
IGS Conferentie 28 september 2007 
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

Het Nationaal Isolatie Programma als voorloper van het energiebesparingsplan 
“Meer met Minder” voor de bestaande bouw  

 

 

A.G. Entrop & H.J.H. Brouwers 
Universiteit Twente, afdeling Bouw/Infra, Enschede 

 

 
 
 
 

Samenvatting 
 
Energiebesparing in bestaande woningen vormt een belangrijk aandachtspunt om te komen tot een 

duurzame energiehuishouding. In diverse recente documenten en plannen wordt met name de oudere 

woningvoorraad gelaakt om haar energiegebruik. In dit artikel wordt ingegaan op hoe tijdens het 

“Nationaal Isolatie Programma” energiebesparing werd bereikt binnen de toen bestaande 

woningvoorraad. De ambitie van dat programma is vergelijkbaar met het recent naar voren gebrachte 

“Meer met Minder” energiebesparingsplan, maar qua kennisontwikkeling en haalbaarheid zijn er 

verschillen waar te nemen. 

 



IGS Conferentie 28 september 2007 
 

- 2 - 

1. Inleiding 
 

Voor de nieuwe generaties bouwkundigen en civieltechnici lijkt het vaak, dat het concept duurzaam 

bouwen is ontstaan in 1990 met de komst van de “Rapportage Duurzaam Bouwen” als bijlage van het 

Nationaal Milieubeleidsplan plus (NMP+). Binnen het concept duurzaam bouwen wordt er veel 

aandacht besteedt aan het energiegebruik van woningen. Er is echter weinig bekend over hoe de 

Nederlandse overheid en bevolking met het energievraagstuk omgingen voor 1990.  

Dit artikel tracht inzicht te geven in één van de meest omvangrijke en ambitieuze beleidsprogramma’s 

voor de gebouwde omgeving dat Nederland ooit heeft gekend, namelijk het Nationaal Isolatie 

Programma (NIP). In 1978 werd de doelstelling geformuleerd om in 1990 op een verantwoorde wijze 

2,5 miljoen woningen te hebben geïsoleerd. Het startsein voor dit programma werd op 1 juli 1978 

gegeven met een in het vooruitzicht gestelde besparing van 1,6 miljard m3 aardgas per jaar (SNIP, 

1988). Het aantal woningen was bepaald vanuit het oogpunt dat deze financieel rendabel te herisoleren 

zouden zijn (St. NIP, 1988). 

De hier gepresenteerde analyse van het NIP stelt ons in staat aanbevelingen te doen ten aanzien van de 

recent kenbaar gemaakte doelstellingen van het Nationaal Energiebesparingsplan “Meer met Minder” 

(PeGO e.a., 2007). Zo blijkt dat de realisatie van een structurele energiebesparing in 200.000 tot 

300.000 woningen en utiliteitsgebouwen per jaar zal vragen om een klantgerichte aanpak. De vaak 

gehoorde stelling dat qua energiebesparing het fruit het laagst hangt in de bestaande woningvoorraad, 

lijkt bijvoorbeeld geen recht te doen aan de energetische diversiteit binnen deze voorraad. 
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2. Aanleiding voor het Nationaal Isolatie Programma 
 

De Nederlandse energievoorziening zou op 22 juli 1959 met de winning van aardgas te Slochteren 

ingrijpend gaan veranderen. Deze voorraad bleek met 2,7·1012 m3 aardgas te behoren tot de grootste 

aardgasvoorraden ter wereld. In de jaren zestig kon hierdoor de sociale woningbouw standaard worden 

uitgerust met centrale verwarming. Dit had als resultaat dat in 2004 82,1 % van de Nederlandse 

woningen over centrale verwarming beschikte (SenterNovem, 2007). Het gebruik van aardgas werd in 

de jaren zestig sterk gestimuleerd, omdat de overheid de opkomst van goedkope kernenergie 

verwachtte. Deze kernenergie zou de aardgasbaten kunnen gaan drukken, aangezien de aardgasprijs 

gekoppeld was aan de prijs van vervangende energiedragers en het prijsniveau op de wereldmarkt 

(SNIP, 1988). 

