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H E T  B O E K

In onderstaand schema zie je hoe het boek is opgebouwd:

Deel 1 : Analyse

Eerst een hoop kennis op doen over wat nou zinnig en onzinnig is als je wilt

verduurzamen

Dan een analyse maken van je wensen (en jezelf) maken

Dan een analyse van je huis maken

Dan kennis opdoen van wat er tegenwoordig zoal allemaal kan

Deel 2 : Het plan (het advies aan jezelf)

In een schema ziet dat er zo uit:

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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1  OV E R  E N E R G I E N E U T R A A L

We weten al eeuwen hoe we ons huis moeten onderhouden: kozijnen vervangen, rotte

balken vervangen, schilderen, kapotte ruitjes repareren. Wat we echter nog niet weten

is hoe we ons huis zó moeten onderhouden dat het energiezuiniger wordt. Als we

sommige kranten en Facebook mogen geloven dan is dat onwijs complex en megaduur. 

Advies van spullenverkopers 

Als je de lokale installateur uitnodigt dan zegt die dat eerst de vloer in de woonkamer er

uitgehakt moet worden. En vervolgens ligt er een offerte voor een 12 kW

luchtwaterwarmtepomp (wat dat eigenlijk betekent, daar kom ik in hoofdstuk 4 op

terug) van € 20.000. De volgende zegt dat het dak geïsoleerd moet worden en vol met

zonnepanelen moet om de stroom op te wekken die nodig is voor de pomp.  Wie moet

je nou geloven? 

Iedereen aan de pelletkachel!

Als je de kachelboer uit het dorp vraagt langs te komen dan legt hij uit dat je met een

pelletkachel lekker op hoge temperatuur kunt blijven stoken, er hoeft verder niks aan je

huis te gebeuren en je bent lekker klimaatneutraalecologisch bezig en je krijgt ook nog

van die gezellige vlammetjes in huis. En de overheid geeft er minimaal €500 subsidie op

dus het zal wel ParisProof zijn toch? 

Ik zeg altijd gekscherend “Als je advies vraagt aan een spullenverkoper dan krijg je….” 

“spullen” antwoordt mijn gesprekspartner dan lachend in een vlaag van plotseling

inzicht. Maar het is wel waar, als je advies vraagt aan een leverancier dan is er meestal

maar 1 oplossing, en de kerstbonus hangt af van de gemaakte omzet dus een iets

duurder model verkopen, och wie wordt daar nou slechter van? 

Advies van politici 

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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Dan hebben we nog het politieke KlimaatTafel-circuit waar ook nog een �inke duit in

het verwarringenzakje gedaan wordt.

Hysterisch isoleren zoals Diederik Samsom zegt?

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren zegt hij. Maar waarom? Zou er niet een punt

komen waarop het verstandiger wordt om aan andere zaken aandacht te geven dan aan

het isoleren? En zo ja, welk punt is dat dan? Waarom denkt iemand die het tot

kernfysicus geschopt heeft niet over na?

Iedereen aan het warmtenet!

“Wacht maar tot 2022 als de gemeentes de wijken hebben aangewezen die aan de

collectieve warmte gaan”. Dat zal in oude stadscentra soms best een optie zijn maar ik 

kijk er vrij nuchter naar: aansluiten op een warmtenet kost net zoveel als een

warmtepomp (plm. €8000) en vervolgens bent je overgeleverd aan een monopolist. Ik

zie dat niet goed komen, huidige warmtetarieven en vastrechten laten zien dat die zorg

terecht is. Het grootste probleem van het idee “warmtenetten” vind ik dat ze zich

onttrekken aan de noodzaak om bij te dragen aan de 70% besparing.

Ik ben wél heel enthousiast over het Deense model waarin een collectief (staat, wijk,

dorp) besluit om in eigen beheer een net te bouwen en exploiteren. Helemaal als er al

een serieuze en duurzame bron van restwarmte in de buurt zit die kan aanhaken. Daar

kom in hoofdstuk 4 op terug.

Wachten op Kernenergie en Thoriumreactoren!

Tja, ik ga er niet veel tijd aan beteden.

Het IPCC heeft in okt 2018 gesteld dat de energietransitie niet gerealiseerd zal kunnen

worden zonder kernreactoren. In Nederland is er een principemogelijkheid in Borselle,

op de Maasvlakte en in de Eemshaven, maar vanwege de kosten / voorwaarden maakt

niemand van die mogelijkheid gebruik. Dat betekent dat kernenergie elders in de

wereld vermoedelijk wel een groeimarkt zal blijken te worden. 

Thoriumenergie is ontzettend complex, gebaseerd op het decennialang rondpompen

van gesmolten zout van honderden graden celcius. De meeste voorstanders weten niet

eens dat Nederland wereldwijd koploper is op het gebied van Thoriumonderzoek. Maar

dat zit momenteel op het niveau “Hoe houden lasnaden zich als ze langdurig aan

radioactief gesmolten zout bloot staan”. Echt, tegen de tijd dat Thorium ooit aan al zijn

verwachtingen gaat voldoen zijn we al lang ParisProof.
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Vooruitlopend op het warmtepompgeweld

We lezen vaak dat warmtepompen meer aardgas verstoken dan als we gewoon een

vertrouwde CV-ketel genomen hadden. Dit berust op een hele hoop denkfouten

waarvan onderstaand schema het eindresultaat toont, warmtepompen zijn al snel

minstens zo zuinig als CV-ketels maar dat voordeel kan snel oplopen als het plaatsen

van de warmtepomp voorafgegaan wordt door besparen en rationaliseren.

,Screenshot van de STEG-CV rekentool van deze website.

 

Bouwbesluit door de jaren
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In de jaren 1970 hadden we twee oliecrises, net nadat we onszelf verslaafd hadden

gemaakt aan het Slochterense aardgas. Het werd duidelijk dat het verstandig werd om

wat aan de kieren in onze bushokjes te doen. Daardoor werd begin jaren 1980 in de

toen geldende NEN-normen vastgelegd waaraan een nieuwbouwwoning, energetisch

gezien, moest voldoen.

Sinds eind jaren 1930, maar zeker na de Tweede Wereldoorlog werden woningen al met

een spouwmuur gebouwd omdat binnenmuren daardoor beschermd waren tegen

doorslaande regen. Men begon toen ook met het metselen van het “trasraam”, het

stukje muur tussen fundament tot ca 50 cm boven het maaiveld, wat met een niet-

poreuze baksteen en een extra harde cementsoort (“tras”) werd gemetseld en

zodoende het optrekken van bodemvocht tegenging. Eind jaren ’70 begon men met

een klein beetje glaswol de woningen te isoleren, zo’n centimeter of 4.

De woning kreeg een Energie Prestatie Coëf�ciënt die je “eenvoudig” uit kon rekenen

met deze formule:

Het is EPC-getal is ruwweg het gestandaardiseerde energieverbruik van een woning

t.o.v. het gemiddelde verbruik van de woningen in 1990; hoe lager, hoe beter.

De EPC waarde is een zogenaamd “dimensieloos”-getal wat inhoudt dat het getal zelf

niks zegt. Voor nu is even belangrijk dat we ooit begonnen met een EPC eis van 1.4 en

dat de EPC-schaal wel lineair is. Dus een EPC 0,7 woning (die nooit bestaan heeft

overigens) verbruikt in theorie half zoveel energie als een EPC 1.4 woning.
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Overzicht van isolatiewaardes van muurconstructies

Naarmate de tijd vorderde werd het bouwbesluit in stappen aangepast totdat we in

2015 uitkwamen op isolatiewaardes van isolatiewaardes van Rc 3,5 – 4,5 en 6 voor de

vloer, wanden en dak en een bijbehorende EPC 0.4

Nieuwe bouwbesluit BENG

In november 2018 werd onder druk van de door de EU gemaakte afspraken voor “Parijs

2015” een nieuw raamwerk voor energiezuinigheid van woningen geïntroduceerd, de

verguisde BENG norm (voor Bijna Energie Neutraal Gebouw). Verguisde, omdat op het

oog de norm voor energiezuinigheid helemaal niet aangepast werd, de benodigde

isolatiewaardes bleven namelijk identiek aan het bouwbesluit 2015 (EPC 0,4). De

vakbroeders hadden verwacht dat we de sprong naar EPC 0 zouden maken, wat zoveel

betekent als “Energie Neutraal”. En nu we het daar toch over hebben, wat betekenen al

die termen eigenlijk? Ik som ze even voor je op, en ik vergeet er vast een paar:

De energiezuinig-scholen

Eerst een aantal types met een wettelijke basis

De energielabel A-woning 

Het energielabel is een poging van de overheid om de

energiezuinigheid van woningen inzichtelijk te maken.

Het is een door Europa opgelegde verplichting. Alle

woningen hebben een voorlopig label gekregen (door

een algoritme op basis van bouwjaar toegewezen) en bij

verkoop moet je dat de�nitief laten maken. De

bewijsvoering is �interdun, je mag zelf foto’s uploaden
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Energielabels A-G

van het dubbelglas bij de buurman. Controle is niet

aanwezig zodat het de waarde van het energielabel nihil

is. Kosten vanaf €10 en er zijn zelfs mensen die hun

brood verdienen met het afgeven van deze labels. Ikzelf

werk om deze reden niet met deze labels en mijn

serieuze collega’s ook niet, het is zonde van dat tientje

waar je ook een voordeur kierdicht van had kunnen

maken.

Grootste valkuil van het energielabel: zonnepanelen

maken het huis zogenaamd duurzamer terwijl er door

zonnepanelen 0,0 aan het energieverlies van de woning gedaan wordt.

EPC 0,4 – De bouwbesluitwoning sinds 2015

We bespraken hem al, dit is eigenlijk de default waarde die we sinds 2015 kenden: Rc

waardes van 3,5 – 4,5 en 6 voor vloer, wanden en dak. Met HR++ glas en een

Mechanische ventilatie was je er wel zo ongeveer.

EPC 0 – De KlimaathypotheekWoning

Dit is een woning die een verzameling betere speci�caties heeft dan de

bouwbesluitwoning. Omdat de berekening van de EPC zo complex is zagen we

hierboven, is er een aantal software-pakketen ontwikkeld waarmee de EPC realtime

berekend kan worden. Door aan een paar knoppen te draaien en vinkjes te zetten kon je

op papier een veel zuiniger woning krijgen : Triple Glas, een douche WTW en een paar

panelen en het lukte vaak. Handig omdat je voor een EPC0 woning extra hypotheek en

vaak een lagere hypotheekrente kan krijgen. 

Nul op de Meter, EPV

Vooral bij Woningbouwverenigingen populair geworden. De woning wordt zo gebouwd

dat er met de zonnepanelen op het dak in principe een energierekening van €0

overblijft. Als dit lukt dan mag de verhuurder hier een vergoeding, de Energie Prestatie

Vergoeding, EPV, voor in rekening brengen die gebruikt kan worden om het

maatregelenpakket te �nancieren.

En nu een heel aantal woningen die in de markt gezet worden met allemaal net wat

andere doelen en uitkomsten

All Electric
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Een woning waar het gas uit de woning is verwijderd en waar met allerhande

elektrische apparaten warmte en warm tapwater gemaakt wordt. De term zelf zegt

niets over hoe energiezuinig de woning is of hoe hoog de energierekening is. 

“Energieneutraal”

Deze particuliere woning heeft meestal een warmtepomp en zoveel zonnepanelen dat

de verbruikte stroom over het jaar gezien in evenwicht is. Hij staat tussen

aanhalingstekens omdat je in theorie met krankzinnig veel zonnepalen elke woning

energieneutraal kunt maken maar als het vriest en waait giert de elektriciteitsmeter in

de meterkast. 

Biobased met Pelletkachel

Vreemd genoeg de droom van heel veel mensen, de “terug naar de natuur”- woning.

Hennep, Kalk, Leem, Vlas, het kan niet ecologisch genoeg. In de hoek van de kamer

staat vol trots de speksteenkachel uit Finland te snorren. De binnenlucht is echter

ongezond door het stoken, het tocht rond de kozijnen en her en der staan wat

straalkacheltjes om de ergste kouklachten de baas te blijven.

Autark(isch)

De andere helft van Nederland die niks van dat bomenknuffelen van onze

leemsmeerders hierboven moet hebben wil het liefst autark(isch)! Los van het netwerk,

los van de overheid, eigen warmte en elektra, vaak wel aangevuld met houtkachels voor

als de stroomopbrengst toch tegenvalt in januari. De glasvezelaansluiting mag wel

blijven overigens. En het drinkwater en de poepvoorziening mogen het liefst ook via de

gemeenschap afgehandeld worden.

Waarmee we aankomen bij de ambitieuzere en realistischer bouwers die zich goed

georiënteerd hebben. 

Passiefhuis

De Duitse standaard voor zeer energiezuinig bouwen. Hoge Rc-waardes rondom

(meestal 7 en hoger) en een ef�ciënte verse lucht en warmtevoorziening. Ik ken er

diverse en het comfortniveau is meestal erg hoog en de energierekening vaak laag.

Meestal ook met veel hout gebouwd zodat er niet te veel niet hernieuwbare

grondstoffen in de woning verdwijnen. 

Klimaatneutraal & Energie Positief
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Een doordacht passiefhuis waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van zon, bodem,

materiaaleigenschappen en met oog voor de toekomstige generaties. Aandacht voor

natuurinclusief bouwen, hoge opwekrendementen zodat er, als het ertoe doet, bijna

geen beroep wordt gedaan op de landelijke energievoorzieningen. De daken van deze

gerenoveerde woningen krijgen geen nieuwe dakpannen want waarom een gebakken

kleiproduct op het dak als er inmiddels zonnepanelen zijn die ook als waterkerende laag

fungeren? Het resultaat is dat de woning grote delen van het jaar energieleverend

wordt en in de winter bijna geen energie verbruikt. Met Plushuis als mooiste voorbeeld

wat mij betreft. De hogeschool van het vernieuwbouwen.

En na al dit vernieuwbouwgeweld blijven we natuurlijk wel zitten met 7 miljoen

bestaande woningen die ook ParisProof gemaakt moeten worden. We kiezen het

beste of All Worlds, we gaan er een heel hoofdstuk aan wijden!
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2  WAT  I S  PA R I S  P R O O F  WO N E N ?

In het vorige hoofdstuk zagen we wat een Babylonische spraakverwarring over het

energiezuinig verbouwen van woningen aan het ontstaan is. Tijd om voor onszelf een

paar dingen op een rijtje te zetten voor we met onze eigen woning aan de slag gaan.

Ik besprak al dat het nodig is dat we ongeveer 70% op ons energieverbruik moeten

besparen, want met alleen zonnepanelen en windmolens gaan we de klimaatdoelen niet

halen.

Nu heeft het besparen op energie als voordeel dat je er automatisch geld aan overhoud

doordat er minder eurootjes in de zakken van de energiebedrijven en hun

aandeelhouders verdwijnen. Dit geld geef je nu ook uit en als je niets doet dan zal dit in

de toekomst vast hard oplopen. Het gaat dus lonen om te besparen. 

Een nieuw energielabel

Hoe gaan we nou vaststellen hoe energiezuinig een woning is? We zagen al dat het

energielabel zinloos was. Een veel betere maat om de energiezuinigheid van een

woning te beoordelen is om te kijken hoeveel energie de woning verbruikt om warm

te blijven. Als we deze hoeveelheid energie vervolgens delen dan hebben we een

eerlijke maat die de omvang van de woning meeneemt, dus de villabewoner kan zijn

energiezuinigheid vergelijken met een portiekwoning.

Om dit te begrijpen ontleden we de energierekening van de gemiddelde Nederlandse

woning op aardgas:

Gasverbruik: 1500 kuub Gronings Aardgas 

Electra: 2500 kWh 

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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Vervolgens moeten we gaan schatten welk deel van dit verbruik voor verwarming

gebruikt wordt. Daarvoor gaan we 60 kuub aftrekken als je (nog) op gas kookt. 

En voor elke bewoner trekken we ongeveer 75 kuub af voor het douchen. Dit gaat uit

van gemiddelden natuurlijk. Als je dagelijks 2 minuten koud doucht dan veel minder. Als

je dagelijks een bodyshave doet onder de stortdouche dan mag je dit wel met 2 of 3

vermenigvuldigen. We doen even gemiddeld, met een gezinnetje van 4.

Dus 1500 kuub – 60 (koken) – 4 x 75 (douchen) = 1140 kuub Gronings Aardgas.

Ik noem speciaal Gronings Aardgas omdat we “de kuub” nu moeten gaan ombouwen

naar echte energie. Voor de eenhedenpuristen: energie wordt gemeten in Joules maar

omdat de toekomst elektrisch is en de meter in de meterkast in kWh meet reken ik in

dit boek verder met deze eenheid.

