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Op onze adviezen is de regeling DNR2011 (herzien 2013) van toepassing. Dit is de 
adviesstandaard voor architecten en adviseurs en luidt kortgezegd dat de omvang 

van onze aansprakelijkheid maximaal tot het factuurbedrag beperkt is. 
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Management samenvatting 
 
De “Wolterbeekstraat” is opgeleverd in 2008 en nu dus 10 jaar oud. 
Het eerste groter onderhoud staat voor de deur. Een groep bewoners 
vroeg mij of er voor deze woningen niet een verstandig 
onderhoudsplan gemaakt kon worden met het oog op 
verduurzamen. 
 
Dit heeft geleid tot het eerst “Paris Proof Plan voor Straten” van 
Nederland! 
 
De vraag van de bewoners kan volmondig met “Ja” beantwoord 
worden. In dit plan zal ik laten zien dat door een grote bouwfout te 
herstellen (ventileren met ventilatieroosters is in een lawaaiige en 
stoffige stad niet zo handig) en het dak te isoleren kan de woning op 
een energieniveau gebracht worden wat in lijn is met de 
klimaatdoelstellingen van Parijs (namelijk 25 kWhth/m2/jaar). 
 
Daarnaast is er een scan gedaan naar de mogelijkheid de straat te 
verwarmen zonder aardgas en ook die vraag kan voorzichtig met “Ja” 
beantwoord worden. 
 
Ik voorzie twee lokale warmtenetjes die over de platte daken van de 
woningen (uit het zicht, en goed onderhoudbaar) lopen. Dit is zeer 
innovatief en zal als afzonderlijk project onderzocht worden. 
 
Veel leesplezier!  
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Hoofdstuk 1 : Visie op verduurzamen 
Het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland taakstellend een aantal CO₂-reductie-
eisen opgelegd. Deze eisen zijn pittig (CO₂-vrij in 2050, 50% reductie in 2030) en dit zal 
onherroepelijk tot eisen aan de gebouwde omgeving en dus aan die van woonhuizen 
van particulieren gaan leiden. Het is daarom verstandig om bij onderhoud en 
verbouwingsplannen van woonhuizen hier rekening mee te houden.  
 
Al onze adviezen zijn daarom geschreven met “is het ParisProof ?” in gedachten. Het 
sturen op minder CO₂ wordt nu nog door veel mensen en ook overheden abusievelijk 
vertaald als “zo snel mogelijk van het aardgas af”.  
 
Onze adviezen richten zich wel op het verlagen van het energieverbruik (zowel in huis als 
in het landelijke energiesysteem) door het verhogen van het wooncomfort. 70% van de 
klimaatdoelen zal namelijk gehaald worden door het verlagen van energieverbruik. Wij 
geloven dat mensen alleen in de nodige maatregelen investeren als ze er zelf beter van 
worden, en dat mag van ons ook. Daarom is het bij ons dit één-tweetje: besparen door 
kwaliteitsverbetering, wat leidt tot een hogere woningwaarde als een verlaging van het 
energieverbruik.  
 
We proberen bij de maatregelen die we noemen altijd in acht te nemen wat de gevolgen 
van onze adviezen voor volgende generaties gaan betekenen. Bio-based (hout, 
houtvezel) heeft dan bijvoorbeeld de voorkeur boven gelamineerde niet recyclebare 
fossiele oplossingen, hoewel die soms niet te voorkomen zijn om doelen te halen. 
 
We adviseren op basis van jarenlange praktijkervaring en op basis van bouwfysica, hoe 
gebouwen zich in het echt gedragen met bewoners en al. Door uit te gaan van 
bouwfysica voorkomen we dure onnodige maatregelen (labelstapjes) en krijgen 
ondergewaardeerde oplossingen met echte effecten voorrang.  
 
 
Veel leesplezier! 
 