Een belangrijk omslagpunt vormde de eerste oliecrisis in 1973. Men zag de olieprijzen in één jaar tijd 

verviervoudigen. Door de koppeling van de energieprijzen stegen de woonlasten voor de consumenten 

aanzienlijk en bedrijven hadden te maken met hogere productiekosten. De aankondigingen van de Club 

van Rome in hun rapport “The Limits to Growth” (Meadows e.a., 1972) dat de voorraden fossiele 

brandstoffen eindig zijn en dat deze voorraden in een hoog tempo worden aangesproken, voelde men 

nu ook in de portemonnee. 

Een eerste beleidsmatige stap was noodzakelijk; er was immers nog geen overkoepelend energiebeleid. 

Op specifieke energetische deelgebieden was wel beleid ontwikkelend, maar de Energienota uit 1974 

bracht voor het eerst alle aspecten bij elkaar. Ze beschreef de mondiale energiesituatie, de Nederlandse 

energiesituatie, de voorziene potentiële ontwikkelingslijnen tot 1985 en het toekomstige energiebeleid 

in Nederland. Tevens waren er hoofdstukken gewijd aan de voornaamste energiebronnen: aardgas, 

aardolie, steenkolen, kernenergie en de nieuwe alternatieve energiebronnen (Min. EZ, 1974). In de 

Energienota kreeg ook het concessie- en deelnemingsbeleid een plek. Met deze uitwerking was er 

echter nog geen invulling gegeven aan energiebesparing in de gebouwde omgeving.  

De Stuurgroep Nationaal Isolatie Programma (SNIP) werd in het leven geroepen en was opgebouwd uit 

functionarissen van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening & Milieubeheer (VROM), de Nederlandse Gasunie en de Vereniging van Exploitanten van 

Gasbedrijven in Nederland (VEGIN). In februari 1978 presenteerde deze Stuurgroep haar nota, met als 

doelstelling om gedurende tien jaar de isolatie van 250.000 woningen per jaar op een voldoende hoog 

niveau te brengen.  



IGS Conferentie 28 september 2007 
 

- 4 - 

Per woning zou er ƒ 3.000,- (€ 1361,-) aan isolatie moeten worden besteed (p. 24, SNIP, 1988). Naar 

het prijspeil van 2007 zou dit op basis van inflatiecijfers een bedrag van circa € 3.000,- zijn. Om het 

energieverbruik drastisch en structureel te verlagen, was het niet voldoende om op vrijwillige 

betrokkenheid alleen aan te sturen. Er werd zodoende een subsidieprogramma ontwikkeld. 
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3. Reikwijdte van het Nationaal Isolatie Programma 
 

De concrete doelstelling van het NIP hield in dat het programma een grote reikwijdte zou hebben. De 

uitvoering van het programma moest namelijk ook een stimulans zijn voor de sukkelende economie en 

diverse onderzoekstrajecten zouden in gang worden gezet.  

Het kabinetsvoorstel van 30 juni 1978 bevatte de volgende hoofdpunten (SNIP, 1988): 

1. De doelstelling van in totaal 2,5 miljoen woningen werd overgenomen, maar hier werd een 

jaarlijkse doelstelling van 200.000 woningen aan gekoppeld. Hierdoor werd de beoogde 

looptijd geen 10 maar 12,5 jaar; 

2. De gemiddelde te verstrekken subsidie werd vastgesteld op ƒ 2.400,- (€ 1089,-) met de 

mogelijkheid tot verhoging van het subsidiabele plafond van ƒ 3.000,- (€ 1361,-) tot ƒ 4.000,- (€ 

1815,-) per woning; 

3. Het maximale subsidiebedrag per woning zou tot 1980 30%, in plaats van 331/3%, van de 

investeringskosten bedragen; 

4. Woningen zonder centrale verwarming konden ook in aanmerking komen voor de subsidie; 

5. Investeringen in isolatie voor de sociale woningbouw konden met behulp van klimleningen1 in 

overleg met banken worden gefinancierd; 

6. Voor 1978 en 1979 werd een totaalbudget van ƒ 345 miljoen (€ 157 miljoen) beschikbaar 

gesteld, waaruit ook de kosten voor het stafbureau, voorlichting en uitvoering moesten worden 

betaald; 

7. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zou deel gaan uitmaken van de stuurgroep. 