In aardgas zit een chemische energie van 31,65 MJ als je de warmte van die van de vlam

af komt meet. Maar als je kijkt hoeveel energie in de gevormde waterdamp (de witte

stoomwolken uit de dakdoorvoer) zit dan kom je zelfs op 35,17 MJ. Deze twee waardes

rekenen we om naar kilowatturen, ik doe het 1 keer voor (nullen wegstrepen):

31,650,000 Joules / 3,600,000 Joules per kWh = 31,6 / 3,6 = 8,79 kWh

Deze waarde noemen we de “onderste verbrandingswaarde” of onderwaarde.

Met de stoom meegerekend zitten we zelfs op een bovenwaarde 9,78 kWh. 

Intermezzo Hoogcalorisch gas

Gronings gas, wordt wel laagcalorisch gas genoemd omdat er relatief veel stikstof in zit

wat niet brandbaar is. In de wandelgangen noemen we het ook wel prutgas. De

tegenhanger is hoogcalorisch gas, wat uit de Noordzee, Noorwegen en Rusland komt.

Dit gas heeft een ongeveer 20% hogere verbrandingsenergie. Onze CV-ketels kunnen

er standaard niet tegen omdat de vlam te heet wordt en de ketel stuk zou maken.

Goed, we weten hoeveel kuub er door de CV-ketel gaat voor verwarmen en we weten

hoeveel energie er theoretisch in een kuub Gronings gas zit. Nu is er nog 1 laatste stap

nodig om in te schatten hoeveel van die energie daadwerkelijk in de radiatoren terecht

komt en daarvoor moeten we het rendement van de CV-ketel weten.

Hieronder volgt een globaal overzicht van de rendementen van verschillende soorten

CV-ketels voor verwarming. Dit rendementsgetal is het percentage van de energie die
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uit de bovenste verbrandingswaarde van aardgas gehaald kan worden. Tapwater

bereiden is veel on-zuiniger (rendement ketel is dan ongeveer 50%) maar dat deel

hadden we al afgezonderd van het gasverbruik dus dat telt hier niet meer mee. Slecht

onderhouden ketels kunnen hier overigens nog ver onder zitten!

Nu wordt het even technisch

Het hoge rendement van HR ketels wordt uitsluitend gehaald als de retourtemperatuur

van het CV-water circuit lager is dan 60 graden. Want doordat het relatief koele water

door de brander loopt condenseert de stoom en geeft daarbij warmte af. Om je dit voor

te stellen moet je je vinger maar eens natmaken en er langs blazen : het verdampende

water onttrekt warmte aan je vinger. Omgekeerd geeft waterdamp dat op iets kouds

condenseert diezelfde warmte weer af.

Het verschil tussen VR en HR

Als het retourwater boven de 60 graden is dan zal de HR ketel werken als een

ouderwetse VR ketel met een rendement van maximaal 90%. Vreemd genoeg stel je bij

de meeste CV-ketels de aanvoertemperatuur in, en niet de retourtemperatuur.  

Zet hem op 70

Daar komt dus de actie “zet hem op 70” vandaan. Want als je het water wegstuurt met

70 graden dan komt het hoogst waarschijnlijk terug met 60 graden omdat het water

tijdens het “rondje radiatoren” met zo’n 10 graden afkoelt en gaat het dus goed. 

Goed….een heel lang technisch verhaal om je te helpen beredeneren met welk

rendement jouw ketel brandt waarbij ik het nog 1x moeilijker ga maken:
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Modulerende ketel

Als je een moderne CV-ketel hebt met een bijpassende thermostaat dan kan de

woonkamer tegen de CV-ketel vertellen : “Jo! Het is hier bijna 21 graden, je mag wel een

tandje zachter gaan branden want we zijn er bijna”. Doordat het vlammetje kleiner gaat

branden wordt er minder hitte in het water gestopt en komt het water dus kouder terug

zodat …. de ketel gaat condenseren. Top!

Pulsverwarmen

Als je een ouderwetste CV-ketel en dito thermostaat (van het aan/uit type) hebt dan

heeft de ketel geen idee van de actuele warmtevraag in de woonkamer. Hij staat dus op

maximaal vermogen te bulderen, slechts beveiligd door de maximale

aanvoertemperatuur, en van HR100/104/107 is in geen velde of wegen spraken. De

kans dat je dus grote delen van de tijd op 90% rendement (of minder) stookt is dus

sterk aanwezig.

Resumerend

We nemen even aan dat er een HR107 ketel met aan-uit thermostaat hangt (erg veel

voorkomende combinatie). Het gemiddelde rendement van de ketel is dan 90%. Dit

houdt in dat we 90% van de energie die in het aardgas zit toe weten te voegen aan het

verwarmingssysteem.

We verstookten 1140 kuub gas voor het verwarmen. Het rendement van de ketel was

90% en de bovenste verbrandingswaarde was 9,78 kWh/kuub. Rekenmachine!

Er is 1140  x 9,78 x 90% = 10.034 kWh thermische energie of kWH aan warmte aan

de woning toegevoegd om hem op de gewenste temperatuur te houden.

Verwarmd vloeroppervlak

Om dit getal nu vergelijkbaar te maken met de andere 7 miljoen huizen in Nederland

delen we deze uitkomst door het verwarmde vloeroppervlak van de woning. Dit is zeg

maar de nuttige gebruiksruimte (onverwarmde schuren tellen niet mee, garages die

vorstvrij worden gehouden tel je voor 50% mee). Dit is plusminus wat Funda meldt als

woonoppervlak maar dan wel een beetje streng kijken of er niet gefoefeld wordt. Zeg

dat de woning 110 m  is. Dan delen we de verbruikte thermische energie door dit

oppervlak om te komen tot :

De Speci�eke Warmtebehoefte

th 

2
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we berekenen 10.034 kWh /110 m woonoppervlak= 91,2 kWh /m /jaar

Deze term kWh /m /jaar heet de speci�eke warmtebehoefte. We gaan die nog vaak

tegenkomen omdat het een �jne onafhankelijke maat is, onafhankelijk van de

energiebron, onafhankelijk van hoe groot het huis is. Maar niet onafhankelijk van…..

Ja, noem er maar eens een paar want ik zie alle mitsen en maren nu bij je opborrelen:

hoe warm stook je? Hoe veel dagen ben je in de winter op vakantie? Werk je veel thuis?

Was het een warme of juist koude winter? Ja! Goed zo, schrijf ze allemaal maar op want

dit is precies wat nodig is om inzicht te krijgen in jouw huis, jouw leefstijl, jouw

comforteisen. We gaan daar nog uitgebreid mee aan de slag.

Nieuwe Normen voor energiezuinigheid

Nu we uitgerekend hebben wat het verbruik was wordt het tijd om dit getal eens in

perspectief te plaatsen. Want we zagen dat we 70% moesten besparen en nu hebben

we eindelijk een handvat van hoeveel dat dan precies is. 

Als we uitgaan van die 91 kWh /m /jaar en we halen daar 70% van af dan kom je uit op

27 kWh /m /jaar. Dat is best ambitieus als je de tabel hieronder neemt waarin ik wat

referentiewaardes neerzet die in vakkringen rondgaan:

Zuinig genoeg voor een warmtepomp < 75 kWh /m /jaar

BENG1 / NTA8800 < 70 kWh /m /jaar

Paris Proof < 50 kWh /m /jaar

Zeer energiezuinig (streefgetal) < 25 kWh /m /jaar

Passief < 15 kWh /m /jaar

Omdat we zo rond 2030 al een besparing gehaald moeten hebben van 50% denk ik dat

we als norm 50 kWh /m /jaar kunnen gaan duiden als “ParisProof”.

Dat “ParisProof” is mijn eigen de�nitie, en je kunt er van vinden wat je wilt maar ik denk

dat het een goed uitgangspunt is om daar op uit te gaan komen. Het is ambitieus, maar

haalbaar en het halveert voor het gros van de Nederlandse woningen op vrij korte

termijn het energieverbruik naar een niveau dat met de Parijs-afspraken in

overeenstemming is.
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Zie het werkblad “Speci�eke energiebehoefte” achterin het boek om deze speci�eke

energiebehoefte-waarde voor jouw woning uit te rekenen. Hier houden we ook

rekening met Propaantanks, houtkachels, Stadsverarming en zonneboilers en nog wat

mitsten en maren.

BENG – koelen

Wat ik niet doe, maar wat de RijksRekenaars die de BENG norm moesten bedenken wél

is de energie die nodig is om te koelen meenemen in de speci�eke energiebehoefte. Dit

verhoogt de waarde met zo’n kWh of 10-15. Ik neem hem niet mee omdat ik puur “CO₂-
driven” ben, het gaat mij om het voorkomen van CO₂-uitstoot. Ik schat in dat er in de

zomers straks zoveel elektrische energie is dat warmtepompen daar best gasvrij op

kunnen draaien om te koelen. Dus Ja, het echte energieverbruik zal wat hoger zijn voor

mensen die koelen met airco’s of warmtepompen, maar ik denk dat de impact daarvan

op aardgasverbruik laag zal zijn. In hoofdstuk 4 gaan we hier uitgebreid op in.

Aardgasloos verwarmen?

Om ParisProof te worden is het nodig dat de woning 70% minder energie gebruikt én

dat het restant zonder fossiele energie opgewekt wordt. Onder het huidige gesternte

vertaalt zich dat vaak in “Van Aardgas Los”. 

Er zijn natuurlijk vele alternatieven waar we in het volgende hoofdstuk ook op terug

zullen komen maar voor nu lijkt het streven om afscheid te nemen van de CV-ketel, door

de woning zo zuinig te maken dat de ketel niet meer nodig is, het meest voor de hand te

liggen. Dit is ook de gut feeling die de meeste van mijn klanten hebben maar de nuance

er achter wordt vaak niet begrepen. Ik hoop dat dat inzicht na het lezen van dit

hoofdstuk wel aanwezig is.

We zullen zien dat als je woning ergens tussen de 25 en 50 kWh /m /jaar zit dat je dan

een groot aantal opties krijgt om aardgasloos te verwarmen dus ook om die reden is

het �jn om daar op te mikken.

Kenmerken van een ParisProof huis

Wat zou het handig zijn als we een set kenmerken konden opnoemen van een

“ParisProof” woonhuis want dan konden we ook objectief vaststellen wat de

tekortkomingen nu zijn én wat verstandige verbeterpunten zijn. Over dit onderwerp

staan de kranten vol en het is ook DE reden voor mij geweest dit boek te schrijven. Er

th
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wordt namelijk heel veel slecht advies gegeven en daarmee wordt heel veel geld

verbrand aan onnodige zaken.

Als klein voorproefje: voor duizenden euro’s zonnepanelen kopen maken je huis niet

meer ParisProof omdat de kWh /m /jaar-waarde er niet door verandert en je blijft

exact dezelfde hoeveelheid aardgas nodig hebben om op hoge temperatuur de woning

van hitte te blijven voorzien.

Om dezelfde reden is een peperdure warmtepomp OOK geen manier om je huis

ParisProof te  maken, want je hebt nog steeds exact dezelfde hoeveelheid thermische

energie nodig. Die energie wordt bij het 1-op-1 vervangen van de CV-ketel door een

warmtepomp voor een groot deel opgewekt in een kolen- of gascentrale. Op deze

manier verduurzamen verplaatst het probleem dus van de CV-ketel naar de

gascentrale.

Daarentegen is het vervangen van verdroogde rubbers van de voordeur voor €10 een

geweldige investering omdat je direct aardgas bespaart en de woning comfortabeler

maakt.

We zijn er bijna! Blijkbaar moeten we verstandige maatregelen nemen die het

thermische energieverbruik van de woning verlagen en blijkbaar zijn er manieren om

dat veel goedkoper te doen dan we met zijn allen zijn gaan denken.

Toetsbare kwaliteitseisen

Ik ben van mening dat als je maatregelen voorstelt dat je advies gebaseerd moet zijn op

een degelijke technische onderbouwing én dat de uitvoer van voorgestelde

maatregelen moet leiden tot toetsbare resultaten. Het liefst zou je de resultaten zelf

willen kunnen monitoren. Het verschil tussen de twee is dat toetsbaar een eenmalige

handeling is (liefst voor akkoordverklaring oplevering), monitorbaar gaat een stap

verder: hier is met meetapparatuur realtime het resultaat te bewaken. Ik zeg niet dat je

het voor alle maatregelen zo moet stellen maar het verdient wel de voorkeur.

In mijn werk voor VVE’s (Verenigingen van Eigenaren, appartementencomplexen) is dit

toetsbaar en meetbaar maken heel belangrijk want de investeringen die in

�atgebouwen gedaan moeten worden lopen in de miljoenen en dan wil je wel vooraf

weten wat het resultaat van al dat dure geld gaat zijn.

Die denkwijze ga ik nu ook introduceren voor de particuliere woningeigenaar. Het

toestkader zoals we het pakket kwaliteitseisen vanaf nu zullen noemen zullen we
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aanduiden als de “Blauwe Tabel ” waarnaar we regelmatig zullen terugverwijzen.

Opmerking : De basisgedachte van de toetsbare kwaliteitseisen a.k.a. de Blauwe tabel

is ontwikkeld door de StroomVersnelling)

Voorbeeld van zo’n Blauwe Tabel: 

De Blauwe Tabel

Als we de tabel ontleden dan zien we dat we de woning op een aantal aspecten gaan

beoordelen (in het volgende hoofdstuk). Dit zijn eigenlijk allemaal zaken die we als

bewoners van woningen allemaal wel eens benoemen maar waar het soms lastig is om

de vinger op te leggen wat nu precies het probleem is. Wat is bijvoorbeeld tocht? En

wanneer is er sprake van koudeval? Wanneer is geluid van een installatie storend? 

Ik ga proberen al die aspecten te vertalen in meetbare cijfers zodat het raden uit het

advieswerk verdwijnt.

Kozijnen en Glas
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Grote delen van de benedenverdieping bestaan vaak uit kozijn en glas. 50, 60 soms wel

70% bestaat niet uit baksteen. We zullen in hoofdstuk 4 zien wat de impact is van hier

wat aan doen.

Wanden

Als wanden bij vorst warmer blijven dan 17 graden dan treedt er geen koudeval op. Dit

bereik je al met een Rc-waarde van plusminus 2.

Comfortabel binnenklimaat

Een Comfortabel binnenklimaat hangt van een �ink aantal factoren af:

Behaagelijkheidsdiagram

Hoe warm of koud het is en hoe vochtig de lucht is. Hier is uitgebreid onderzoek naar

gedaan en onderstaande tabel geeft aan waar de meeste mensen zich comfortabel bij

voelen. 

In de tabel hierboven zie je binnen welke waardes temperatuur en vocht zich moeten

begeven om de lucht als comfortabel te ervaren, de blauwe bel is waar we binnen

proberen te blijven. Deze waardes zijn met eenvoudige sensoren vast te stellen. 

Het binnen de comfortgrenzen houden van de temperatuur doen we in de winter vooral

met het verwarmingssysteem maar we zullen zien dat naarmate het energiezuiniger

maken lukt dat de ventilatie hierin steeds belangrijker wordt. Zomercomfort is zelfs

voor een belangrijk deel afhankelijk van ventilatie maar daar komen ook zaken als glas,

thermische massa, schaduw en nachtkoeling kijken. 
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Het beheersen van de luchtvochtigheid is een samenspel van ventilatie, gekozen

materialen en gedrag.

Schone verse lucht

We leven in verwarrende tijden. Doordat we onze huizen beter bouwen en kierdichter

maken waait er minder buitenlucht door de woning om voor verse lucht te zorgen.

Hierdoor lopen concentraties van vervuilende stoffen op. De meest bekende is

natuurlijk CO₂ waarvan vaststaat dat als de concentratie lang boven de 1200 ppm ligt

tot op zijn minst concentratieverlies leidt, maar ook vermoeidheid, snurken en

algemeen onbehagen horen tot de klachten die bij te hoge concentraties horen.

Fijnstof in diverse maten en Vluchtige Origanische Componenten (VOC’s) zoals geurtjes

ook wel genoemd worden zijn met geavanceerdere meetapparatuur vast te stellen.

Gelukkig worden sensoren steeds goedkoper. 

Om de lucht te verversen zijn er verschillende “systemen” bedacht die ik hier kort

toelicht:

Systeem A – Natuurlijke ventilatie

Dit systeem werd tot eind jaren ’70 gebruikt: kieren en klepraampjes zorgden voor

voldoende ventilatie op basis van doorwaaien.

Systeem B – Mechanische aanvoer, natuurlijke afvoer

Dit systeem is in woonhuizen zeldzaam maar zie je wel in kantoren: de lucht wordt met

ventilatoren en buizen actief ingeblazen, via kieren en klapraampjes wordt vieze lucht

afgevoerd. Het zal duidelijk zijn dat er hierdoor heel veel warmte wegwaait.

Systeem C – Mechanische afvoer, natuurlijke aanvoer

Dit systeem is in woonhuizen zeer veel voorkomend. In de natte ruimtes en de keuken

wordt lucht afgezogen en via een zogenaamde Mechanische Ventilatie-box (verder MV-

box). Het zal duidelijk zijn dat er hierdoor heel veel warmte weggeblazen wordt.