Team ParisProofPlan,  
 
Lars Boelen  
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Hoofdstuk 2 : Specifieke Klantwensen & toetskader 
 
Klantwensen 
Op 16 januari 2019 bezocht ik jullie woningen voor het maken van een energieanalyse 
met als doel de woning veel comfortabeler en energiezuiniger te maken en wellicht 
geschikt te maken voor verwarmen met een warmtepomp of andere niet fossiele 
verwarmingsmethode. Jullie hebben ook veel vragen over wat de zin en onzin van 
bepaalde maatregelen zal zijn. Voor maatregelen die het net niet haalden zie: 
“Hoofdstuk 7, wat zou Lars NIET doen” 
 
 
Toetskader maatregelen 
Dit is een vrij technische tabel maar wel belangrijk op te nemen omdat het een toetsbare 
lijst voorwaarden is waarmee ik de woningen bekeken heb.  
 
Door van deze op praktijkervaring gebaseerde waardes en kenmerken uit te gaan 
kunnen er rationele adviezen en keuzeopties gegeven worden. Ik tracht in deze fase nog 
lost te blijven van technische oplossingen, dat komt in het hoofdstuk oplossingen.  
 
De onderstaande waardes zijn zoveel mogelijk meetbare waardes waar je met 
leveranciers afspraken over kan maken zodat er niet meer geraden hoeft te worden of 
maatregelen effectief zijn of niet. 
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Hoofdstuk 3 : Van Ist naar soll, de Gap analyse 
In dit hoofdstuk stellen we vast wat de huidige eigenschappen (ist) van de huizen zijn, en 
wat er volgens het toetskader aan verbeterd zou moeten worden (soll) en wat dus de 
“gap” is die overbrugt moet worden om het probleem op te lossen. 
 
De belangrijkste informatie die we nodig hebben om een plan te maken is hoeveel 
energie er in de huidige woning verbruikt is voor het verwarmen. Dit doen we door een 
inschatting te maken van de hoeveelheid gas die gebruikt is voor koken en douchen en 
wat het rendement van de CV-ketel is. In bijna 100% van de woningen is de 
oorspronkelijke ketel nog aanwezig. De verzamelde informatie is neergeslagen in de drie 
onderstaande tabellen. 
 
Alle drie de typen woningen zijn uitgebreid onderzocht, bemeten en met 
warmtebeeldcamera in beeld gebracht.  
 
Specifieke warmtebehoefte – het nieuwe energielabel 
Nu moeten we even heel technisch worden maar dit snappen is wel belangrijk voor wat 
we in de rest van het plan gaan doen. 
 
We rekenen alle maatregelen door op het effect wat ze hebben op de zogenaamde  
Specifieke Warmtebehoefte. Dit definiëren we als het jaarverbruik aan gas maar dan 
alleen het gedeelte wat gebruikt is voor verwarmen/vierkante meters woonruimte. 
Het is dus eigenlijk gewoon de warmtebehoefte maar door de term “specifieke” reken je 
het om naar vierkante meters. Het gave hiervan is dat je hierdoor ALLE woningen in 
Nederland meteen met elkaar kunt vergelijken : van Villa tot studentenkamer, je kant 
voor elke woonruimte zijn specifieke warmtevraag vaststellen. 
 
Dit getal wisselt nogal van gebruiker tot gebruiker. De oorzaak hiervan wordt gevonden 
in hoe de woningen gebruikt worden. Zo troffen we in 1 woning op de bovenste etage 
een openstaand raam aan die rooklucht moest afvoeren. In andere woningen wordt juist 
veel moeite gedaan energiezuinig te leven maar hier is de lucht duidelijk niet gezond. Je 
ruikt dat de lucht niet genoeg ververst wordt. Met meetapparatuur is dit ook vast te 
stellen, dit kunnen we eventueel nog met cijfers onderbouwen. 
 
Analyse energieverbruik van de woningtypes A, B en appartement 
Type A (n=5) 
Gaseenheden in kubieke meters, Specifieke Warmtebehoefte in kWhth/m2/jaar 

 
Opmerkingen: 
Van dit type zijn er de meesten. Van dit type is ook de blowerdoortest gedaan. 
 
Type B (n=5) 
Gaseenheden in kubieke meters, Specifieke Warmtebehoefte in kWhth/m2/jaar 
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Type Appartement (n=1) 
Gaseenheden in kubieke meters, Specifieke Warmtebehoefte in kWhth/m2/jaar 
 

 
 
 
 
Om een gevoel te krijgen voor hoe energiezuinig huizen zijn heb ik onderstaande tabel 
opgesteld. Daaruit blijkt dat de meeste woningen eigenlijk al goed met een 
warmtepomp verwarmd kunnen worden, maar dat is geen doel op zich, we willen 
zuinige comfortabele woningen! 
 