 

De voorziene brandstofbesparing werd geraamd op 650 m3 aardgas per woning (SNIP, 1980). De 

uiteindelijke jaarlijkse besparing zou daarmee op 1,6 miljard m3 moeten uitkomen. Gerekend met een 

calorische onder- en bovenwaarde van aardgas van respectievelijk 31,65 MJ/m3 en 35,17 MJ/m3, 

betekent dit een reductie van 50,64 tot 56,27 PJ per jaar. In 1978 was het totale energiegebruik van 

Nederland 2.797 PJ (CBS, 2007). Het aardgasverbruik onder huishoudens was in datzelfde jaar 381 PJ, 

waarmee de besparing op circa veertien procent zou uitkomen. 

                                                 
1 Klimlening: een lening waarbij de geleende hoofdsom elk jaar wordt verhoogd, bijvoorbeeld bij projecten waar elk jaar 
opnieuw een investeringsbedrag nodig is of een lening waar de lener de rente over het totaal bij de lening laat optellen. 
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Het produceren van de isolatieproducten, het aanbrengen van de maatregelen, het uitvoeren van 

onderzoek en de oprichting van het stafbureau zou de werkgelegenheid stimuleren doordat er voor 

ongeveer 7.500 manjaren werk zou worden gegenereerd (SNIP, 1980). 
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4. Kennisontwikkeling binnen het Nationaal Isolatie Programma 
 

In de aanloop naar het NIP waren er al ongeveer 400.000 woningen in Nederland geïsoleerd (SNIP, 

1988). Dit was nog geen tien procent van de toenmalige woningvoorraad (zie Figuur 1). Een groot deel 

van de woningvoorraad beschikt momenteel over meerdere geïsoleerde gebouwdelen (zie Tabel 1). 

Van de geïsoleerde woningen uit het begin van de jaren zeventig was daarbij vijfentachtig procent in 

handen van particuliere woningeigenaren. Er was zodoende weinig kennis voor handen over hoe goed 

te isoleren. De kennis die er was, was tevens gedecentraliseerd. Op vier gebieden was er behoefte aan 

meer kennis (SNIP, 1988): 

 

1. Het effect van de toepassing van isolatiematerialen; 

2. De veranderingen in het leefklimaat in woningen als gevolg van isolatiemaatregelen; 

3. Invloed van isolatie op de bouwtechnische kwaliteit van de constructie (bijvoorbeeld houtrot 

door condensatie); 

4. Het optreden van bouwfysische verschijnselen (zoals de invloed van thermische bruggen). 
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Figuur 1: Ontwikkeling woningvoorraad van 1899 tot 2007 (CBS, 2007).  
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 2000  Mutatie  
‘00-‘01 

Mutatie 
’01-’02 

Mutatie 
’02-’03 

Mutatie 
’03-’04 

2004 

Dubbelglas (of beter) 69,5 % 3,5 % 2,7 % 1,8 % 1,4 % 78,8 % 
Dakisolatie 63,1 % 2,1 % 1,2 % 1,6 % 1,7 % 69,6 % 
Muurisolatie 50,0 % 1,9 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 55,6 % 
Vloerisolatie 34,3 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 41,8 % 
Tabel 1: Adoptie van isolerende maatregelen in de periode 2000-2004 in Nederland 
(SenterNovem, 2007) 

 

In een vroeg stadium van het NIP zijn er al publicaties voor consumenten beschikbaar gekomen van 

vrij technische aard, waarin kennis met betrekking tot het effect van isolatiematerialen werd 

uitgedragen (1). Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde “Isolatie-wegwijzer; voor energiebesparing 

in woningen” van de Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (SVEN). In deze brochure 

werd naast het gebruik van dubbele beglazing ook de isolatie van muren, vloeren en daken uiteengezet. 