Dit systeem wordt door de tochtroosterindustrie de laatste tijd uitgebreid met

sensoren en kleppen die voorkomen dat er ijskoude buitenlucht door de buitenroosters

naar binnen wordt gehaald als het niet strikt noodzakelijk is. Zie verder hoofdstuk 4.

Systeem D – Comfort balansventilatie
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Bij dit systeem wordt de lucht zowel actief aangevoerd als afgevoerd. Op het kruispunt

van die luchtstromen wordt de warmte uit de lucht (en soms ook vocht) gehaald.

Daarmee wordt schone buitenlucht opgewarmd en actief door het huis geblazen. Dit

leidt tot een soort altijd lente” gevoel in de woning. 

Vroeger werd ook wel de term WTW-ventilatie gebruikt maar sinds een

projectontwikkelaar in het Amersfoortse Vathorst een lawaaiige El Cheapo variant

gebruikte en alle ramen dichtschroefde zodat er niks open kon heeft “WTW” een

slechte naam. We spreken dus voortaan van Comfort Balansventilatie (CBV). Alles

hierover in hoofdstuk 4.

Tocht

Je hoort mij vaak over tochtklachten op social media. En dat is met reden. Dit aspect

van wonen is namelijk niet geborgd in het bouwbesluit, bouwers hoeven er nauwelijks

aandacht aan te besteden en de bewoners  zitten met de gebakken peren. We kennen

zelfs twee soorten tocht!

Ongewenste tocht

Dit is tocht langs kieren en naden. Vooral tocht langs kromme voordeuren, uit de

kruipruimte via de meterkast en plinten en op zolder zijn berucht.

Gesimuleerde koudeval (links) en een praktijkgeval (rechts)

Professionele tocht
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En dan hebben hebben we nog de ventilatieroosters… Dit zijn grote gaten in de gevels

van nieuwbouwwoningen die Systeem C ventilatie hebben en die voor veel geld zijn

voorzien van dikke isolatiepakketten, dubbele keringen in de triple glas kozijnen en

winddichte brievenbussen. Ik zat pas in de koude waterval hierboven aan tafel bij een

echtpaar waar ik uitlegde dat we ze dicht gingen plakken. De blijdschap dat ze hun

eetkamertafel eindelijk in de winter zouden kunnen gaan gebruiken! Priceless! 

Je moet als fabrikant echt van heel goede huize komen en met bewijzen dat jouw

professionele tochtgaten in de praktijk wél werken voor je mij overtuigt hebt. Voor nu is

een veilige werkhypothese dat we met deze professionele gaten iets moeten.
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3  O N D E R Z O E K  J E  E I G E N  ( H U I S )

Dit wordt een cruciaal hoofdstuk. Voor mij omdat ik ga proberen mijn “Huis�uisteren”

op zo’n manier te beschrijven dat anderen het kunnen kopiëren. En voor jullie omdat je

op jacht gaat met pen, papier, duimstok en je de roze bril van “dit is wel mijn huis” af

gaat zetten. Ik laat jullie mijn werkwijze zien omdat me dat de meest grondige aanpak

lijkt.

Kennismaking met een huis

Mensen hebben allerlei redenen om mij te bellen om aan het het verduurzamen van hun

huis te beginne. Dat kan van “ik snap niet waarom mijn energieverbruik zo hoog is” via

“ik heb alles al gedaan en hoef alleen nog maar #vangaslos” tot “tja, ik heb nu dit

droomhuis gekocht en ik heb niet het �auwste benul waar ik moet beginnen met

renoveren”. Als ik mijn offerte gestuurd heb krijg ik als antwoord het adres van de

nieuwe klant en kan de eerste voorzichtige verkenning beginnen.

Funda en Streetview

Het internet staat vol met informatie over jouw huis tenzij je in een unieke villa achter

een heg woont waar Google nooit met zijn scanauto’s komt. Maar meestal kan ik met

Streetview het huis al van buiten bekijken. Dit biedt onmiddellijk veel kennis en inzicht :

in welke tijd is het gebouwd (Bloemkoolwijk Vinex, Jaren 30, 50, 60-70, recent) zegt al

veel over hoe er toen volgens het bouwbesluit gebouwd werd. Ook kijk ik naar hoeveel

glas er op de begane grond aanwezig is in verhouding tot de hoeveelheid muur. Vooral

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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bij appartementen blijkt dat het overgrote deel van de buitengevels uit pui bestaat, �jn!

Ik kan ook al zien welke gaten er in de gevel zitten voor ventilatie, CV, afzuigkap (als die

aan de voorkant zit). Ik zoom even uit om te kijken hoe het pand op het perceel staat,

hoeveel bomen er om heen staan, of er warmtebronnen in de buurt zijn, dat soort zaken.

Op hoofdlijnen heb ik al een gevoel van wat ik aan ga treffen als ik binnen ga kijken.

Als het huis net is aangeschaft staan er veel foto’s en plattegronden op Funda (die ik

vast even in het dossier opsla voor als het straks weggehaald wordt). Als het huis al

langere tijd bewoond is dan staat er vaak wel een huis in de straat op dat praktisch

gelijk is. Op basis van deze foto’s kan ik al zoveel van een huis leren dat het soms al lukt

om op basis daarvan een zo’n degelijk plan te schrijven dat de klant er goed mee uit de

voeten kan:

Resultaat van een Funda-advies aan iemand die te ver weg woonde om er langs te kunnen gaan

Je krijgt bijna alle ruimtes te zien, met originele details en al. Ik kijk naar de

ventilatieroosters, type radiatoren (dikke of dunne leidinkjes), de plattegrond (ik strooi

schaamteloos met de indelingsideeën en wellicht handige zaken om alvast rekening

mee te houden) de volledige beschrijving waarin we leren hoe oud de CV-ketel is, waar

allemaal al “dubbel glas” zit.

Ambitieniveau

In hoofdstuk 1 zagen we al dat er talloze vormen van energiezuinig zijn. Hieronder nog

een keer een paar van de meest voorkomende ambitieniveaus en hoe ik er tegen aan

kijk:

Autarkisch (van de buitenwereld los)
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Onzinning duur omdat je krankzinnige hoeveelheden energie (zowel qua warmte als

elektriciteit) moet opslaan. Wordt wellicht ooit een optie als er goedkope �owbatterijen

of waterstofopslagsystemen komen en je veel ruimte hebt voor zonnepanelen.

VanGasLos / All Electric

Ik was, toen ik 5 jaar geleden aan mijn missie begon, een groot voorstander van maar

mijn inzichten zijn veranderd. Het is namelijk absurd eenvoudig te realiseren (met een

elektrische CV-ketel van 12kW van €1200 lukt het) maar je wint er eigenlijks niks mee

omdat je enorme hoeveelheden elektriciteit gaat gebruiken en elektriciteit is per

energie-eenheid veel duurder kijk maar:

1 kuub gas bevat ongeveer 8 kWh aan warmte en kost 65 cent

1 kWh stroom kost 20 cent (160ct / 8 kWh)

Dus elektriciteit is 2,5x zo duur

Dus als je “eenvoudig” omschakelt van gas naar elektrische CV gaat dan ben je 2,5 keer

zoveel aan energie kwijt. Daarbij komt dat elektriciteit tot 2030 en verder voor een

groot deel uit steenkool en aardgas afkomstig is en je gaat dan dus méér CO₂ uitstoten.

Nobody happy.

Passiefhuis maken van bestaande villa

Dan zijn er (vaak welgestelde) mensen die op de mooiste plek van het dorp wonen in

een huis wat totaal niet comfortabel is. Als je budget hebt (de ton en meer waarover in

de media gesproken wordt) dan kan je je huis vernieuwbouwen tot passiefhuisniveau.

Buitenspouwbladen verwijderen, of helemaal inpakken in dikke isolatiepakketten leidt

tot geweldige resultaten. Ik vind dit echt geweldig en ambitieus, kan je ook mensen

aanraden die je hierbij kunnen helpen maar het is denk ik voor de happy few. Niet voor

de faint of heart trouwens, dit zijn zeer ingrijpende verbouwingen!

ParisProof – in diverse gradaties
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En dan komen we aan bij het niveau waar de meeste van mijn klanten op blijken te

zitten: die willen hun woning wel aanpakken om van het gas af te gaan. Ze snappen, na

de eerste bak kof�e, dat daarvoor eerst veel energie bespaard moet worden (liefst

zonder het hele huis te verbouwen). Ik leg uit dat als we een paar basisprincipes

aanhouden dat we het goede van het Passiefhuis kunnen halen (wooncomfort) met een

aardgasloos verwarmingssysteem dat netto fors minder CO₂ uitstoot dan toen het huis

nog op het aardgas was aangesloten.

Genoeg ge-OH’d, we gaan het huis bekijken!

Oh nee, dat vergat ik bijna, we zaten aan eetkamertafel kof�e te drinken. Zet de muziek

uit. Laat een stilte vallen, laat de ruimte op je inwerken…..

De woonkamer

Ik voel tocht via het ventilatierooster op de tafel vallen, ik benoem dat. Ik had op Google

Earth ook al gezien dat er varkenshouderijen en een veevoederbedrijf in de buurt staan,

ik benoem de geur die daarvan af komt. Ik hoor auto’s langsrijden en benoem dat en

benoem ook dat er dus verkeers�jnstof en gassen binnen kunnen komen door de

kieren waar het geluid door komt.
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Ik zet mijn Air mentor op tafel die laat zien hoe het met de gezondheid van het

binnenklimaat gesteld is. Die LED die paars of rood wordt is vaak een eye-opener : geen

idee dat de lucht ongezond kon zijn binnen.

Tijdens binnenkomst had ik al gemerkt dat de woonkamer een houten vloer op een

balkencontructie heeft. Ik kijk naar de plinten, is de vloer daar wat verkleurd door

tocht/vocht? Ik benoem sowieso trouwens alle zaken die ik zie zoals lekkage-vlekken,

scheuren, scheve muren en zo gewoon alles wat je opvalt, mooie verhalen hoor je dan.

Ik loop naar de keuken, zet de afzuigkap op max en de driestandeschakelaar van de

ventilatie (als die er is) op drie. We gaan langs de kozijnen en raampjes en ik laat voelen

waar allemaal tocht te voelen is. Ook bij de stopcontacten.

Ik laat de tocht voelen die onder de deur van de kelderkast / bijkeuken vandaan komt.

Ik benoem het feit dat de woonkamerdeur open staat. Ik fotografeer het “dubbele

glas” met mijn telefoon�its en laat zien dat het afgeschreven thermopane dubbelglas

is.
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Is er een gashaard/sfeerhaard/kachel/open haard? Oei…… (zeg dat maar vast een keer

hardop en kijk bezorgd, zeg hmmmhmmmm) …… ik ga hier een heel intermezzo aan

wijden. Brandt de waakvlam?

Ik wijs er op hoeveel warmte de afzuigkap staat weg te blazen. Ik begin vast na te

denken hoe we elektriciteit voor de een inductiekookplaat in de keuken gaan krijgen.

Ik zet de warme kraan open en tel hoe lang het duurt voordat er warm water uit de

kraan kom

Glas onderzoeken

Met je smartphone kan je geweldig vastleggen of je dubbel-glas of HR+(+) hebt. Dit is

handiger dan met een aansteker naar vlammetjes te gaan staren (en dus CO₂ uit te

stoten). Ik ontdekte pas bij toeval en ik doe het nu altijd, gelijk een mooi moment om

even aan de klant uit te leggen hoe dat zit met die metaaldamp laag. Als hij op het

binnenste glas zit dan is het glas als warmtevasthouder geplaatst, zit het aan de

buitenkant dan is het raam warmtewerend geplaatst. En soms is het raam dus verkeerd

om in het kozijn gezet zoals ik wel eens tegenkom….

De stempel in de afstandhouder (de alluvium strip tussen de glasplaten) vertelt je vaak

ook al veel hoewel ik me altijd een ongeluk zoek naar wat welke fabrikant in welk jaar

maakte en wat de isolatiewaarde dus ongeveer zou moeten zijn. Het helpt ook niet dat

de wetgeving rondom die labeling sterk verander is : pas sinds 1 juli 2008 zegt de code

HR/HR+/HR++ iets over de echte isolatiewaarde, voor die datum vertelde het alleen iets

over de technische opbouw van het glas (in theorie kan je dus voor 2008 slecht

isolerend HR++ glas gekregen hebben).
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“Dubbelglas” a.k.a. thermopane beschouwen we als technisch afgeschreven. Dit glas uit

de jaren 80 isoleert iets beter dan enkel glas maar het heeft niets te zoeken in warme

comfortabele woonkamers.

Verdieping : WikiPedia / Joost de Vree

De gang

Ik rammel aan de voordeur, yep, ook hier weer heel veel speling. Ik laat de kier zien

waardoor we buitenlicht zien. Ik bekijk de rubbers van de deur. Uitgedroogd en wit

geverfd. De brievenbus, hoeveel brieven per week vallen daardoor nog per week op de

mat? Al eens nagedacht over een buitenbrievenbus? Ik laat de tocht voelen die via de

kruipruimte in de meterkast terecht komt.

We doen een stapje naar achteren. “Die voordeur is nu 35 jaar oud”. Ik benoem het

gevoel van een voordeur in Oostenrijk en Zwitserland. Zo’n massieve kwaliteitsdeur die

als hij in het slot valt je het gevoel geeft dat je de kluis dicht hebt gedaan. Zou dat geen

geweldige upgrade van de entree zijn? Dan kunnen we gelijk een gigantisch warmtelek

opruimen en de kleine radiator in de gang gaat dan die dan opeens wél warm houden. Ik

kijk alvast een beetje om me heen… zou er een route zijn naar zolder om een

ventilatiekanaal aan te leggen?

De WC

Oef, ijskoud. Niet dat me dat verbaast met het openstaande raampje. Als dat er niet zit

zien we een afzuigbuis met een van het stof zwarte aanzuigmond.

De kruipruimte

Nu we toch bij het krulluik in de buurt staan … de kruipruimte (als die er is natuurlijk)

moet ook even bekeken worden. Is ie muf? Dan wordt hij niet goed geventileerd. Wat is

de staat van de ondergrond. Is de vloer al geïsoleerd? Waarmee en hoe dik? Lopen er

leidingen van de verwarming en zijn die geïsoleerd? Wat voor luik ligt er eigenlijk op?

Sluit het goed af? Is dit makkelijk te verhelpen met tochtband, gratis tip .

De kelder

Fijn, ruimte! Dat biedt perspectief want we moeten alvast nadenken over plek voor

spullen verderop in het plan want, ik leg het meestal uit op een plek die me geschikt

lijkt, een CV keteltje zo groot als twee schoenendozen levert zomaar 25-35 kilowatt

aan thermisch vermogen en dat is met alternatieven vaak niet zo. Om met een
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warmtepomp van 4 kilowatt tapwater te bereiden heb je een buffer nodig waar hij op

z’n gemakje 200 liter tapwater op kan warmen. Zo’n ding heeft plek nodig.

Ruikt de kelder muf? Wordt er wel geventileerd? Is de kruipruimte bereikbaar? Ik

documenteer alles met mijn camera. Soms zie ik klepramen met dubbel glas die 365

dagen per jaar open staan. Dat was mooi zonde geld dan. Maar misschien valt de

desinvestering mee als we de kelder mee kunnen nemen in het ventilatieplan.

Bijkeuken / garage

Voordat we naar boven gaan bekijken we even de bijkeuken en garage. Hoe wordt deze

gebruikt, is het echt een ruimte met toegevoegde waarde of is het alleen een

voorportaal van de keuken naar buiten toe? In dat laatste geval kunnen we de

tussendeur beter als buitendeur beschouwen en die goed kierdicht maken, en wellicht

zelfs isoleren. Dan hoeven we hier geen dure maatregelen te nemen. Anderzijds is deze

ruimte wellicht makkelijk te isoleren en kunnen we met een nieuwe buitendeur en

fatsoenlijke kozijnen een warme ruimte maken van deze ruimte?

We lopen even de tuin in om de achterkant van de woning te fotograferen. We bekijken

de staat van de dakkapel vast even. Benoem de rottende breiboorden.