 
Figuur 1 : Tabel referentiewaardes energiezuinigheid 

 
Wij vinden woningen geschikt voor warmtepompen als ze onder de 75 kWhth/m2/jaar 
zitten, dus dat zou al kunnen! Van “energiezuinig” is sprake als de waarde onder de 50 
kWhth/m2/jaar ligt.  
 
Als we de woning ParisProof maken dan zouden we voor 2050 een reductie van 70% 
moeten halen of op die 25 uitkomen en dan de rest zonder aardgas verwarmen. Dit 
betekent voor deze woningen een verlaging van 38-67 kWh/m2/jaar naar de 
streefwaarde van 25 kWh/th/jaar. 
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Kierdichtheid 
Kierdichtheid wordt gedefinieerd als de hoeveelheid liters lucht die per seconde en per 
vierkante meter vloeroppervlak ONGEWENST door de woning waait bij ongeveer 
windkracht 2,5 (=10 pascal). Deze waarde noemen we de qv;10 waarde. Fun fact : in 
Duitsland worden huizen n50 - gekeurd bij 50 Pascal (=windkracht 4,5). 

  
 
Op 16 januari voerden we ook een zogenaamde Blowerdoortest om deze qv;10 waarde 
te meten (zie bijlage) uitgevoerd waar interessante inzichten uit kwamen: 

- De kierdichtheid van de woningen is dramatisch slecht als er volgens de norm 
gemeten wordt omdat de tochtroosterkleppen bij de minste druk (of gewoon 
ouderdom) opengeduwd worden. 

MAAR! 
- Als de roosterklepjes met tape worden dichtgeplakt (dat hebben we getest) dan 

is de qv;10 waarde een heel behoorlijke 0,4! 
 
Dit leert ons dat de kierdichtheid van de woningen op zicht best goed is, als we alle 
roosters dicht zouden plakken. Maar daarmee wordt de binnenlucht onmiddellijk heel 
slecht. Een dilemma lijkt het. 
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nZEB analyse 
Voor woning type A (aan de oneven zijde) is een nauwkeurige energieberekening 
gemaakt met de nZEB (van near zero energy building) rekentool. 
 
Daartoe is eerst een 3D-model gemaakt: 

  
 
Aan dit model kunnen vervolgens energie-eigenschappen toegekend worden zoals 
hieronder : ik verander de isolatiewaarde van het dak van 4 (nu) naar 6 (advies). 
Het model rekent nu realtime uit wat van deze maatregel het effect is. 
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Op deze manier heb ik een heel scenario gemaakt van hoe de woning energiezuinig 
gemaakt kan worden. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5: “Een verstandige volgorde”. 
 
 
Onze waarneming van de “gaps” 
De energetische tekortkomingen (om de woning geschikt te maken voor alternatieven 
voor verwarmen op aardgas) worden hier beschreven 
 
Isolatie 
De start van de bouw van de woning is in 2006 geweest de oplevering was in 2008. Er is 
gebouwd volgens de stand van de toen geldende bouwnormen. Volgens de 
bestektekeningen is de schil rondom met Rc 3,5 gebouwd. 
De vloer heeft isolatiewaarde van 2,5 en het dak 4. 
 
Deze isolatiewaarde op verschillende plekken op 
verschillende manier bereikt: 
 
Op sommige plekken zit gecacheerde Resol (Kingspan k8)  
 
Met een daarvoor geschikte tool is een energiemodel gemaakt van de constructie van 
de gevels. In onderstaand schema kijk je op een dwarsdoorsnede van de muur.  
 

 
 
Deze isolatie zit achter de natuursteen façades, met name type B 
woningen begane en op de begane grond van de appartementen. 
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Op deze plekken kan eventueel met EPS-parels (of ander inblaasbaar materiaal) 
eenvoudig een sterk verbeterde isolatiewaarde bereikt worden: 

 
 
Dat kan op deze plekken omdat er geen inwendige condensatie op kan treden. Het 
gebeurt niet zo heel vaak dat dit kan, vaak treedt er inwendige condensatie op. 
 