Aan de hand van op de k-waarde gebaseerde richtlijnen (als maat voor het warmteverlies) was een 

consument in staat om eenvoudig het aantal te besparen m3 aardgas te berekenen. Men kon tevens lezen 

hoe de diverse isolatiematerialen het beste konden worden aangebracht (SVEN, 1979).  

Een opvallende passage in deze brochure is echter “omdat gebleken is dat ventilatie van de spouw in 

het algemeen niet noodzakelijk is, kan gesteld worden dat tegen de volledige vulling van de spouwmuur 

in het algemeen geen enkel bezwaar bestaat” (ibid, blz. 11). Tegenwoordig staat de spouw echter nog 

steeds op alle bouwtekeningen afgebeeld en wordt niet de gehele tussenruimte voor isolatiemateriaal 

benut. Een veel gehoord probleem bij de toenmalige na-isolatie is dat er in werkelijkheid op bepaalde 

plaatsen toch vochtdoorslag optreedt, maar anno 2007 worden door KOMO-gecertificeerde 

isolatiebedrijven garanties afgegeven van tien jaar. 

In de brochure uit 1979 wordt niet ingegaan op aansluitingen met door de spouw voerende 

constructiedelen. In een serie onderzoeken onder de naam “De bouwkundige uitvoering van de na-

isolatie van koudebruggen in de woningbouw” wordt in deel 1 wel ingegaan op de na-isolatie van 

lateien boven gevelkozijnen in spouwmuren (St. NIP, 1986). Dit onderzoek past binnen de 

gespecificeerde kennisbehoefte naar het optreden van bouwfysische verschijnselen (4). Het is echter 

een informatiebron, welke pas zeven jaar na de genoemde isolatie-wegwijzer beschikbaar kwam. Op 

dat moment konden elf veel voorkomende lateiconstructies worden onderscheiden, waarvan een zestal 

een koudebrug kende. Door deze thermische bruggen van buiten of binnen af te isoleren kunnen vocht- 

en schimmelproblemen worden voorkomen. De prijzen van een dergelijke maatregel konden sterk 

uiteenlopen afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en arbeid. In 1986 werd er rekening gehouden 

met ƒ 30,- (€ 13,61) per m1 aan materiaalkosten (excl. BTW) en maximaal ƒ 60,- (€ 27,23) per m1 aan 
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arbeidskosten (excl. BTW) voor het isoleren van lateien aan de binnenzijde (ibid, blz. 8). Het isoleren 

van lateien aan de buitenzijde kon esthetisch gezien ingrijpender zijn dan het isoleren aan de 

binnenzijde, maar hoefde niet veel duurder te zijn. 

Verborgen voor het grote publiek werden omvangrijke onderzoeken opgezet om de verwarming van de 

gebouwde omgeving ook in een toekomst met geringere beschikbaarheid van fossiele brandstoffen 

veilig te stellen. Deze onderzoeken vielen buiten de vier genoemde onderzoeksrichtingen, welke enkel 

betrekking hadden op de kennis van isolatiematerialen. Op het gebied van het gebruik van zonne-

energie zijn er bijvoorbeeld twee rapportages beschikbaar uit de beginperiode van het NIP. Het eerste 

rapport stamt uit 1975. Het verkent de mogelijkheden van zonne-energie voor de verwarming van 

ruimten en tapwater (zie Figuur 2). Ondanks dat men verwachtte dat deze maatregelen op niet te lange 

termijn konden worden toegepast, is het gebruik van de genoemde verwarmingssystemen en 

zonnecollectoren nog geen gemeengoed geworden. De belangrijkste onderzoeksresultaten in het 

rapport zijn (TPD, 1975): 

