieuwe leenmogelijkheid voor kleine VvE’s ‘De volgende stap in het versnellen van 

de energietransitie in Nederland’. Volgens bestuurslid Maartje Brans is die versnelling ook hard nodig, door de 

sterk stijgende energielasten. En steeds meer huiseigenaren weten het te vinden. In de ruim twee jaar dat het 

bestaat, heeft het Warmtefonds al voor 800 miljoen aan leningen verstrekt. Dat is het dubbele van wat eerder 

verwacht werd. 

Toch blijft verduurzamen voor VvE’s om veel redenen ingewikkeld. Daarom duikt Sleutelstad de komende weken 

in deze materie, met een reeks reportages over plannen van VvE’s om te isoleren of met zonnepanelen of 

warmtepompen aan de gang te gaan. Soms lukken die plannen en vaak ook (nog) niet. Sleutelstad gaat op zoek 

naar het waarom en hoe. En dat is belangrijk, want meer dan 15.000 woningen in Leiden vallen onder een VvE. 

Als een groot deel daarvan vastloopt met zijn isolatieplannen, worden de klimaatdoelen van de stad onhaalbaar. 

Dit is de eerste aflevering van een serie “Isoleer mee met de VvE”. De research hiervoor wordt mogelijk gemaakt 

door het Leids Mediafonds. 