Op andere plekken is de vereiste  Rc=3,5 waarde bereikt met Glas/Steenwol. Dit 
isolatiepakket is dikker getuige de aangeleverde bouwfoto’s 
 

 
 
Om met steenwol een Rc van 3,5 te halen heb je een pakket van 12 cm dik nodig en 
omdat de spouw 14 centimeter is, is dat ook gelijk het maximum, de resterende ruimte is 
te klein om op te vullen omdat hier ventilatie nodig is om de steenwol droog te houden. 
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We zien op de foto hierboven ook mooi hoe de 
hoeken op elkaar aansluiten (matig). Dit kan 
verklaren waarom we op de 
warmtebeeldcamera een warmtelek zagen. De 
blauwe hoek rechtsboven is in de slaapkamer 
rechtsboven waar achter, zijgevel en dak bij 
elkaar komen. Daar zit (helaas) een lek. 
 
Alle infraroodfoto’s zullen in een Foto-bijlage 
geleverd worden. 
 
 
We zien ook dat de zwarte DPC folie mogelijk 
niet op het binnenspouwblad geplakt zit, een gemiste kans qua luchtdichtheid, helaas 
niet meer te herstellen. 
 

 
2 Waar steenwol gebruikt is zit de spouw al vol 

 
Ventilatie 
De woningen zijn ontworpen met systeem C ventilatie. Dit houdt in dat buitenlucht wordt 
aangezogen door ventilatieroosters boven de ramen en deuren. De professionele gaten 
sparingen zijn tijdens de bouw vakkundig aangebracht: 

 
 



 

   

 
    Pagina 14 van 37 

 
 
Deze gaten veroorzaken nu echter een waslijst aan problemen: 

- Je hoort de trams piepen 
- Er is last van tocht, de koude lucht in de winter duidelijk merkbaar 
- De roosters vervuilen (soms ernstig) 
- Er gaat hier veel warmte verloren 
- De vieze lucht van de drukke wegen in de buurt stroomt stroomt via 

ventilatierooster of openstaande ramen makkelijk de woning in 
-  

Het ligt voor de hand te kijken of hier iets aan te doen is. 
 

 
Smerig ventilatierooster op een slaapkamer, de “frisse” buitenlucht wordt hier doorheen 
gezogen, de MV-box moet hierdoor ook onnodig hard werken. 
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Hoofdstuk 4 : Oplossingen die de geconstateerde Gaps repareren 
 
Algemeen advies 
Actiepuntenlijst per ruimte/ deelgebied.  
 
We noemen hier de zaken die de woning minimaal op waardes brengt die in hoofdstuk 
2 benoemd zijn 
 
Gang 
Nastellen van de voordeur zodat de deur beter in de bestaande rubbers 
valt.  
 
Woonkamer 
Als er over onderhoud aan de schuifpui nagedacht wordt (vervangen 
door een schuifpui bijvoorbeeld) overweeg dan een kozijn met heel 
goede energieprestatie (passiefkozijn heet dat dan) met triple glas te 
nemen. 
Richtprijs kozijnen met triple-glas: €450/m2 
 
Ventilatie  
Projectkosten plusminus €5000 zeg ik altijd, €2000 voor het apparaat 
en €3000 voor het werk en de kanalen : MAAR, ik voermoed dat JUIST 
hier een groot schaalvoordeel gehaal kan worden omdat het 
ontwerpen maar 1x plaatst hoeft te vinden waarna het tientallen keren 
gekopieerd kan worden.  
 
Ik adviseer ten sterkste om in alle eengezinswoningen over te gaan op comfortventilatie 
(WTW). Volgens mij is dat heel goed te realiseren in de CV-ruimte (daar aan- en (nieuw te 
boren) afvoer naar buiten) en distributie naar de etages. Hiervoor een detailplan 
ontwikkelen samen met een ventilatiepartner. Deze vorm van ventilatie zal plusminus tot 
een 15-20% energiebesparing leiden. 
 