� Bij het gebruik van een zonneverwarmingsinstallatie met 60 m2 collectoroppervlak en lage 

temperatuur verwarming in een woning van 400 m3 met een gemiddelde transmissiecoëfficiënt 

van 0.8 W/m2·K (warmteweerstand van minimaal 1,25 m2·K/W), was het mogelijk om zeventig 

procent van de energiebehoefte met behulp van de zon een invulling te geven. Tegenwoordig is 

vloer-, dak- en gevelisolatie met een warmteweerstand van minimaal 2,5 m2·K/W verplicht voor 

verbouwingen en nieuwbouw. Om te voldoen aan de EnergiePrestatieCoefficient worden in 

nieuwbouwwoningen zelfs vaak warmteweerstanden van minimaal 3,5 m2·K/W of meer 

toegepast. De warmtetransmissie van deuren, ramen en kozijnen mag maximaal 4,2 W/m2·K 

bedragen, terwijl de warmtetransmissie van kozijnen in nieuwbouwwoningen vaak niet de 1,8 

W/m2·K overschrijdt. De gemiddelde transmissiecoëfficiënt van de in het onderzoek gebruikte 

modelwoning (zie Figuur 3) en formule zou met die waarden op 0,45 W/m2·K uitkomen; 

� De extra investering voor de woning in het onderzoek zou bij massafabricage van de onderdelen 

van de zonneverwarmingsinstallatie rendabel worden bij een aardgasprijs van ƒ 0,30 (€ 0,136) 

tot ƒ 0,35 (€ 0,159) per m3 naar het prijspeil van 1975. Deze berekening hield rekening met een 

rentepercentage van tien procent en met een termijn van twintig jaar, waarin de energieprijs met 

drie procent per jaar stijgt bovenop de inflatie; 

� Het realiseren van warmteopslagsystemen voor meerdere woningen kan rendabel zijn vanaf ƒ 

0,40 (€ 0,182) per m3 aardgas. Deze opslagreservoirs kunnen gedurende een periode van circa 

zes maanden de benodigde warmte leveren aan de woningen; 
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� Het ontwikkelen van lage temperatuursystemen van 35 °C is wenselijk, aangezien het 

rendement van collectoren dan optimaal kan worden benut. Hoewel tegenwoordig lage 

temperatuurverwarmingssystemen regelmatig worden toegepast, ligt zelfs in die gevallen de 

temperatuur met 55 °C nog boven de 35 °C; 

� De toepassing van zonne-energie voor ruimteverwarming is moeilijker te realiseren voor 

hoogbouw met meer dan vier verdiepingen. 

 

 
 

Figuur 2: Installatieconcept van zonneverwarmingssysteem (TPD, 1975). 

 

Het tweede rapport is enkel een voorstudie met enkele onderzoeksvoorstellen op het gebied van 

zonnewering en de benutting van zonnewarmte via de ramen en wanden van een gebouw. Een 

belangrijk onderwerp binnen de voorstudie was de relatie tussen zontoetreding en thermisch comfort. 

Op dit punt worden heden ten dage nog steeds stevige discussies gevoerd, aangezien door een dik 

isolatiepakket en relatief grote glasoppervlakken op het zuiden de kans op oververhitting bij ontbreken 

van goede zonnewering aanzienlijk is. 
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Figuur 3: Schetsontwerp proefwoningen met zonneverwarmingssysteem (TPD, 1975). 
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5. Economische aspecten van het Nationaal Isolatie Programma 
 
Na 1973 moest de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen worden gereduceerd en de bijbehorende 

brandstofkosten zouden moeten dalen. Dit zou immers de Nederlandse betalingsbalans ten goede 

komen (St. NIP, 1988). Een ander bijkomend economisch voordeel was natuurlijk de creatie van 

werkgelegenheid voor de productie en installatie van de isolatiemaatregelen. Eind 1979 werden 

specifiek voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een gedeelte van Overijssel extra doelen 

geformuleerd om de werkgelegenheid aldaar te stimuleren en de energiebesparingen te vergroten. Uit 

een evaluatie van dit onderdeel van het NIP blijkt dat in 1980 reeds 1.300 arbeidsplaatsen waren 

gecreëerd, maar dat de extra voorziene arbeidsplaatsen of besparingen voor deze regio’s waren 

uitgebleven  (Bruggink, 1985). 