Spouw

Ik pak mijn duimstok en voel bij een open stootvoeg hoe ver ik de spouw in kan komen: 
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14 cm totdat ik op iets verende stuit

Als we de dikte van de muren weten (van een bouwtekening of een plek in huis waar je

dit makkelijk kunt meten) dan kunnen we ook a�eiden hoe dik de isolatie is. Daarvoor

moet je weten dat het isolatiemateriaal (als dat bij de bouw werd aangebracht) altijd aan

de warme kant aangebracht wordt, dus aan de binnenkant. De duimstok meet dus de

dikte van de baksteen, 99% van de gevallen 10cm, plus de luchtspouw. Samen met

kennis van de dikte van de muur kan je dus de dikte van de hele muur weet je dus de

dikte van de isolatie. En daarmee kennen we de isolatiewaarde van de muur en die

vertelt ons iets heel belangrijks: hoe koud wordt de muur als het vriest. Als dit boven de

17 graden blijft dan gaat de muur geen koudeval veroorzaken. Dat is �jn om te weten

want koudeval veroorzaakt comfortklachten en we hoeven hier dus niet perse extra te

isoleren om dat probleem op te lossen. Fijn! In het hoofdstuk “Verdieping – Bouwfysica”

gaan we hier veel dieper op in, met heel veel voorbeelden van veel voorkomende

constructies.
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De duimstok bevestigt wat ik al vermoedde : 6cm steenwol (of zo)

Als het goed koud is buiten dan kunnen we met een infraroodcamera of

infraroodpistool vaststellen of deze theoretische waarde ook daadwerkelijk leidt tot de

verwachte hoge temperatuur. In hoofdstuk 8 een lijst met mijn gereedschappen.

Bouwtekeningen

Als de bouwtekeningen er zijn dan is dat heel �jn, je kan er veel van leren: diktes van

muren, hoe dik is het dak, hoe zie het detail van de aansluiting van het dak op de muur

er uit (zie zolder hier beneden). Hoe ziet de fundering er uit en meer van dat soort zaken.

In het intermezzo bouwfysica veel voorkomende bouwconstructies.

De trap op

We gaan boven kijken! Merk op hoe het wel of niet echt veel kouder wordt als je de trap

op loopt. Als dat zo is dan is er een goeie kans dat er overal ramen open staan en dat er

vanuit de gang veel kou binnen waait. Snuffel alvast of je de badkamer ruikt. Kijk in het

trapgat vast eens naar boven: vermoed je een route voor een luchtkanaal? Zit er een

inbouwkast of WC op de overloop waar we doorheen kunnen zonder de hele toko te

hoeven verbouwen? Fijn!

Slaapkamers
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Veel mensen slapen graag met het raam open, en op zich is daar niks mis mee, ik heb

het zelf ook jaren gedaan. Dik dekbed in de winter, laken in de zomer. Zo deden we het

altijd. Ik vermoed echter dat we wel een omslag gaan krijgen in dit denken en dat komt

omdat je met een ventilatiesysteem actief de kwaliteit van de binnenlucht kunt

beïnvloeden zonder dat je afhankelijk bent van wat er buiten gebeurt. Ik spreek hier uit

ervaring, ik ging recent van “altijd raam open, 5 graden, dik dekbed” naar

“comfortventilatie, geen verwarming, 16 graden, lentedekbed”.

Als we dus met de ventilatie aan de slag gaan dan gaan we in ieder geval onderzoeken

of de ouderslaapkamer meegenomen kan worden.

De badkamer

Even snuffelen, ruikt het nog vochtig? Staat het raam open? Is het er koud? Roestende

radiator onder het raam? Wordt er mechanisch geventileerd en zo ja wordt die ook

daadwerkelijk gebruikt? Wanneer houdt het ventileren op? Zit er wel een spleet onder

de deur naar de gang zodat er ook daadwerkelijk ventilatielucht aangezogen kan

worden? Hoe ervaren de bewoners de badkamer? Doet de elektrische

vloerverwarming het of is die ook hier kapot? Zijn er plannen om de badkamer te

renoveren? Hoe is de badkamer geplaatst t.o.v. de ruimtes beneden?

Vragen vragen vragen. Het is ook goed om er even goed de tijd voor te nemen want in

deze 3 vierkante meter wordt in een goed geïsoleerd huis maar liefst de helft van alle

energie verbrandt….

In het volgende hoofdstuk komen we terug op de oplossingen die werken om hier een

�inke slag te slaan.

De studeerkamer / thuiskantoor

Hoe vaak wordt hier gewerkt? Moet dan het hele huis verwarmd worden om het hier

enigszins comfortabel te hebben? Wordt er in deze kamer wel voldoende geventileerd

als er een hele dag gewerkt wordt? Wordt het hier niet bloedheet in de zomer (ik denk

het wel want in de hoek staat een mobiele airco). Er hangen luxa�ex voor het grote

raam op zuid, het HR++ glas is als warmtewinner geplaatst laat een �itsfoto van het

raam zien.

De zolder

Hier is veel te leren en te zien! We kunnen de aansluiting van het dak op de muur zien.

Dat is vaker wel dan niet een bron van grote energielekken. Hieronder zie je wel een
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tamelijk extreem voorbeeld van een woning uit 1900 waar 10 jaar geleden voor een

vermogen een nieuw sandwich dak op geplaatst was. Ik was daar tijdens de hittegolf en

je voelde de warme föhn buiten door de kieren waaien. In de winter natuurlijk idem dito.

Gelukkig is dit eenvoudig door een goede klusjesman te herstellen, maar je moet er wel

even op gewezen worden natuurlijk want je was nog in de veronderstelling dat de

aannemer met de opdracht “een goed geïsoleerd dak” wel begreep dat het ook

kierdicht opgeleverd moest worden.

Een extreem voorbeeld van de vaak aanwezige kier tussen dak en muur

 

In deze woning was ook een dragende

muur weggehaald en een badkamer op

zolder gerealiseerd. Er was duidelijk te

zien dat de draagconstructie van het dak

recent was gaan scheuren zodat mijn

advies ter plekke was om meteen een

bouwkundige in te schakelen…. dat zijn

wel de momenten waarop je je even heel

goed moet realiseren dat je maar

energieadviseur bent en geen all-in-one-

specialist….maar goed.

En weer door.
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Kijk goed om je heen: staat hier vooral rotzooi? Kijk door je wimpers en stel je de zolder

leeg voor, zie je dan een luchtdistributiesysteem voor je achter de knieschotten? Ik

benoem dat en noem als voordeel dat we dan gelijk de kier langs de aansluiting

muur/dak goed dicht maken.

Als het een oud dak is met dakbeschot waar nog niks aan geprutst is met stukken

piepschuim met punaises of glaswol met gipsplaten dan kan dit dak vermoedelijk

relatief eenvoudig goed geïsoleerd worden door een handige neef.

Als het dak uit sandwichpanelen bestaat hoe zit het dan met de aansluiting tussen de

panelen, en de aansluiting in de nok? Luister goed? Hoor je auto’s of geluid in de buurt

goed? Dan zijn er nog open verbindingen met de buitenlucht. Verbaas je nergens over, ik

kwam duimdikke kieren tegen in een een nieuwbouwwoning uit 2018 waar de

Blowerdoortest dreigde te mislukken: de kier was zo groot dat het huis niet op druk

gebracht kon worden.

Isolatiewaarde dak schatten

Dit kan soms lastig ingeschat worden.

Als je bouwtekeningen hebt staat soms

aangegeven wat de isolatiewaarde van

een dakconstructie is. Soms kan je op de

tekening de dikte van het pakket

a�eiden door het te vergelijken met

delen die nog in het zicht liggen zoals

delen van de draagcontstructie (balken).

Maar soms is het ook heel makkelijk als

je tussen de dakbeschot planken door

de achterkant van de zonnepanelen ziet.

En bij boerderijen kom in nog wel eens een echt Rc0 dak tegen.

Echt lastig wordt het als “alles 15 jaar geleden helemaal geïsoleerd is” en het vakwerk

achter gipsplaten zit. Het ergste moet gevreesd worden tenzij er uitgelegd kan worden

hoe het werk precies is uitgevoerd.

De technische ruimte

Meestal hangt op zolder ook de CV-ketel. Als de ketel brandt kan je aan de leidingen

voelen hoe heet ze zijn (of meten met je IR-pistool). Als de retour erg heet is (warmer

dan 60 graden) dan werkt de ketel niet condenserend. Is de dakdoorvoer kierdicht?
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MV-box buiten dienst

Hoe oud is de ketel? Als het een moderne gesloten ketel is, waarom zit er dan nog een

luchtttoevoerrooster? 

En daar is ie dan! De

Mechanische Ventilatie kast,

A.K.A. de MV-box. Hier was

de stekker er uitgetrokken

omdat hij nooit aan stond

omdat je er tocht door krijgt

in de woonkamer en

badkamer. Ook was ie

lawaaiig omdat er geen

demper zit tussen de unit en

het ventilatiesysteem. Deze

woning werd dus uitsluitend

geventileerd door de kieren

wat in verschillende ruimte

goed te ervaren was (muf,

vochtig). En dat terwijl deze woning dus eigenlijk al driekwart klaar was voor een grote

kwaliteitsupgrade…. meer daarover in hoofdstuk 4.

Het eerste rondje door de woning zit er op, terug naar de keukentafel voor een tweede

kop kof�e om over de wat minder tastbare zaken na te gaan denken.

Naar buiten

We gaan natuurlijk ook buiten even kijken, in ieder geval om foto’s te maken van zij en

achtergevels die we niet op Streetview konden zien. Ik meet altijd voor de zekerheid

even de lagenmaat en strekmaat van de stenen. Even met een duimstok fotograferen

en je dossier is weer een stukje completer. Als de woning in wildverband is gemetseld

kan het handig zijn om even de breedtes van de kozijnen te meten (als er een

regelmatig metselverband is dan tel ik op de foto’s gewoon de maat in “zoveel

bakstenen”).

Kijk goed waar er allemaal gaten in de muur zitten, soms heb je binnen oude gaten over

het hoofd gezien (oude locaties badkamer of gaskachels en zo). Wat is de staat van het

schilderwerk? Wat is de staat van de kozijnen. Kijk eens naar die buitendeur achter, zijn

er plannen om daar een schuifpui te maken?
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Kijk om je heen, hoe draait de zon om het huis? Hoe zit het met de bezonning in de

winter en de zomer. Vraag naar hoe het in de zomer is als de zon op de ramen staat. Hoe

ligt het huis ten opzichte van de buren? Zou een beetje warmtepompgebrom achter in

de tuin hier een issue worden? Zou hier een bron voor een warmtepomp te maken zijn?

Is er een parkeerplaats bij het huis, hoe krijg je daar een 5x6mm2 kabel voor een

laadpaal?

Kijk eens naar het dak, zou het regenwater makkelijk verzameld kunnen worden?

Kijk eens naar hoe de gevels van de woonkamer bereikbaar zijn want als die toevallig

aan een vlakke buitengevel liggen dan is het misschien een optie om hier een stuk

buitenlands te isoleren zonder het hele huis in te hoeven pakken.

We maken snel een paar infraroodbeelden van gevels, kozijnen, doorvoeren en snel

naar binnen voor een tweede kop kof�e!

Poormans infraroodfoto van je dak

Op sommige winterochtenden kan je gratis hoge resolutie infraroodfoto’s van je dak

maken, maak daar gebruik van! Uitleg : De aansluiting van het dak op de muur is ALTIJD

een probleem, kijk ook hier maar weer eens, de warmte die weglekt voorkomt nét het

aanvriezenen van rijp en toont dus een fors warmtelek aan. Hoe dat op te lossen in

hoofdstuk 4.
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Bron : Patrick Schimmel

De nulmeting van de woning

Om de woning echt goed in de vingers te krijgen moeten we nu de energierekening in

kaart gaan brengen want deze vertelt ons veel over hoeveel energie er gebruikt wordt

(duh) en waar die zoal voor gebruikt wordt (dat is wat meer denkwerk).

Analyseer de energierekening

Wat kunnen we leren van de energierekening? Ik ga hier geen college geven over het

lezen van energierekeningen, daar heb je een meestergraad in de boekhoudkunde en

overheids�nanciering voor nodig, we halen hier slechts de highlights naar boven:

Om te beginnen het merk van de leverancier ….. want als we hier een plan zitten te

maken voor een woning op kolenstroom dan zit ik mijn tijd te verdoen…. Ik ben groot

voorstander van stroom afnemen bij de lokale energie coöperatie om een paar redenen

:
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De stroom is vaker wel dan niet echt lokale groene stroom

Het geld wat je betaalt blijft in de gemeenschap

Door geen stroom af te nemen van de kolenboeren help je daar de pijn een klein beetje

vergroten zodat die ook hun best moeten gaan doen.

Het is vaak niet eens duurder dan kolenstroom. Ik ben er kortom voorstander om een

langdurige relatie aan te gaan met het lokale energie initiatief. Je zit dan niet meer voor

een dubbeltje op de eerste rang en je neemt ook afscheid van de door het collectief

betaalde “welkomstbonus” maar dat is de prijs die we betalen voor rust in de tent en

ene echte bijdrage aan de gemeenschap. Bovendien zullen we zien dat in de toekomst

het lokaal delen van energie tot grote voordelen gaat leiden en daar kan je maar beter

vast op voorsorteren.

Gas

We noteren het jaarverbruik en de periode waarover de rekening loopt omdat de

rekentool voor het energieverbruik een graaddagen-correctie heeft.

Elektriciteit 

Hier zijn we vooral geïnteresseerd in alle BRUTO meterstanden, want we willen weten

hoeveel energie het huis nu gebruikt. In onderstaand schema kan je zien dat op de

energierekening niet alle informatie te vinden is als je al zonnepanelen hebt:
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Uitrekenen hoeveel elektriciteit een huis met zonnepanelen echt verbruikt

Dit is misschien een beetje verwarrend als je nu heel veel zonnestroom maakt en heel

veel teruglevert aan het energiebedrijf. Op je rekening ben je dan misschien

energieneutraal terwijl je volgens mijn model nog veel energie verbruikt. Dat komt dan

omdat de Eigen verbruik factor bij jou nog erg laag is: je doet niet veel met de groene

stroom die je opwekt. In een ParisProof woning is dat wél het geval.

Onder mijn vakgenoten noemen we dat terugleveren “op kosten van de samenleving

energie in het net dumpen”. Ik denk daar zelf genuanceerd over trouwens omdat we

zullen zien dat veel van de terug geleverde stroom wel in de buurt opgemaakt wordt,

maar het is wel goed om in gedachten te houden.

Goed, we hebben het huis goed bekeken, weten ongeveer hoe de bouwconstructie is,

we hebben de energierekening uitgespit. Nu wordt het iets minder tastbaar.

De kierdichtheid (luchtdoorlatendheid)

Een woning kent twee soorten luchtstroom :
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Gewenste luchtstroom t.b.v. het creëren van een gezond binnenklimaat (ventilatie)

Ongewenste luchtstroom door kieren.

Ik geef hier de de�nitie van luchtdoorlatendheid van een bedrijf wat hierin

gespecialiseerd is:

De luchtdoorlatendheid (aangeduid met qv;10) betekent de

luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich in de

gebouwschil bevinden, bij een drukverschil van 10 Pascal (uitgedrukt in

dm3/s of dm3/s.m2 vloeroppervlakte). Oftewel: dit is de ongewenste

luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die door andere openingen gaat

dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen.

Wat we hieruit leren is erg interessant, ik neem je even mee:

Blijkbaar is er een norm voor kierdichtheid, beschreven door de waarde qv;10

Blijkbaar is de luchtdichtheid gerelateerd aan het woonoppervlak! Dat is heel gaaf want

in hoofdstuk 1 hadden we het energieverbruik ook al gerelateerd aan het

woonoppervlak. Dus we hebben een genormeerd getal dat vergelijkbaar is tussen

gebouwen, cool!

Blijkbaar wordt de kierdichtheid gemeten bij een drukverschil van 10 Pascal, dat is

ongeveer windkracht 1,5. Wow! Nederland normeert het energieverbruik van zijn

woongebouwen bij zo goed als windstil weer…..

Daar mag je gerust even op kauwen.

Luchtdichtheid meten

Dit is best heftige shit, als je er over nadenkt! Een getal dat aangeeft hoe kierdicht per

vierkante meter woonoppervlak een gebouw is…zou dat getal meetbaar zijn? Dan

kunnen we hem in de Blauwe Tabel opnemen als kwaliteitseis!

En jawel hoor! Met een blowerdoortest kunnen we door professionals voor ongeveer

€550 kosten laten vaststellen wat de kierdichtheid is van ons huis. En voor dat geld

Bron : luchtdichtbouwen
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krijgen we naast het qv;10 getal nog drie extra’s die voor het inzicht krankzinnig

belangrijk zijn:

Een goede infraroodscan van de woning

Een rooktest laat zien waar de kieren zitten en geeft een indicatie HOE de lucht

weglekt

Nu we toch aan het meten zijn kunnen we ook een andere norm aanhouden dan

windkracht 1. Bijvoorbeeld windkracht 5 zoals we op koude winternachten vaak

ervaren.

Het zal je niet verbazen dat als het ambitieniveau van de klant hoog is en er niet meteen

duidelijk is waar de energie wegwaait dat een BlowerDoorTest een verdraaid goede

investering kan zijn om inzicht te krijgen in je huis.