Op landelijk niveau was er oorspronkelijk op een werkgelegenheid van 12.500 mensjaren gerekend, 

aldus de evaluatie uit 1988 (SNIP, 1988). Een evaluatierapportage over de tweede helft van 1979 

spreekt echter van een werkgelegenheidspotentiaal van 7.500 mensjaren. Op dat moment zou de 

jaaromzet in de bedrijfstak van het na-isoleren uitkomen op € 280 miljoen, wat € 6,2 miljoen hoger lag 

dan de voorspellingen (SNIP, 1980). De in de vier noordelijke provincies geboekte resultaten zijn bij 

elkaar gebracht in Tabel 2. 

 

Voorziening Oppervlak 
(106 m2) 

Kosten 
(106 €) 

Werkgelegenheid 
(mensjaren) 

Besparingen gasverbruik 
(106 m3) 

Spouwmuur 9,04 69,75 1470 76,8 
Massieve gevels 0,57 15,52 390 6,6 
Dubbelglas 2,43 220,54 4210 59,5 
Voorzetramen 0,13 10,62 230 3,2 
Dakisolatie 2,28 31,04 790 16,0 
Vloerisolatie 0,30 3,40 90 1,1 

 Totaal: 350,87 7180 163,2 
Tabel 2: De kosten, gecreëerde werkgelegenheid en besparingen van toegepaste isolatievoorzieningen 
in het noorden van Nederland over de periode 1974-1983 (Bruggink, 1985) 

 

Naast de creatie van werkgelegenheid op macroniveau werden op microniveau voor de Nederlandse 

huishoudens de te behalen financiële besparingen inzichtelijk gemaakt. De investeringsmogelijkheden 

werden geïntroduceerd door het geven van technische informatie met bijbehorende richtprijzen (zie 

Tabel 3). In 1987 bedroeg de gemiddelde investering per deelnemende woning ƒ 4.040,- oftewel € 

1.833,27. De subsidie bedroeg in datzelfde jaar ƒ 1.616,- (€ 733,31) per woning (St NIP, 1988). In 

1979 was het investeringsbedrag nog maar ƒ 3.053,- (€ 1.385,39) met een bijbehorende subsidie van ƒ 

680,- (€ 308,57) (SNIP, 1980). De opbrengsten van deze investeringen waren afhankelijk van de 
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gasprijs, die van 1974 tot 1987 opliep van ƒ 0,115 (€ 0.052) tot ƒ 0,461 (€ 0,209) met als hoogtepunt 

1985, toen de gasprijs ƒ 0,662 (€ 0,300) per m3 was (SNIP,1988). De totale besparing van 1974 tot 

1987 komt daarmee op 5,4 miljard gulden of 2,45 miljard Euro tegenover 1,8 miljard gulden of 0,82 

miljard euro aan verstrekte subsidies.  

 
Isolerende maatregel Prijzen in guldens 

1 juli 1987 
Prijzen in euro 

1 juli 1987 
Na-isolatie spouwmuren 
UF schuim in een 60 mm spouw van 100 tot 250 m2 ƒ 11,50 € 5,22 
Minerale wol in een 60 mm spouw van 100 tot 250 m2 ƒ 14,- € 6,35 
PUR schuim in een 60 mm spouw van 100 tot 250 m2 ƒ 19,- € 8,62 
PS in een 60 mm spouw van 100 tot 250 m2 ƒ 15,50 € 7,03 
Perlite in een 60 mm spouw van 100 tot 250 m2 ƒ 15,50 € 7,03 
Gevelbuitenisolatie 
60 mm met hechtmortel gelijmde geëxpandeerde PS-platen 
afgewerkt met kunstharsgebonden sierpleister 

ƒ 133,- € 60,35 

70 mm met hechtmortel gelijmde geëxpandeerde PS-platen 
afgewerkt met kunstharsgebonden sierpleister 

ƒ 135,- € 61,26 

Isolerende beglazing 
4-12-5 1,30 tot 2,50 m2 ƒ 165,- € 74,87 
4-12-5 2,50 tot 4,50 m2 ƒ 151,- € 68,52 
Voorzetraam aan de buitenzijde 
Kunststofprofiel ƒ 105,- € 47,65 
Aluminium profiel ƒ 141,- € 63,98 
Dakisolatie 
Spijkerflensdeken, 60 mm, geniet tegen de sporen aan 
binnenzijde kapconstructie 