Poor mans blowerdoortest

Een heel eenvoudig alternatief is om in de woonkamer/keuken even de afzuigkap op

maximaal te zetten en met een natte vinger langs de kozijnen, aansluiting vloer/wand,

de stopcontacten in de buitengevels, en de, ahum, “dichte” tochtroosters te gaan. Je

zult snel in de gaten krijgen hoe de vlag er bij hangt (of wappert)

Referentiewaardes kierdichtheid

Verderop gaan we de kierdichtheidswaarde qv;10 gebruiken in een energiemodel van

de woning, daarom is het handig om vast wat referentiewaardes te hebben:

Bushokje anno 1960-1970: 3 en (soms veel) hoger

Jaren 80: 2

Jaren 90: 1,5

Jaren 2000: 1

Bouwbesluit 2006: < 0,8

Bouwbesluit 2011: < 0,6

Bouwbesluit 2015: < 0,4

Gecerti�ceerd (getest) Passiefhuis: < 0,2

Met die bouwbesluitwaardes is trouwens wat bijzonders aan de hand: als het gebouw

er niet aan voldoet had het nooit opgeleverd mogen worden ….. maar ik durf er een

kratje bier op te verwedden dat meer dan de helft van Nederland in een nieuwbouwhuis

woont waarbij die vereiste waarde niet gehaald wordt. Alles na 2015 is sowieso
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twijfelachtig want zo kierdicht bouwen (qv;10 < 0,4) vereist een �ink kennisniveau van

de aannemer zijn bouwvakkers en de gekozen constructiewijze.

Om een en ander in perspectief te plaatsen: het totale gat (alle kieren opgeteld) van een

Passiefhuis is maximaal een half A4 groot. Dit is inclusief sleutelgaten en

dakdoorvoeren die met rubber manchetten aangesloten zijn. Deze waardes halen is

echt een kunst.

Domoticabasis

Meten is weten! En hoe nauwkeuriger je meet hoe meer inzicht je krijgt in het

functioneren van een huis. De slimme meter(s) kan een basis zijn maar liever weten echt

hoe het er aan toe gaat door met tussenstekkers tussen de grootste verbruikers echt

te meten aan de apparaten. Mijn voorkeur heeft het om dan ook gelijk de luchtkwaliteit

in huis te meten. Daarmee krijgen we een goede basis om maatregelen op te baseren.

Als er nog ambitieniveau is dan gaan we nu al meten met het meten van de echte

luchtkwaliteit in de woonkamer met apparatuur die daarvoor gemaakt is en die nu al zijn

waarde kan gaan bewijzen. In hoofdstuk 4 “oplossingen” en 8 “namen en rugnummers”

een aantal oplossingen.

De verzamelde informatie verwerken

We kennen nu het huis van binnen en van buiten en als we de bouwtekeningen hebben

weten we zelfs de maten van muren, kozijnen.

We kennen de isolatiewaardes ruwweg

We weten het energieverbruik

We weten misschien zelfs de kierdichtheid of hebben die geschat

Hier een voorbeeld van een Braindump dat ik na een bezoek altijd gelijk tik omdat de

ideeën anders vervliegen en als ik twee intakes gedaan heb loopt mijn hoofd over van

alles wat ik moest onthouden.

Protip : Advies dus om de bruindump zo snel mogelijk te schrijven, dan kan je A4’tje

met aantekeningen ook gelijk weer afgevoerd worden, doe alles digitaal, papieren

dossiers werken niet voor mij.

We kunnen nu een energiemodel van de woning gaan maken en ik bedenk me nu dat

dat zoveel uitleg is dat ik er een apart sub-hoofdstuk van maak
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3 . 1  O N D E R Z O E K S G E R E E D S C H A P P E N

Je ogen

Geef je ogen de kost. Dit vergt natuurlijk ervaring maar ik hoop dat dit boek je inspireert

om goed om je heen te kijken.

Wat is je algemene indruk?

Wat valt je meteen op?

Wat is de staat van onderhoud van kozijnen?

Welke doorvoeren zie je allemaal?

Zie je tochtroosters?

Documenten

Vraag naar bouwtekeningen en de energierekening! Als je deze hebt kan je al zo

ontzettend veel over een gebouw leren! Soms staan zelfs isolatiewaardes aangegeven

maar als er details uitgewerkt staan kan je soms zelfs diktes meten. Vooral het detail

van de dak-muuraansluiting is interessant.

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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MUUROPBOUW 10-10-10, MECHANISCHE VENTILATIE, MATEN VAN HET HUIS

Als je weet dat de Nederlandse baksteen 10cm breed is dan kan je uit het feit dat de

muur 30cm dik is gemaakt direct a�eiden dat de spouw dus maximaal 10 cm is. Fijn!

Je kan ook de breedte van de kozijnen a�ezen, en soms staan belangrijke aanwijzingen

gewoon op de tekening

R=2, dat laat weinig te raden over. Gordingen van 18 cm, ook �jn!

Andere belangrijke documenten zijn het EPC verslag wat bij de

bouwvergunningsaanvraag is ingediend door de aannemer. Als je deze niet hebt dan

kan je hem vaak bij de gemeente opvragen ter inzage, en daar liggen vaak ook de

bouwtekeningen.

Je neus

Het vraagt enige moed maar als je het eenmaal gedaan hebt dan ben je er snel aan

gewend. “Ik merk dat hier niet genoeg luchtdoorstroming is” en woorden van gelijke

strekking ontlokken bewoners vaak kreten over hoe er geventileerd wordt. Of niet.

Je duimstok

Als de bouwtekening niet eenduidig is kan je de dikte van muren vaak meten, en net de

duimdstok kan je in oen stootvoegen meten hoe diep de isolatie zit. En hij is lekker om

in je hand te houden en open en dicht te vouwen als je lekker zit te kletsen.

Een infraroodthermometer

Met een eenvoudige infraroodthermometer (vaak voor 2 tientjes

te koop bij de Lidl in de gereedschapsbak) kan je al heel

behoorlijk in beeld brengen waar koude plekken zitten, helemaal

als je weet waar je moet kijken : in de hoeken van kamers,
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buitengevels, buitendeuren e.d. Om de temperatuur van buizen

en glas te beoordelen moet je er even een geeltje op plakken

omdat glimmende dingen lastig zijn om te meten met

infraroodcamera’s.

Een infraroodcamera

Het infraroodpistool hier boven is eigenlijk een infraroodcamera

met maar 1 pixel. Tegenwoordig kan je al voor niet krankzinnig

veel geld (tot een paar jaar geleden was je meer dan 10k kwijt aan

een kamers) een opzetstuk voor je smartphone kopen (zie perks

pagina) waarmee je een echt totaalbeeld van een muur, raam,

deur e.d. kunt krijgen.

De afzuigkap en centrale afzuiging

Een blowerdoortest

Bouwkundig onderzoek
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3 . 2  H E T  E N E R G I E M O D E L  VA N  J E  H U I S  M A K E N

Ik gebruik hiervoor (en dat is in het kader van dit boek ook voldoende) de gratis [XXX]

rekentool van [XXX] (hebben toestemming gegeven voor uitgebreide aandacht hier

maar willen nog even de tool opkuisen voor ik hem hier noem)

Sketchup

U-Wert

bepaal de huidige bouwfysische eigenschappen van je woning

No-Regret

Compactheidsfactor

 

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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3 . 3  D E  G R O E N E  TA B E L

Afbeelding via WikiMedia Commons

In hoofdstuk 2 legde ik de verschillende ambitieniveaus uit die je kunt hebben qua

wooncomfortverbetering. In dit hoofdstuk tot nog toe onderzochten we je woning.

Nu kennen we dus de beginsituatie en de gewenste eindsituatie, daartussen zit een

“gap”, die met oplossingen overbrugd moet worden:

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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Nu moeten we dus met alle informatie die we verzameld hebben een lijst gaan maken

van maatregelen en de kwaliteit daarvan gaan vastleggen. Ik zal dat vanaf nu de Groene

tabel noemen.
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I N T E R M E Z Z O  K L I M A AT I M PAC T  J O U W  G E WO O N T E S

Afbeelding via WikiMedia Commons

Gedrag & Energieverbruik

om duidelijk te maken dat de impact van twee factoren afhankelijk is. En het statement

dat een zelfde huis, met een zelfde bewonerssamenstelling tot een factor 8 (!) kan

verschillen in verbruik doet het ook altijd goed

Wat is Comfort

Temperatuur

Deel van het huis

Ventilatie

Douchen

Ketel

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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Gebruik slimme thermostaat

Geluid

tweet tweet

Mobiliteit / Vliegen

Biefstuk

Spullen in het algemeen 



25-3-2019 Verdieping – Bouwfysica – Paris Proof Plan

https://www.parisproofplan.nl/het-boek/verdieping-bouwfysica/ 1/3

V E R D I E P I N G  –  B O U W F YS I C A

Afbeelding via WikiMedia Commons

Een beetje bouwfysica 

  Rd, Rc, Rt, U-waardes

Figuur 2 : Steens muur, 18 graden binnen

Figuur 3 : Steens Muur, 21 graden binnen

Onderzoek U-Gent : https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/312/556/RUG01-

001312556_2010_0001_AC.pdf

Over Glas  van Wiki, herschrijven!

HR-glas[bewerken]

Om stralingswarmte tegen te houden, wordt het glas steeds vaker van een

dun metaallaagje voorzien. Dit type beglazing heet HR-glas. Het laagje metaal is zo dun,

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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dat het nauwelijks waar te nemen is, het laat het zichtbare licht voor het grootste deel

door (lichttransmissie LTA circa 79%). Hoe effectiever dit metaallaagje werkt, hoe beter

de isolatiewaarde. De verschillen in warmte-isolatie worden bovendien bereikt doordat

verschillende spouwbreedten al dan niet in combinatie met een andere spouwvulling

dan lucht, bijvoorbeeld Argon of Krypton toegepast worden. Om het verschil in werking

aan te duiden wordt het HR, HR+ of HR++ glas genoemd.

Per 1 juli 2008 is de HR-classi�catie gewijzigd voor producenten die leveren met een

KOMO-keur. Vanaf deze datum wordt ingedeeld op basis van de daadwerkelijk

behaalde isolatiewaarde van de desbetreffende ruit. De isolatiewaarde wordt vaak

uitgedrukt in de U-waarde. De U-waarde (eenheid: W/m K) geeft aan hoeveel warmte er

per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden wordt

doorgelaten. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

HR glas heeft een U-waarde van 2,0 tot 1,7. Voor HR+ glas geldt een U-waarde van 1,6

tot 1,3. HR++ glas bezit een U-waarde van 1,2 W/m K of lager. Modern HR++ glas (5-15-

4 (van buiten naar binnen) argongas gevuld) behaalt inmiddels een U-waarde

(warmtetransmissie) van 0,9 W/m K volgens de norm EN 1279.

Een veelvoorkomend probleem is dat het huidige HR++ glas te dik is om in oude houten

deuren en ramen te plaatsen. Hierdoor gebruikt men voor deze toepassing soms HR+

(9-12mm argongas spouw) in draaiende delen. Of men zaagt de sponning schoon en

plaatst aan beide kanten nieuwe glaslatten.

Zonlicht is kortgolvig en wordt door de coating voor het grootste deel doorgelaten

(zontoetredingsfactor ZTA = circa 63%). Zodra zonlicht op een voorwerp valt warmt dit

voorwerp op, zodoende helpt een hogere ZTA van het glas om het huis op te warmen.

Warme voorwerpen zenden zelf zwart lichaam straling uit (denk maar aan de

infraroodcamera), door deze straling tegen te houden helpt het metaallaagje op het HR-

glas om de U-waarde naar beneden te brengen.

De coating wordt onder vacuüm op het glas gesputterd. Het werkzame metaal is zilver,

maar er worden andere metalen gebruikt voor de hechting op het glas en tegen de

zichtbare re�ectie, bijvoorbeeld zink.

Dubbelglas kan ook zonwerend zijn. De metaallaagjes zijn dan dikker en uit meerdere

metalen opgebouwd. De zontoetredingsfactor (ZTA) kan dan teruggebracht worden tot

20 %. De lichttransmissie (LTA) gaat dan echter ook omlaag.

2

2

2
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Drievoudig glas is een ontwikkeling die van de Scandinavische landen via Duitsland naar

Nederland is overgewaaid. Sinds juni 2012 bestaat er voor drievoudig geïsoleerd glas

een KOMO® keurmerk uitgegeven door KIWA, namelijk HR3® glas. HR3® glas heeft een

U-waarde van 0,7 W/m K of lager. Drievoudig glas met coatings en gasvulling kan een

U-waarde bereiken tot wel 0,4 W/m K.

⁃  Isolatiewaardes, thermische massa,

⁃  Luchtkwaliteit, condensatieproblemen

⁃  Tocht & ventilatie

⁃  Energie opwek, PV, ZT, PVT, Ijs

⁃  COP

2

2
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4  O P LO S S I N G E N  D I E  W E R K E N

De gieter hierboven bevat koud water van 5 graden. Er zit genoeg thermische energie

in om een stijf bevroren autoruit te ontdooien zonder zoveel hitte op 1 plek te

deponeren dat er sterren in de ruit springen. Dat komt omdat de “bevriezingsenergie”

van water van +0,5 (water) naar -0,5 (ijs) hetzelfde is als nodig is voor het verwarmen

van water van 0 naar 80 graden….. Als je dit inziet dan snap je ook dat je zelfs met koud

water van een paar graden heel veel ijs kunt smelten, helemaal als het een dun laagje is.

Op basis van dit soort “middelbareschoolnatuurkunde” beoordeel ik alle oplossingen

die ik tegenkom en rangschik ze in de categorieën oplossingen die werken (dit

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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hoofdstuk), Interessante ontwikkelingen (hoofdstuk 4.1, deze moet ik nog beter

beoordelen) en Oplossingen die niet werken (4.2) waar ik toch ook maar wat aandacht

aan besteed omdat er zoveel over te doen is in de media.

Daar gaan we!

Waterzijdig inregelen: Optimaliseren wat we hebben!

Het is bijna niet te geloven maar het is aannemelijk dat we ongeveer 20% van ons

energieverbruik direct kunnen besparen door de verwarmingsinstallatie professioneel

in te laten regelen.

Ons verwarmingssysteem is namelijk vaker niet

dan wel ontzettend inef�ciënt ingeregeld.

Radiatoren op zolder worden niet warm, de

temperatuur schommelt, de aan en afvoerleiding

zijn bijna even warm of we horen ge�uit in het

systeem: allemaal aanwijzingen dat het systeem

niet optimaal werkt.

Het is niet zo sexy als zonnepanelen maar

waterzijdig inregelen is een ontzettend

goedkope manier van energie besparen die ook nog eens veel comfort brengt. Doordat

bij deze inregeling alle radiatoren hun maximale vermogen afgeven kunnen we ook de

aanvoertemperatuur verlagen waardoor de ketel kan gaan condenseren. Dit levert een

onmiddellijke besparing op van 10%.

Vroeger wat het waterzijdig inregelen

heel complex waarbij een monteur

urenlang in een koud huis met

temperatuursensoren moest

vaststellen of zorgvuldig ingestelde

ventielen zorgden een gelijkmatige

verwarming in huis. Maar dat hoeft

niet meer. door een combinatie van

constante �ow ventielen en

constante druk pompen kan je heel

eenvoudig een geoptimaliseerd

systeem realiseren. Wat er gebeurt als je waterzijdig laat inregelen : de ventielen in de

radiatoren worden vervangen door (bijvoorbeeld) Eclipse ventielen van Heimeier (die
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ze bedacht). Op deze ventielen kan je instellen hoeveel liter water per uur er doorheen

stroom ONGEACHT DE DRUK. Dit is, als je er even over nadenkt, best een prestatie. Ik

ga achter de techniek er achter hier niet verder in maar neem van me aan dat het werkt.

Doordat je met de nieuwe ventielen per radiator kunt instellen hoeveel warm water er

door heen stroomt kan je met een handig Appje heel makkelijk uitrekenen hoeveel

water dat dan moet zijn om het beste uit je radiator te halen. HyTools is zo’n appje. Je

kunt er heel makkelijk mee uitrekenen wat de optimale instellingen per radiator zijn en

elke installateur moet dat kunnen.

Als alle radiatoren goed ingesteld zijn kan de ketel ingesteld worden op de gewenste

temperatuur en de pomp ingesteld op de druk die nodig is om de verste uithoek van het

gebouw van voldoende water te voorzien. In de praktijk kunnen beide waardes �ink

teruggeschroefd worden waarmee een forse energiebesparing gehaald kan worden. Ik

kon het eerst ook bijna niet geloven (ik riep altijd “15%”) maar praktijkmetingen wijzen

waardes uit van 20 tot wel 30%. Voor een investering van plusminus €400. Ik raad

iedereen aan om het bij het volgende ketelonderhoud te laten doen. Geef het mast aan

bij je onderhoudspartij dat je het volgende onderhoud wilt laten doen door iemand die is

opgeleid om de ventielen te vervangen door constante �ow ventielen.