ƒ 12,- € 5,45 

Halfharde glaswoldeken, 60 mm, met dampremmende laag, aan-
gebracht op regelwerk tussen gordingen 

ƒ 33,- € 14,97 

Isolatie tussen dakpannen en dakbeschot 100 tot 300 m2 ƒ 27,50 € 12,48 
Isolatie plat dak dmv 60 mm losliggende geëxtrudeerde PS-platen 
tot 50 m2  

ƒ 26,50 € 12,03 

Vloerisolatie 
Spijkerflensdeken, 60 mm, onder de begane grondvloer geniet 
tegen de balklaag 

ƒ 17,- € 7,71 

Minerale wolplaten, 60 mm, onder de begane grondvloer met 
ankers tegen een betonvloer aangebracht 

ƒ 30,50 € 13,84 

Tabel 3: De prijzen (exclusief BTW en winst- & risico aannemer) per m2 van isolerende maatregelen 
voor de bestaande bouw op 1 juli 1987 (St. NIP, 1987) 
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6. Resultaten Nationaal Isolatie Programma 
 

Het NIP bood een zeer omvangrijk stimuleringspakket om te komen tot energiebesparing. De 

doelstelling was om van 1978 tot 1990 in totaal 800.000 koopwoningen en 1.700.000 huurwoningen na 

te isoleren. Door de voortijdige beëindiging van de subsidieregeling zijn er tot en met 1987 602.000 

beschikkingen voor koopwoningen en 1.201.000 beschikkingen voor huurwoningen verleend (SNIP, 

1989). Wanneer deze waarden worden geëxtrapoleerd voor de gehele termijn tot 1990, blijft de 

uitkomst (ongeveer 1,8 miljoen) onder de initiële doelstelling van 2,5 miljoen woningen steken.  

In enkele evaluaties van het NIP worden de 420.000 woningen uit de pré-NIP fase van 1974 tot 1978 

ook geschaard onder de bereikte resultaten. Maar aangezien de doelstelling pas vanaf 1978 van kracht 

was is die optelling niet correct. Desalniettemin was er wel een jaarlijkse besparing van 1.449 miljoen 

m3 aardgas bereikt (SNIP, 1989), welke bij lineaire extrapolatie naar 1990 de oorspronkelijke  

besparingsdoelstelling van 1,6 miljard m3 zou overstijgen. 

Het te isoleren woningenpotentiaal werd in oktober 1987 onderzocht door het Nederlands Economisch 

Instituut, waarbij er een onderscheid werd gemaakt tussen twee scenario’s: (1) het in stand houden van 

de subsidieregeling en (2) het stopzetten van de subsidieregeling. Voor het tweede scenario zijn de 

resultaten in Tabel 4 weergegeven. Voor scenario 1 bleken 432.000 meer woningen voor rendabele 

vervolgisolaties in aanmerking te komen.  

 
 Eerste isolaties Vervolg isolaties Totaal 
Eigenaar-bewoners 74.000 890.000 964.000 
Publieke huursector 183.000 310.000 493.000 
Private huursector 322.000 828.000 1.150.000 

Totaal 579.000 2.028.000 2.607.000 
Tabel 4: Rendabel te isoleren woningen op 1-1-1988 in de 
Nederlandse woningvoorraad zonder handhaving van de subsidies 
(SNIP, 1988)  

 
De besteding van de financiële middelen voor het NIP zijn eveneens geëvalueerd. Het uitkeren van ƒ 

1.809 miljoen (€ 820,9 miljoen) aan subsidies vormde 91 procent van de beschikbare middelen. ƒ 

45,225 miljoen (€ 20,536 miljoen) werd besteed aan voorlichtingsactiviteiten, ƒ 27,135 miljoen (€ 

12,313 miljoen) aan technisch onderzoek en ƒ 90,45 miljoen (€ 41,04 miljoen) aan projectbegeleiding 