Volgens mij is het ook een klus die je zelf kunt doen, de ventielen kosten maar twee

tientjes per stuk, maar vermoedelijk zul je daarvoor je systeem even een keer leeg

moeten laten lopen, een zomerklusje dus.

Zo…. dat was 20-25% besparen, nu de volgende winstpakker.

Kierenjacht

“Lars, ik heb je advies opgevolgd en nu is mijn entree voor het eerst ooit warm”….

meermalen kreeg ik zulke berichten toegestuurd. Als ik binnenkom en de deur gaat

achter me dicht dan rammel ik altijd gelijk even aan de deur. Even voele wat we voor ons

hebben. Meestal zit er een �ink speling in deur. Als de woning aan een weg met verkeer

ligt dan laat ik een stilte vallen en duw de deur hard dicht als er een auto langsrijd :

onmiddellijk hoor je dat het geluid zachter wordt, een teken dat er open verbinding met

buiten is. Vaak zie je zelfs licht schijnen door de kier, helemaal een teken dat er van alles

mis is.

Nastellen deur
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Een gratis klusje, wat ook nog eens makkelijk zelf te doen is. Door

even goed naar de sluitplaat van je deurslot te kijken zul je zien dat

deze vaak met stelschroefjes nastelbaar is. Door de slotplaat een

milimeter of 2 naar binnen te zetten zul je zien dat de deur nu echt

in de rubbers valt en daardoor kierdicht sluit. Omdat de spleet zo

groot is (een meter of 2,5 alles bij elkaar) en het effect van deze

verwijderen in een klein halletje groot zul je zien dat in de praktijk de hal gewoon

warmer aanvoelt.

Tochtpro�el vervangen

Mensen vragen me de laatste tijd wel eens of ik aandelen Buva heb maar niets is

minder waar. Ik ben ontzettend tevreden over hun renovatiepro�elen waarmee deuren

en ramen (opnieuw) kierdicht gemaakt kunnen worden. In bestaande woningen zijn veel

rubbers rond ramen en deuren namelijk verdroogd of overschilderd. Beide zijn niet

bevorderlijk voor de kierdichting. De BUVA pro�elen kunnen een iets grotere kier

overbruggen dan de oudere pro�elen waardoor oudere deuren ook weer goed kunnen

sluiten.

Wat ik ook vaak zie bij aluminium tochtpro�elen : de wind kan achter de pro�elen langs

waaien. Tussen de spijkertjes in is het pro�el een klein beejte losgebogen van het kozijn

waardoor de wind er achterlangs kan. In dat geval was de oplossing nog erger dan de

kwaal….

Valdorpels

Ook een standaardkier : tussen de deur en de dorpel.

HIervoor heeft de industrie de zogenaamde valdorpel

bedacht die je in (of soms op) de deur monteert. Bij het

docht duwen van de deur komt het pro�el naar beneden en

sluit zo de kier. Kosten enkele tientjes, door de handige

klusser zelf te doen ( je moet wel kunnen bovenfrezen).

Kromme deur ….

Tja…. Woning uit 1974, deur op het westen, 50 jaar zon en wind en kou hebben hun tol

geeist. Ik benoem dat dan ook gewoon: Wordt het niet eens tijd om de voordeurpui op

de onderhoudslijst te zetten en je huis te voorzien van een deur anno 2020? Een warme

hal, en het gevoel dat je huis echt op slot zit als de deur, “kloenk”, als een kluisdeur

dichtvalt. Sommige BN’ers verwachten dat hun voordeur na een eeuw nog als nieuw
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is….. Best lullig dat je nieuwbouweisen stelt aan je huis met uitsluitend originele details

dat je voor veel te veel geld kocht. Ik heb er geen medelijden mee, benoem het gewoon

zoals het is :-).

Ventilatie

Het verbeteren van de ventilatie staat altijd erg hoog op mijn lijstje. Waarom? Als de

ventilatie klopt dan kan je daarna op kierenjacht. Omgekeerd is in theorie niet handig

want als je alle kieren eerst dicht en dat lukt goed dan zit je opeens in een woning die

niet genoeg geventileerd wordt. Maar de ventilatie verbeteren is een stuk duurder dan

kieren dichten en als de kieren docht zijn wordt ook eindelijk duidelijk waarom goede

ventilatie nodig is dus in de praktijk maak ik me niet echt druk om wat je eerst doet.

Ventileren wordt traditioneel opgedeeld in 4 klassen:

Systeem A – Natuurlijke aanvoer en afvoer (met klepraampjes en kieren)

Systeem B – Gemotoriseerde inblaas, afvoer door kieren (zie je wel ik kantoren)

Systeem C – Afvoer middels MV-box, aanvoer door ventilatieroosters (professioneel

gaten in muren, soms zelf geïsoleerd)

Systeem D – Gemotoriseerde aan en afvoer met warmtewisselaar (WTW)

Systeem A en B zijn niet relevant voor woonhuizen, als je het hebt wil je er van af. Trust

me!

Systeem C is een geval apart. Hij is populair bij bouwers en spullenverkopers. Het

systeem is redelijk goedkoop, laagste prijs garantie, maar heeft een paar inherente

problemen : tocht, onderhoud op vele plekken in huis, geen controle op de kwaliteit van

de lucht die de woning in komt. De fabrikanten weten tegenwoordig met sensoren,

zoneringskleppen en ontwerpen die de lucht langs het plafond leiden best acceptabele

resultaten te halen maar de basisproblemen (onderhoud en geen controle over kwaliteit

lucht blijven.
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Vieze suskast

Voor veel mensen is systeem

C psychologisch �jn omdat de

lucht “direct van buiten” komt.

Hij hoeft alleen door het

ventilatierooster heen

gezogen te worden door de

centrale afzuigunit….. En dat is

nou precies het probleem.

Vaker wel dan niet zitten die

roosters tjokvol stof, roet en

schimmel. Je ademt dus

inderdaad verse buitenlucht

in, die zojuist door een 2 jaar

oud vaatdoekje heen is geperst. Daarnaast is de lucht net zo koud als de buitenlucht en

hij valt, omdat ie kouder is dan de binnenlucht en dus zwaarder, naar de vloer. Als koude

lucht sneller beweegt dan 20cm per seconde dan is dit voelbaar als tocht. Dit is

inherent aan systeem C. De verkopers van deze roosters zitten natuurlijk niet stil en

hebben allerlei trucs bedacht om de tochtproblematiek op te lossen. Zo kan je

bijvoorbeeld naar elke kamer een aparte afzuigbuis leggen met een klep en een sensor.

Je kan dan alleen ventileren als het in die kamer nodid is. Dat scheelt in onnodig

gasverbruik maar het lost niet het probleem op van “koudeval als er mensen aanwezig

zijn”

Om die reden is het voor mij vooral een oplossing voor als Systeem D echt niet kan.

Als het echt niet anders kan dan kan je systeem C in combinatie met voorverwarming

door een radiator overwegen

Bij dit type radiator wordt de koude buitenlucht direct over de

radiator/convector geleid om opgewarmd te worden. Als die convector

op lage temperatuur werkt dan kan je zelfs nadenken aan een manier

om de warmte uit de afgevoerde lucht te halen en hergebruiken voor de

verwarming, maar dat luistert echt heel nauw, laat je HEEL goed

voorlichten voor je dit type systeem gaat aanleggen.

Systeem D – Comfortventilatie, centraal en decentraal. Vroeger werd dit wel

balansventilatie of WTW (warmteterugwinning genoemd) maar sinds een architect en

bouwer in Vathorst Amersfoort een hele wijk bouwden met ramen die niet open konden

en met gierende WTW zonder gebruiksinstructie heeft dat zo’n slechte naam dat we

die liever niet meer gebruiken.
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Bij comfortventilatie liggen er TWEE kanalen in de woning (eigenlijk 4 zelfs zullen we zo

zien) waarmee naar alle woonruimtes en slaapkamers schone lucht vervoerd wordt. In

de keuken en natte ruimtes wordt de lucht afgezogen. De hoeveelheid aangevoerde en

afgezogen lucht zijn “in balans” waardoor de woning niet meer zoals bij Systeem C op

onderdruk staat. Hierdoor zijn eventuele kiertjes die er nog zijn na de kierenjacht

minder erg omdat er niet actief doorheen gezogen wordt zoals bij systeem C.

De andere twee kanalen zijn voor de aanvoer van schone lucht en de afvoer van vieze

lucht. Die 4 komen samen in een warmtewisselaar waarbij de vieze warme binnenlucht

langs de koude schone frisse buitenlucht stroomt (zonder daar mee in contact te

komen overigens) en 95% of meer van de warmte overdraagt. Ik was de eerste paar

keer ook verbaasd over hoe absurd e�ciënt die warmtewisselaars zijn maar het is echt

waar. Die lucht heen en weer pompen is natuurlijk niet gratis, je hebt twee ventilatoren

nodig. Maar het stroomverbruik is met 150kWh per jaar (een half zonnepaneel) zeker te

verantwoorden. Een nieuwe WTW-unit is zelfs zuiniger dan de MV-doos die hij moet

vervangen.

Systeem D in een een bestaand huis aanleggen

KAN NIET! Dat is wat je meestal hoort als je het navraagt.”Je hele huis moet verbouwd

worden voor die paar kanaaltjes”. In mijn adviespraktijk blijkt dat heel erg mee te vallen.

Je moet wel verrekte creatief zijn, out of the box durven denken en goed uitleggen wat

je waar en waarom gaat doen maar ik heb volgens mij nog een 100% score waar het

gaat om routes zoeken in lastige huizen.

Ik geef hier wat gedachtenhulpjes:

Meterkast / inbouwkast / washok

Schuine koof in trapgat

Koof in een hoek van een kinderkamer

Buitenom (als de zijgevel bijvoorbeeld extra geïsoleerd wordt

Gebruik van de kruipruimte

WTW opstellen in kelder ipv de zolder

In hoofdstuk 7 zal ik wat voorbeelden laten zien van toutes die ik vond in bestaande

woningen.

Extra mogelijkheden van systeem D
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Als je eenmaal systeem D (balans) ventilatie hebt dan blijkt opeens dat je controle hebt

over de luchtstromen in je huis en die kan je ook nog eens extra beinvloeden:

Extra �lteren (F9 pollen�lter bijvoorbeeld)

Luchtvochtigheid

Geluid (hoogwaardige dempers)

Fijnstof (elektrostatisch reinigen)

Eigenlijk is de sky the limit. Zeker in gebieden met problematische buitenlucht is dat

een pre.

Ik krijg wel eens voor de voeten geworpen dat het ventilatiesysteem daarmee wel een

duur speeltje wordt. Maar ik ben daar toch genuanceerd over gaan denken : goede

schone binnenlucht is ontzettend belangrijk voor de gezondheid en de vieze spons

hierboven als luchttoevoer van een babykamer….brrrrrrrr.

Isolatie binnen : opgepast!

Binnen isoleren is een vak apart. Dat komt

omdat je te maken krijgt met woonvocht dat

wil condenseren op de koude steen achter het

isolatiemateriaal. Want door te isoleren warmt

de muur niet meer op en kan deze dus

afkoelen tot de buitentemperatuur. Hiernaast

zie je een extreem voorbeeld van een extreem eenvoudige variant zoals het NIET moet:

balkjes van 80cm op de muur, steenwol er tussen en aftimmeren met gips en stuclaag.

De steenwol (en balkjes ook trouwens) worden zeiknat. Je krijgt schimmel, rot,

vochtdoorslag en nat isolatiemateriaal isoleert niet dus het isolatie doel wordt niet eens

gehaald. De droogtijd is meer dan 60 dagen, dus in de praktijk droogt het ook nooit

meer goed op : horror.

Hoe het wel moet laat ik hier niet zien omdat het van zo veel factoren afhankelijk is dat

het bijna niet te doen is ze allemaal te beschrijven. Algemeen advies: als je van binnen

gaat isoleren, raadpleeg een vakman!

Isolatie er tussenin

De spouw isoleren gaat meestal wel goed. Met een spouw van 10cm kan je uitkomen bij

een Rc-waarde van boven de twee en dat is al een �jne waarde. Zeker als het aantal
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vierkante meters gevel in de woonkamer beperkt is loont het vermoedelijk niet om

enorme bedragen uit te geven om naar Rc4,5 of hoger te gaan.

Isolatie buiten

Als de woning een kleine spiouw, zeg 4-5 cm, of geen zoals bij steens muren, heeft dan

loont na-isoleren vermoedelijk niet. Als er veel glas is dan tellen we onze zegeningen,

dáár is de winst te behalen. Als er een groot stuk gevel is in de woonkamer dat aan de

buitenlucht grenst dan zou van buiten isoleren een optie kunnen zijn. Hierbij worden

piepschuim blokken (EPS) tegen de gevel geplakt die dan vervolgens gestuct of met

steenstips beplakt wordt. Hiermee zijn erg goede isolatiewaardes te halen.

Helemaal inpakken

Dit wordt best begrotelijk als je een heel huis in pakt maar het resultaat kan geweldig

zijn. Ik ken voorbeelden van huizen die tot passief-niveau geïsoleerd zijn.

Isolatiebuiten 2.0 – strippen en inpakken

Wat de meeste mensen niet weten is dat de meeste huizen eigenlijk constructief een

binnenspouwblad zijn waaromheen een buitensspouwblad jas is gemetseld. In theorie

kan je de buitenjas uit doen, restjes isolatiemateriaal weghalen en de hele woning

inpakken in 20cm EPS. De buitenmaten blijven vrijwel gelijk maar de isolatiewaarde en

kierdichtheid kan je op topniveau brengen. Het kan, maar het huis moet wel op een heel

bijzondere plek staan om deze ingreep verantwoord te maken.

Vloerisolatie

Isolatie onder de grond

Dak na-isoleren

Dak vervangen

Keuken

Badkamer

Kozijnen en glas

Deuren
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Lokaal verwarmen

Klimaatzones

Lage temperatuur verwarmen

Klimaatzones Kamer en suite / thermo-ondergoed

Tochtpro�elen, valdorpels

Een paar details : steensmuur, spouw, dak, vloer, fundering, houtskeletbouw

Kieren dichten

Ventilatie systemen C en D

Systeem C ombouwen naar Systeem D

Hybride systeem C

Ventilatie D : centraal decentraal

Enthalpiewisselaar 

Kozijnen (wat is afgeschreven, wat niet)

Glas, uitleg HR+/++/+++

⁃  TechniGlaz, Vacuumglas

Dak vervangen

Dikker dak = Velux / stramien dakpanelen

voorbereiden op lagere temperatuurverwarming

Lokaal verwarmen

Warmtepompen

M.i. hier een hoofdstuk invoegen over de warmtepomp: COP / SPF, werking, waarom

een WP ALTIJD energie bespaart (maar niet altijd geld!) Verschillen LWWP. WWWP,

evt plus WKO, Eisspeicher. Uitleggen dat de hardware WEL uitontwikkeld is, maar

dat de meeste aandacht moet uitgaan naar afstemming op bron en afgiftesysteem

en op besturingselektronica

Thermische massa vergroten, PCMS

Afgifteoppervlakte vergroten, R&R

Vloerverwarming, wandverwarming, plafondverwarming

Tapwater

Warmtepompboiler

Elektrische Boiler

Doorstroomheater

Quooker

Plintboiler

Opslag

Oplossingen met Mitsen en Maren
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isolatiefolies : die re�ecterende dekens voor onder pannen 

Deze lossen 2 van de 4 isolatieproblemen op : re�ectie en winddichtheid maar de

compenent thermische schil kan om natuurkundige redenen niet werken :

isolatiewaarde is lambda x dikte en aangezien die 0 (of bijna nul) is kan je nooit hoge

waardes halen. Daarnaast heb je ook geen thermische massa en dat bepaald ook een

belangrijk deel van je comfortervaring en tenslotte is de dampdichtheideigenschap ook

vertschillend van andere materialen waardoor het andere toepassingsgebieden kent.

Thermische Folies

RaamfoliesNiet Oplossingen
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4 . 1  WA R M T E P O M P E N

Natuurlijk moet er in mijn boek ook �ink aandacht besteed worden aan warmtepompen

want uiteindelijk zullen we toch iets van warmte in onze woningen willen inbrengen. En

zonder aardgas, waterstof of elektrische vloerverarming zal dat toch duurzaam moeten

gebeuren.

Warmtepompen zijn interessant bij verduurzamen omdat ze een soort hefboom

vormen : elke door een windmolen opgewekte kilowattuur wordt vermenigvuldigd met

de de zogenaamde sCOP. Dit staat voor Seasonal Coef�cient of Performance. Drie

belangrijke woorden:

Seasonal : we zijn alleen geïnteresseerd in het totale jaarrendement van een

warmtepomp. Prachtig als hij bij 15 graden een “COP” van 6 heeft, maar als we goed

isoleren en kieren dichten dan gaat de pomp dan niet eens aan, lekker belangrijk dus

hoe zuinig hij dan zou zijn. Het gemiddelde verbruik over het stookseizoen in een goed

geïsoleerd huis dus, daar zijn we in geïnteresseerd. Inclusief die ene koude nacht in de

10 jaar als het 20 graden vriest.