(SNIP, 1988). De kosten van uitvoering vormden zodoende slechts een klein deel van het totale 

programma. 
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7. Conclusie 
 
In juni 2007 is het Nationaal Energiebesparingsplan “Meer met Minder” gepresenteerd, waarin wordt 

gewezen op de mogelijkheid om minimaal 30% energie te besparen in de bestaande bouw. Door over 

een periode van twaalf jaar 200.000 tot 300.000 woningen en utiliteitsgebouwen per jaar te verbeteren 

zou een jaarlijkse besparing van 100 PJ in 2020 mogelijk zijn. “Circa 75 procent van de bestaande 

bebouwing in Nederland komt in aanmerking voor een flink aantal maatregelen op het gebied van 

zuiniger en duurzame energieverbruik, zoals betere isolatie, efficiënte installaties en inzet van 

duurzame energie.” (PeGO e.a., 2007). Hierbij dient op de eerste plaats de kanttekening te worden 

gemaakt dat het voorzien in duurzame energie niet bijdraagt aan het verminderen van het 

energiegebruik met 100 PJ. Op de tweede plaats leren de resultaten van het NIP ons dat er al veel 

“laaghangend fruit” geplukt is. 

In 1974 was slechts tien procent van de woningvoorraad van één of meerdere vormen van isolatie 

voorzien. Tussen 1974 en 1978 zijn er in de pré-NIP fase 400.000 woningen van isolatiemaatregelen 

voorzien. Eind 1987 waren er dankzij het NIP energiebesparende voorzieningen aangebracht in circa 

1,8 miljoen woningen. Er waren toen nog ongeveer 1,15 miljoen woningen over waarin geen enkele 

vorm van isolatie was toegepast (SNIP, 1988). Tussen 1987 en 1992 zijn er 455.000 woningen 

bijgebouwd welke in beperkte mate moesten voldoen aan een minimale warmteweerstand. Het is echter 

moeilijk te preciseren in welke woningen welke isolatiemaatregelen zijn toegepast. Wel is bekend dat 

vanaf 1992 een minimale warmteweerstand van 2,5 m2·K/W voor de gehele bouwschil was van 

toepassing op alle gebouwen. Hier kwam in 1995 de regelgeving rondom de Energie Prestatie Norm 

nog bij, die door de jaren heen is aangescherpt. De woningvoorraad is sindsdien van 6,3 miljoen tot 

circa 7 miljoen woningen (eind 2006) gestegen.  

Een eenvoudige rekensom leert dat er 1,6 miljoen woningen zijn, die als het zogenaamde laag 

hangende fruit zouden kunnen worden gekwalificeerd. Gezien de penetratiegraden van glasisolatie, 

dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie (zie Tabel 1) zal een gedeelte hiervan al reeds de nodige 

mutaties hebben ondergaan. De HR-ketel, die al in 1981 is geïntroduceerd, is met een penetratiegraad 

in de Nederlandse markt van meer dan negentig procent al in de meeste woningen toegepast. Het zal 

daarom moeilijk zijn de overgebleven woningen te specificeren, omdat in veel woningen al één of meer 

voorzieningen zijn geadopteerd en omdat bij veel bewoners het niet bekend is wat in hun woning al is 

toegepast. De toepassing van isolatie staat immers niet geregistreerd en de oorspronkelijke bewoners 
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die de maatregelen hebben geadopteerd, zijn er vaak niet meer woonachtig (en zijn meestal niet meer 

traceerbaar). 

De doelstelling om in totaal 2,4 tot 3,6 miljoen gebouwen te verbeteren, zal zodoende moeilijk in alleen 

de residentiële vastgoedsector kunnen worden bereikt. Uiteraard is een energiebesparing van 100 PJ 

wel een zeer gewenste doelstelling, maar uit voorafgaande is wel gebleken dat er niet echt sprake is van 

“laaghangend fruit”. In de utiliteitssector zijn de meer dan 60.000 kantoorgebouwen met een jaarlijks 

aardgasverbruik van 5 tot 20 m3/m2 en een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 35 tot 164 kWh/m2 

mogelijkerwijs een gemakkelijkere prooi. 
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