Coef�cient : de vermenigvuldigingsfactor van de ….

Performance : ja, er wordt hard gewerkt om joules heen en weer te duwen. Er zijn

genoeg websites waar uitgelegd wordt hoe warmtepompen werken maar hier mijn

versie: alles wat warmer is dan nul Kelvin (-273 graden celcuis, het absolute nulpunt)

bevat warmte-energie. Zo rond 0 graden Celcius, dat is 273 Kelvin, is dat al zo veel

energie dat je dat met een pomp al aardig kunt gebruiken. Een warmtepomp verplaatst

“warmte-eenheidjes” (Joules) van een plek waar je er niks aan hebt (koude lucht van -5C

bijvoorbeeld) naar een plek waar je er wel wat aan hebt (vloerverwarming van 35

graden bijvoorbeeld). Om die Joules een zetje te geven heb je een pompje nodig, en dat

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?



25-3-2019 4.1 Warmtepompen – Paris Proof Plan

https://www.parisproofplan.nl/het-boek/4-oplossingen-die-werken/4-1-warmtepompen/ 2/6

doet dat warmtepompje. Door de Joules uit de lucht van -5C weg te halen koelt die

natuurlijk wel af, de wet van behoud van energie klopt exact voor warmtepompen.

Wat er gebeurd in een warmtepomp is dit : er is een gesloten circuit waarin een

“koudemiddel” rondgepompt wordt. Vaak is dit een vloeistof met een heel laag

kookpunt wat inhoudt dat als je de vloeistof bij kamertemperatuur zou laten

ontsnappen dat deze gelijk verdampt.

Deze vloeistof wordt in de buitenunit verdampt waarbij deze warmte onttrekt aan zijn

omgeving (vergelijk met het verdampen van alcohol op je huid, die wordt koud). Deze

damp (die dus energie aan de buitenlucht onttrokken heeft en dus meer energie bevat)

wordt middels speciale leidingen naar binnen gepompt waar hij middels een

compressor wordt samengeperst waarbij de opgenomen energie in het gas opeens

zichtbaar wordt als nuttige warmte die overgedragen kan worden aan bijvoorbeeld

vloerverwarming. 

 

De afgekoelde vloeistof gaat door een retourleiding naar buiten waar hij weer door een

expansieventiel gaat. De cyclus begint opnieuw. Merk op dat in de buitenunit een

compressor een een grote ventilator zitten. Vooral deze laatste maakt geluid. De

compressor moet hard werken en geeft een laagfrequente trilling af.

Hoe verder je een “warmte eenheidje” de temperatuurberg op wilt duwen, hoe meer

moeite dat kost en hoe lager de COP. Basisnatuurkunde, we komen daar zo op terug.

Soorten warmtepompen
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Warmtepompen onderscheiden we naar de bron van de laagwaardige warmte die

gebruikt wordt, plus nog wat interessante mengvormen. eerst maar twee waar veel

over te doen is,

Hybride warmtepomp

Elke warmte-opwekker die samenwerkt met een andere noemen we “hybride”. Maar in

de volksmond bedoelen we met een hybride warmtepomp : gasketeltje plus lucht water

warmtepomp. Het doel, volgens de leveranciers, is om zoveel mogelijk gas te besparen

en alleen op gas te stoken als het echt koud is. Op zich is daar wat voor te zeggen,

MAAR….!

Een warmtepomp werkt het zuinigst als hij water mag maken van zo’n 35 graden. Heter

kan, maar dan moet de pomp harder werken zagen we. Wat wil nu het geval? In

woningen die niet extra geïsoleerd zijn en waar het nog tocht zal de retourtemperatuur

van het water nooit onder de 60 graden komen. En het lucht water warmtepompje

staat zo zijn best te doen om warmte van 35 graden te maken….die hij nergens kwijt

kan. Dus dat gaat gewoon niet werken. Punt. Als de lucht water-warmtepomp de

woning ef�ciënt kan verwarmen dan is de woning naar mijn mening ook geschikt om

gewoon helemaal met de warmtepomp te doen.

Ik adviseer wel eens hybride opstellingen van warmtepomp plus CV-ketel maar dan is

de CV-ketel bijvoorbeeld backup voor twee grote warmtepompen voor een heel

appartementencomplex wat verduurzaamd is. Reservecapaciteit wordt bij

warmtepompen bijzonder kostbaar als daarvoor bijvoorbeeld een netverzwaring voor

3x80A aangevraagd moet worden. Het inzetten van een enkel CV-keteltje, puur als

backup voor die ene nacht van -20C per decennium, kan dan hoge kosten voorkomen.

De Ventilatiewarmtepomp

De in de “war warmtepomp” noem ik hem wel eens gekscherend. Het doel van

ventilatiewarmtepompen is om de energie die anders door de mechanische ventilatie

uit het pand verwijderd zou worden op te vangen, in een buffervat op te slaan en via de

lagetemperatuurverwarming weer in de woning in te brengen. Bijzonder complex en

verreist talloze randvoorwaarden die ik verderop wellicht ooit nog eens ga behandelen.

Overigens kan je een tapwaterwarmtepomp prima op buitenlucht laten draaien, en vaak

nog met best goede rendementen.

Bronnen
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Goed, tot zover de twee buitenbeentjes, nu de normale warmtepompen.

We kennen twee hoofdgroepen : de lucht-water warmtepomp en de water-water

warmtepomp.

De lucht-Water warmtepomp

De luchtwater warmtepomp (waar ik hierboven een schetsje tekende) kennen we maar

al te goed, het zijn de “airco-kasten” die achter winkelpanden hangen, of die op garages

staan. Die achter winkels hangen zijn vaak echte airco-units, bedoeld om te koelen. De

betere hebben een mechanisme waarmee de warmtestroom omgekeerd kan worden

en waarmee dus ook verwarmd kan worden.

De echte verwarmingswarmtepompen zijn echt ontwikkeld en gebouwd om te

verwarmen. Dit leidt tot betere rendementen, vooral als het koud is. De keuze voor het

type koudemiddel, hoe er voorkomen wordt dat er ijs ontstaat in de verdamper, de

aansturing, alles is gericht op ef�ciency voor verwarmen.

Sommige mensen gebruiken een grote zwembadwarmtepomp om hun huis te

verwarmen. Hun spullenverkoper legde niet uit dat deze pompen geoptimaliseerd zijn

om bij 15-25 graden zwembaden op te warmen van 15 naar 27 graden. Dat is iets

anders dan bij -5 water opwarmen tot 35 graden.

De water-water warmtepomp

In koude buitenlucht zit niet zo heel veel energie, omdat lucht maar weinig energie

bevat. Je merkt dit meteen als je bijvoorbeeld een nieuwjaarsduik doet als het nul

graden is : in je zwembroek in de buitenlucht is best wel even te doen, maar daarna

water van nul graden inlopen koel je gelijk gigantisch af.

Dat komt omdat de soortelijke warmte van water ongeveer 4000x zo hoog is als die

van van lucht. Hier kan je slim gebruik van maken als je een bron hebt met veel water. Je

kunt dan met een simpele warmtewisselaar uit de voeten, de hele kast met grote

ventilator heb je niet nodig.

Om het maar concreet te maken : uit 1 meter buis die in het grondwater steekt kan je

ongeveer 50 watt oogsten. Dus als je 10 kilowatt aan energie nodig hebt om een

woning te verwarmen dan zou je met 200 meter leiding in het water genoeg energie

kunnen oogsten. Dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe goed de ondergrond

warmte kan overdragen aan een slang die daar ingestoken wordt. De kaart hieronder

geeft aan hoe geschikt de ondergrond bij jou in de buurt is.
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Kaart bodemgeschiktheid (bron: Horos)

Bodemwarmtepompen kennen we met een open en een gesloten bron, waarbij die met

de open bron (hier wordt grondwater opgepompt en weer ingebracht) iets ef�ciënter is

dan een gesloten bron (waarbij er een gesloten slang door de bron loopt). De

mogelijkheden en voordelen en nadelen worden per geval besproken.

Andere energiebronnen dan grondwater

Als je heel veel nat land hebt dan zou je kunnen besluiten om de leiding op zo’n 1,5

meter diepte, horizontaal in het grondwater, te leggen. Je moet dan wel zeker weten

dat ook in een droge winter de leidingen goed nat liggen want anders stort de capaciteit

van je pomp in met alle nadelige gevolgen van dien.

Als je aan open water (liefst met enige beweging) woont, en je waterschap geeft

toestemming, dan kan je overwegen om op een meter boven de bodem (waar het nooit

kouder wordt dan 4 graden) water op te pompen en door je warmtepomp te leiden. Dit

wordt Thermische Extractie Oppervlaktewater (TEO) genoemd. Gezien de

afhankelijkheid van eigen open water natuurlijk alleen voor de happy few. Het werkt niet

in een sloot, daar krijg je of een ijsklomp voor de deur, of modder in de pomp, beiden

ongewenst.

De ijszak is een bijzondere vorm van water-water. Je maakt dan gebruik van een ander

natuurkundig fenomeen : de stollingsenthalpie of kristalisatie-energie. Om water af te

koelen van +0,5 naar -0,5 kost net zoveel energie als water opwarmen van 0 naar 80

graden. Dat betekent dat je aan een hoeveelheid water rond nul graden een

krankzinnige hoeveelheid energie kunt onttrekken. Dit gebeurt natuurlijk precies bij nul

graden, en de warmtepomp moet het hardst werken als het veel kouder is dan dat, dus

dan heb je eigenlijk best een ef�ciënte bron ter beschikking. Je hebt wel een �inke bak

nodig en die moet ook nog eens tegen het uitzetten van ijs kunnen. Om die reden is een

plat op het zand liggende rubber zak het meest voor de hand liggend.

De thermodynamische bron is ook een leuke, eigenlijk een hybride vorm van de lucht-

water warmtepomp en de water-water warmtepomp. Bij deze warmtepomptechniek

wordt er achter de dakpannen of achter de zonnepanelen een circuit van

waterleidingen gelegd waardoor er een heel groot contactoppervlak is met de

buitenlucht. Je hebt dan geen ventilator of waterzak nodig. Deze vorm vereist een

nauwkeurige dimensionering en ditto besturing, het luistert nauw om het goed te

krijgen en door de combinatie van zonnepaneel en water is het installatietechnisch ook

vrij complex.



25-3-2019 4.1 Warmtepompen – Paris Proof Plan

https://www.parisproofplan.nl/het-boek/4-oplossingen-die-werken/4-1-warmtepompen/ 6/6

Waarmee we wel aankomen bij een leuke warmtepomp vind ik zelf.

De Boosterwarmtepomp, dit is voor mij DE kanshebber voor de energietransitie. Dit

type water-water warmtepomp gebruikt echte afvalwarmte om decentraal, in een

woonhuis, een kilowatt of 3-4 aan vloerverwarmingswarmte te maken met mooie hoge

rendementen ZONDER het geluid van de lucht lucht warmtepomp.

Het grote voordeel is dat je dit type warmtepomp kunt voeden met water van 10-30

graden, en dat is een temperatuurtraject waarbij er echt ontzettend veel bronnen

interessant worden. De retour van de stadsverwarming, een grote luchtwarmtepomp

centraal in de wijk, mijnwater, industrieafval warmte, echt op talloze plekken is lauw

water voor handen.
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4 . 3  T H U I S L A A D PA A L  A A N S L U I T E N

Inleiding

De toekomst is elektrisch en elektrisch vervoer is daar een hele grote component in.

Het komende decennium zal zich nog kenmerken door “de eigen auto”. Ik verwacht dat

we daarna zelfrijdende auto’s op afroep gaan gebruiken. Maar nu  nog even niet. Als je

een EV koopt en je hebt een eigen parkeerplek dan is het erg voor de hand liggend om

zelf je eigen auto op te laden. Je hebt dan maximaal voordeel van het “altijd met een

volle accu vertrekken”- effect waardoor je in de praktijk zelden meer aan de laadpaal

hoeft onderweg. In dit artikel onderbouw ik hoe je keuzes moet maken bij het

aanleggen van een laadpaal.

1 Fase of 3 Fase lader in de auto?

Alle elektrische voertuigen hebben een kleine lader aan boord om de accu te kunnen

laden met wisselstroom uit thuis- en publieke laadpalen. Deze lader bepaalt hoe snel je

kan laden. Er zijn ruwweg 4 types:

1 Fase 16 Ampere = maximale laadsnelheid van 3,7kW

1 Fase 32 Ampere = maximale laadsnelheid van 7,4kW

3 Fase 16 Ampere =maximale laadsnelheid van 11kW

3 Fase 32 Ampere =maximale laadsnelheid van 22 kW

Let op het woordje maximale: met een signaal-protocol kan de auto met het laadpunt

overleggen hoeveel stroom er mogelijk cq. gewenst is. Dit is een enorm krachtige

eigenschap zullen we zo zien.

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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Je kunt nooit sneller laden dan wat de autolader maximaal toestaat. Dus als je auto een

1-fase lader heeft (zoals de Leaf) dan kan je nooit sneller laden dan met 7,4kW. Een

publieke laadpaal van 11kW heeft maar 16 Ampere per fase dus zal de Leaf er laden met

maar 3,7kW. Het is heel goed om dit goed te snappen als je zelf een laadpaal gaat

kiezen.

Woonhuisaansluitingen

In Nederland hebben we 2 (even dure) veel voorkomende elektrische aansluitingen :

1 x 35 Ampere

3 x 25 Ampere

In oudere woningen met Ferrarismeter kom ik ook nog wel 1x40A tegen. Die moeten

even nadenken of ze wel aan de slimme meter willen. Want met zo’n aansluiting kan je

rechtstreeks een  1x32A groep laten plaatsen en met 32A laden en dat is dus optimaal

voor de Leaf.

In algemene zin kan ik het volgende adviseren:

Heeft je auto een 1-fase lader : blijf op 1x35A

Heeft je auto een 3-fase lader : laat je net verzwaren naar 3x25A, de maandelijkse

kosten blijven gelijk, je betaalt alleen voor de werkzaamheden (meestal rond de €250).

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het zinvol zijn om voor €600 per jaar de upgrade van

3×25 naar 3x35A te nemen. In de praktijk zul je zelden voordeel hebben van die extra

3x7A en is het een hele dure luxe.

Optimaliseren met zonnepanelen

Als je nu zonnepanelen hebt dan mag je de stroom die van het dak komt aftrekken van

de stroom die het huis afneemt. Als je huis bijvoorbeeld 1 kilowatt verbruikt en je wekt

ook 1 kilowatt op dan zal er netto 0 ampere door de stroomkabel van de woning lopen.

Hier kan je slim gebruik van maken met een load-balancer. Dit is een sensorklem om de

hoofdaansluitkabel die de stroomstrekte meet (het opgewekte elektrische veld is
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namelijk recht evenredig met de stroomsterkte, lang leven de natuurkunde). Als je nu

de sensordata doorgeeft aan een laadstation dan weet dat laadstation exact hoeveel

ampere er maximaal afgenomen kan worden zonder de zekering over te belasten.

Aangezien we al zagen dat de autolader verteld kan worden hoeveel stroom er

beschikbaar is kan je heel �exibel laden : tot EXACT de grens van wat toelaatbaar is

voor jouw hoofdaansluiting! Hoe hoger de stroom uit de omvormer, hoe meer je “gratis”

kunt optellen bij je hoofdaansluiting. Als je veel panelen hebt zou je wel eens in de buurt

van 32A “totaal beschikbaar ” kunnen komen en kan je dus op topsnelheid laden zonder

dat de stoppen er uit springen. Dit effect speelt ook als je een huisaccu hebt en gaat in

de toekomst belangrijk worden. Om die reden is het handig om vast na te denken over

de plaats van de thuisaccu, in de buurt van de lader is energetisch gezien handig.

Slimme meter

Dure laadpaal-oplossingen hebben een kabel die je in de slimme meter kunt klikken

waarmee de slimme meter mag vertellen hoeveel er voor de laadpaal beschikbaar is. Ik

vind dat persoonlijk een nogal domme oplossing omdat er veel overbodige IT voor

nodig is: met een spotgoedkope sensorklem om de hoofdaansluiting meet je realtime

en analoog de actuele stroom. Ik mis het voordeel van het complexer maken een beetje.

De elektromonteur overtuigen

De kabel naar de laadpaal moet natuurlijk op de meterkast aangesloten worden. Een

beetje installateur zal over NEN1010 beginnen en dat een 32A groep op een 35A

aansluiting dus absoluut niet kan. Jij kopt de bal behendig  terug en zegt dat

rubriek NEN1010:722expliciet zegt dat als er een regelmechanismeis er wel degelijk

met een gelijktijdigheidsfactormag worden gerekend.

Het zal je evengoed aardig wat moeite kosten om de monteur te overtuigen dat hij een

32A automaat moet installeren op een 1x35A aansluiting. Maar leg hem of haar dus uit

dat de load-balancer per de�nitie de hoofdaansluiting niet KAN overbelasten. Leg ook

uit dat hier de komende jaren goede handel voor is, helemaal als er een goed advies bij

zit. Laat eventueel ook de kabel van meter naar laadpaal aanleggen.



25-3-2019 4.3 Thuislaadpaal aansluiten – Paris Proof Plan

https://www.parisproofplan.nl/het-boek/4-oplossingen-die-werken/4-3-thuislaadpaal-aansluiten/ 4/7

Kabel trekken

De laadpaal zit niet in de meterkast, maar zal ergens op de oprit of bij de garage komen.

Dat impliceert kabellengte. En kabellengte impliceert dat we met de wet van Ohm te

maken krijgen en die zegt : verlies is weerstand x stroom. We willen de auto met zoveel

mogelijk stroom laden (anders moeten we langer wachten) dus hoe hoger de

weerstand, hoe hoger het verlies. En hoe dunner de kabel, hoe hoger de weerstand. Bij

te dunne kabels kan dat echt zomaar in de procenten verlies lopen. Bovendien kan een

te dunne kabel heet worden, waardoor de weerstand verder oploop. Dit kan zelfs

escaleren (doorbranden). Met 40 kilowattuur betekent 5% verlies zomaar 2 kilowattuur

verlies….Echt zonde. Je wilt dus een zo dik mogelijke kabel trekken als dat kan. Denk

aan 10mm2 aders. Ik maakte een rekentool om hier aan te rekenen. Als je de kabel

trekt, leg dan altijd gelijk 2 ethernet kabels : 1 om de sensor-data naar de lader te

brengen en 1 omdat veel laadpalen met apps werken en dus met het internet moeten

kunnen babbelen. Als het te doen is zou ik eigenlijk adviseren om 5x10mm2 te leggen in

een losse mantel samen met de ethernet-kabels. Dan hoef je je graafwerk in de

toekomst niet over te doen als je volgende auto toch een 3-fase lader heeft.

Ik had bij mezelf mazzel : er zit in de meterkast een 5cm dikke PVC buis waardoorheen

ooit de PTT een dikke blauwe telefoondraad doorheen trok. 5 jaar geleden koos de

glasvezelboer om daardoorheen binnen te komen. Ik heb onlangs succesvol 5x4mm2

door die buis getrokken zodat ik de korte route tussen meterkast en laadpaal heb én

geen lelijke leidingen over de muur.
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(Leaf) Laadpaal kiezen

Waarmee we eindelijk bij de laadpaal komen. Die worden echt voor absurde prijzen

aangeboden als je bedenkt dat het niet meer is dan een groot stopcontact met een

klein printplaatje dat met de auto moet overleggen hoeveel stroom er mag worden

afgenomen. Omdat ze zo duur zijn (€1000 is geen uitzondering) en soms zelfs

abonnementen nodig hebben voor het a�ezen van de sensor in de meterkast laad ik

mijn leaf zelf momenteel met de druppellader van 10A. Alleen als de accu echt

helemaal leeg is lukt het hem niet de auto vol te krijgen in 1 nacht.

Maar goed, ik wil ook wel het genot van snel en slim laden, dus ik heb een hele poos

gezocht naar een voor de Leaf optimale laadpaal.

En die heb ik gevonden in de Zappi (Zie Hoofdstuk 8 voor contactgegevens

leveranciers)

Dit is een no-nonsense laadpaal met stroomklem (momenteel alleen 1 Fase/32A

leverbaar) met een webshopprijs van €699. Hij ziet er ook nog eens kek uit. Deze
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laadpaal kan op een 1x35A aansluiting waar ook wat zonnepanelen op zitten meestal

met 7 kilowatt laden, ruim 3x zo snel als met de druppellader en voor het gros van de

Leaf-rijders volgens mij momenteel de mooiste oplossing. Er zit slimme software in die

je kunt vragen om zo lang als mogelijk puur op zonnestroom te laden. Maar hij heeft ook

een “steenkoolmodus” waarmee je altijd maximaal het netwerk belast :-).

De Zappi-laadpaal

Voor Tesla’s en andere 3 fase ladende auto’s is deze lader er helaas nog niet. We’ll keep

you posted. 

Nabrander : DC-thuisladen
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Momenteel wordt er hard gewerkt aan thuisladen met DC-vehicle-to-grid. Hierbij

gebruik je de andere laadpoort van je EV waarmee je de accu direct met gelijkstroom

voedt. De lader in de auto wordt omzeilt. De Leaf ondersteunt zelfs terugladen vanuit

de auto naar je huis. Deze apparaten zijn nog serieus duur (denk aan plm €7500). In

theorie kan je hiermee je EV zo snel laden als je aansluiting toelaat (bij 3x25A dus met

18kW).

De ontwikkeling is wel heel gaaf omdat je extreem �exibel wordt in de energiestromen

door je hoofdaansluiting. Het is te voorzien dat je afspraken kan gaan maken met je

energiebedrijf om netstabilisatie-diensten aan te bieden waarbij je stroom afneemt als

er veel is, en terug levert als er tekorten dreigen. Binnenkort een keer een heel item

daarover.
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4 . 2  O P LO S S I N G E N  D I E  N I E T  W E R K E N

Claims van leveranciers die zeggen het Ei van Columbus gevonden te hebben. Met een

simpel klein elektrisch apparaatje dat je in het stopcontact steekt je huis VanGasLos

maken en alle energieproblemen voor je oplossen….de kranten staan er vol van, maar

“Lars is het wat?”

Wat is COP?

COP staat voor Coef�cient of Performance , en COP1 betekent dat als je 1 kilowattuur

stroom uit het net afneemt er in de woning precies 1 kilowattuur warmte-energie

afgegeven wordt. Voorbeelden: broodroosters, close-in boilers* en infraroodpanelen** .

Al dit soort apparaten zijn heel goedkoop te maken (stukje koperdraad en een stekker)

maar vreten echt stroom, en vooral op momenten dat er weinig duurzame stroom is

(koude windstille winternachten). De energietransitie is helemaal NIET geholpen met

deze oplossingen (want we hebben in NL geen kerncentrales). En de nietsvermoedende

klant loopt helemaal leeg op de elektriciteitskosten omdat gas per energie-eenheid

veel goedkoper is dan stroom, maar dat wordt nooit verteld door de pioniers van

slimme oplossingen.

Het probleem van COP1 ontstaat als het als hoofdverwarming gebruikt wordt en dus 24

uur per dag overal aan staat. Een broodrooster staat 1 minuut aan en een close-in boiler

een paar keer per dag een paar minuten. Maar COP1 verwarming lang én met groot

vermogen. Daar ontstaat een probleem want vermogen x tijdsduur = €.

Elektrische apparaten die WEL werken hebben een hoge COP zoals luchtwater

warmtepompen (3 tot 4), water-water warmtepompen (5 tot 6) en WTW-ventilatie-

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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units (COP 20 tot wel 30). Hierdoor verbruiken ze een beetje stroom om heel veel

warmte, of koelte, te maken, en dat is prima voor de energietransitie en de consument.

Stralingsapparaten die werken doen dat kort en lokaal, zoals infraroodpanelen onder

een bureau of een miniradiatortje in de badkamer.

COP1 zelfcheck

Hier alvast een snelle check die je zelf kunt doen om kaf van koren te scheiden. Je

alarmbellen moeten gaan rinkelen als:

De oplossing een stekker heeft

Er vanuit de meterkast extra stroom naar zolder moet (vraag daar naar!)

De oplossing revolutionair is (“Op basis van Stratos Inductie Elementen!”)

Transformatoren e.d. het systeem zuiniger maken (“12V is 5x zo zuinig als 220V”)

De buitenlandse fabrikant van de oplossing  niet genoemd mag worden ivm

patentaanvragen

Er voor het eerst in regionale krantjes over geschreven wordt aldus de nieuwspagina

De eerste klant een bevriend bedrijf of het huis van de uitvinder is

Het bedrijf een 06 nummer heeft/is

Er op de productspeci�catie-pagina niet staat wat het rendement is (geen COP info

dus)

Er kuubs gas met kWh worden vergeleken zonder uit te leggen hoe

Er geen jaarverbruikscijfers van echte huizen zijn

Er op de home page staat dat het simpel aardgas vervangt

Als er enorme geldelijke besparing voorgesteld worden t.o.v. aardgas

Als het extreem simpel is en er niets aan het huis veranderd hoeft te worden

De claim gemaakt wordt dat het CO2-neutraal en/of klimaatneutraal is

Je moet bellen voor de prijs

Ze zeggen dat het met zonnepanelen nóg goedkoper is dan kan je het eigenlijk direct

afschrijven want dan leunt het helemaal op salderen wat binnenkort wordt afgeschaft

Als 3 of meer items een vinkje krijgen : stop met lezen en ga verder met wat je deed

voor je op deze cowboy gewezen werd door een Facebookvriend.

Opmerkingen over COP1 apparaten:

* een close-in boiler  is een voorbeeld van een COP1 apparaat waar ik wél enthousiast

over ben.
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** Infraroodpanelen zijn als hoofdverwarming vreselijk, als spotverwarming is het wel

OK.
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4 . 4  OV E R  WA R M T E N E T T E N

Afbeelding via WikiMedia Commons

 
Mijn bedenkingen bij warmtenetten gezien van
uit consument

… die huis comfortabel heeft gemaakt. Een goed geïsoleerd huis gebruikt bijna geen

warmte- daardoor wordt het vastrecht (500/jaar) een belachelijk bedrag tov de dienst

die geleverd wordt- aansluitkosten zijn even hoog als een warmtepomp

 
Vanuit klimaatzaak

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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veel warmtenetten zijn AFTAPwarmtenetten, cetrales verstoken er extra brandstof

voor het is zelden echt restwarmte- veel netten zijn hogetemperatuurnetten waardoor

er aanzienlijke verliezen in het net optreden (ontdooide stoepen) 

Vanuit maatschappij bezien

het is vooral een verdienmodel van de energiereuzen die klanten zonder concurrentie

aan het lijntje kunnen houden-

ik wil Power To The People, weg met de energiereuzen, die houden ons tegen met de

lobby voor de warmtenetten en hebben al menig “Groene” wethouder zin hun greep

Genuanceerd stuk over lokale warmtenetten op
lage temperatuur

Volgt
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5  E E N  V E R S TA N D I G E  VO LG O R D E ,  H E T  1 - 2 - 3  P L A N

We kennen nu de gebreken en we kennen oplossingen, nu wordt het tijd om dingen in

een logische volgorde te zetten. Ik herhaal nog een keer de belangrijkste twee uit

hoofdstuk 4, want daar kan je ALTIJD mee beginnen: Dicht gaten, Dicht Kieren.

Als je daar mee klaar bent kan je overgaan tot het echt plannen van je verbeterplan

Een verstandige volgorde zorgt voor maximale toename woongenot door verlaging van

de verwarmingskosten, verbetering van de binnenluchtkwaliteit en voorkomt

spijtstappen (stappen die achteraf beter anders gedaan hadden kunnen worden.

Stap 1 – Besparen, Ventileren, Isoleren

Verlaag de temperatuur van het afgiftesysteem

Neem de tijd!

Leer je huis kennen in de nieuwe zuinige versie.

tijdelijke oplossingen : WisselKetel, huur

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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6  M A A K  E E N  B EG R OT I N G

Over Terugverdientijden

We zijn in Nederland gewend om alles wat met duurzame energiezaken te maken heeft

te vertalen naar “terugverdientijden”. Dit idee is ontstaan uit de begintijd van de

zonnepanelen toen die nog heel duur waren en de overheid middels forse subsidies een

businesscase van maakte. Hetzelfde is daarna gebeurd met warmtepompen die de

concurrentie met de CV-ketel aangingen op basis van een virtuele terugverdientijd. 

Toen we begin jaren 1970 massaal overgingen op de CV-ketel was er NIEMAND die het

over terugverdientijden hadden. Iedereen ging voor het genot van niet meer slepen met

kolen of vieze olietanks plus overal �jne warmte in huis.

Ik zal een poging doen de TVT van LPG (Laagsteprijsgarantie) oplossingen te

benoemen maar ik hoop ook dat ik duidelijk kan maken dat door bepaalde

verbeteringen door te voeren (bijvoorbeeld de comfortventilatie) de woning naar een

veel hoger kwaliteits-, gezondheids- en comfortniveau getild wordt. 

Afbeelding via WikiMedia Commons

⁃Ordegrootte bedragen –> koppeling aan tabel

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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7  VO O R B E E L DAV I E Z E N

Afbeelding via WikiMedia Commons

Wat zou Lars doen? Voorbeelden … in pro versie links naar de volledige PDF’s van

geanonimiseerde rapportages. Of zelfs Word Templates, afrekenen per stuk?

Korte analyse gebouw, gap-analyse voor PPP, wat zou Lars doen?

1930 Oud-Zuid

Beschrijving bouwwijze, huidige onderhoudsstatus en daaruit volgende maatregelen

matrix en daaruit volgende volgpreadvies met kostenschatting

⁃kozijnen

⁃Wanden

⁃Vloeren

⁃Keuken

⁃Badkamer

1930 vrijstaande Villa

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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⁃kozijnen

⁃Wanden

⁃Vloeren

⁃Keuken

⁃Badkamer

1950 rijwoning

1960 rijwoning

1970 Rijwoning

1970 Tweekapper

1970 Vrijstaand

1980 Vinex

1990 rijwoning

2000 rijwoning

na 1990 vrijstaand

Na 2005 projectwoning

2020 nieuwbouw

1950/60 Portiekwoningen

Voor 1900, monumentale panden, apart hoofdstukje?
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8  N A M E N  E N  R U G N U M M E R

Ik heb het afgelopen halve decennium niet alle beurzen bezocht, de hele markt voor

jullie verkend en bedrijven bezocht om er een gevoel bij te krijgen om vervolgens op al

die kennis te gaan zitten. Bij de genoemde oplossingen uit hoofdstuk 4 heb ik me

ingehouden om geen merken te noemen, dat zou daar alleen maar afgeleid hebben.

Maar ik heb beloofd dat ik hier zou laten zien met welke leveranciers ik graag

samenwerk omdat hun spullen gewoon doen wat ze beloven en belangrijker nog, omdat

ze kunnen meedenken met de totaaloplossing. Om die reden zijn de merken ook niet

het goedkoopst of bekendst. Als je na het lezen van dit hele boek nog steeds op zoek

wilt naar de laagste prijs garantie dan hoop ik dat je daarvoor nu genoeg handvaten

gekregen hebt 

Sommige van de leveranciers in onderstaande lijst hebben mij uit zichzelf commissie

aangeboden over spullen die ze verkopen door mijn plannen, ik ben ook maar mens, ik

heb daar dus geen nee tegen gezegd. Maar de meesten zullen stomverbaasd reageren

als je zegt dat Lars je stuurde. Van geld waar ik niet voor gewerkt heb gaat 30% naar

goede doelen via GoedBedrag. De rest stop ik in kennis verwerven en stukken schrijven

voor mijn lezerspubliek…… daar gaan we:

Meten

BeNext meetapparatuur voor vastleggen energiestromen, luchtkwaliteit, COP’s

Rookstiften

Infraroodcamera (Zie Perks Pagina)

Infraroodpistool

Blowerdoortest

PARIS PROOF PLAN
Van gas los – maarhoedan?
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Besparen

Kierdichting : Buva Solidseal via de LuchtDichtshop

Douchewater besparen : Niebla Neveldouche (zie Perks Pagina)

Recirculatiedouche : Upfall

Tapwater : Quooker, Itho Daalderop Plintboilers

Ventileren

Lage temperatuurverwarming : Jaga

Comfortventilatie : Ventilair, Buva, Orcon

Decentrale ventilatie : Fresh-R

Isoleren

Kozijnen en Glas : Kunststof, Hout, Aluminium

Zelfreinigend glas : Pilkington

Hoog isolerend dubbel Vacuumglas : AGC

Verwarmingsglas : http://www.iq-glas.nl/index.php

Zeer Zuinig Glas : http://hermanstechniglaz.nl/producten/cuin-isolerend-glas/

Meekleurend glas : http://hermanstechniglaz.nl/suntuitive-glas/

Natuurinclusief onderhoud en schilderwerk

Zwarte schimmelverf – Fungi Force

Aardgas-loos verwarmen

Wisselketel
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Lucht Lucht Warmtepompen

Lucht Water Warmtepompen

Water Water Warmtepompen

Thermodynamische Warmtepompen

Lokale verwarming : ThermiQ

Zelf Energie opwekken

In dak zonnepanelen : Solinso

Hoogrendement zonnepanelen

In en om het huis

Zappi Laadpaal : Van der Neut Timmerwerken