Voordeel van in kwaliteit investeren : hele stille schone luchtverversing, mogelijkheid tot 
ultrafijn filteren en luchtvochtigheid beïnvloeding. 
(Vroeger werden wel goedkope systemen geplaatst maar dat leidde soms tot 
geluidoverlast) 
 
Aandachtspunten: kwaliteitsleidingwerk, dempers en ventielen, dan is een echt stil 
systeem mogelijk. 
Aandachtspunten (opties) 

- enthalpiewisselaar voor fijne vochtige lucht in de winter. Met zo’n apparaat 
wordt de vocht (niet de geurtjes) teruggebracht in de lucht die ingeblazen wordt. 
Dit is vooral als het vriest de lucht buiten erg droog is. Door ventilatie wordt deze 
lucht namelijk nog eens extra droog wat soms als oncomfortabel ervaren wordt. 
Doordat moderne WTW’s alleen ventileren wat nodig is is dit trouwens een 
minder groot probleem tegenwoordig. 
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- Elektrostatisch fijnstoffilter van de lucht voor bergluchtkwaliteit : Bijvoorbeeld 
Itho Pure Blue (plm €2500). Dit type apparaat haalt alle fijnstof (verkeer, veeteelt) 
uit de lucht. 

 
De  WTW komt op de plek van de huidige  ventilatiebox  
 
Merken WTW’s waar ik projecten mee gedaan heb: Buva, Ventilair, Zehnder, Orcon maar 
er zijn talloze goede fabrikanten. 
 
 
 
 
 
 
Een Schets van het WTW-plan, precieze detaillering met ventilatiepartner  
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Werking WTW: 

 
 
Meer dan 90% van de warmte wordt uit de afgevoerde ongezonde lucht toegevoegd 
aan de schone gefilterde buitenlucht waardoor deze met 16-18 graden wordt ingeblazen 
ipv de -5C die je ’s winters ervaart.  
 
Bovendien wordt de verse buitenlucht boven op het dak aangezogen, waar de lucht al 
relatief schoon is!  
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Gaten dichtmaken 
De suskasten verwijderen (dat al best even een klus zijn) en aan binnen en buitenzijde 
afwerken met plaatmateriaal. In het gat isolatiemateriaal. Let op dat je aan de warme 
kant echt goed luchtdicht afsluit (kit) want anders krijg je condens in de geïsoleerde 
ruimte krijgt en dat wil je niet. 

 
 
 
Ventilatieventielen 
Keuze van materiaal is erg belangrijk: 

- Kies zo ruim mogelijke diameters en zo soepel mogelijke bochten 
- Gebruik geluidarme flexbuis voor toevoer naar de kamers (Burgerhout) 
- voorkom haakse bochten 
- kies kwalitatief hoogwaardige inblaas- en afzuigventielen  
- Gebruik hoogwaardige geluiddempers 

 

 
 
  



 

   

 
    Pagina 19 van 37 

Samenvatting Comfortventilatie 

 
 
Keuken 
 

- Afzuigkap vervangen door plasma recirculatiekap.  
- Dit type afzuigkap reinigt de kooklucht heel goed 

zonder de warmte af te voeren naar buiten.  
- Dit type afzuigkap werkt vooral goed als er 

aanvullende ventilatie in de keuken is. 
- Deze gaat de kookluchtjes goed schoon maken 

maar zuigt niet meteen 500 kuub per uur van je 
dure warme lucht de woning uit. Als bonus krijg je 
ook nog de warmte van het koken cadeau. 
Meerder merken leveren dit. Hiernaast een plaatje 
hoe het werkt. Dit kan prima in de huidige kap 
geplaatst worden. 

- Kosten plm. €1000 
-  
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Dak  
Hoewel het dag voorlopig nog niet aan een “upgrade” toe is toch alvast het volgende: 
 
Het dak van de woningen is prima extra te isoleren. De huidige waarde van 4 is eigenlijk 
niet voldoende. Als er overgegaan wordt op zonnepanelen dan zou ik adviseren om het 
dak eerst op te waarderen naar minimaal Rc 6 en te kiezen voor onderhoudsvrije 
toplaag als EPDM. Ik adviseer dit omdat zonnepanelen minsten 30 jaar meegaan en dus 
het huidige dak ruimschoots overleven. 
 
Dit type materiaal is 40 jaar onderhoudsvrij omdat het ongevoelig is voor UV en hitte en 
koudestress en dit betekent dus een interessante besparing t.o.v. bitumeuze 
dakbedekkingen. 
 
Een goed alternatief voor zonnepanelen is om van de daken groendaken te maken. 
Levert wat minder stroom op maar het is wel fijn voor het klimaat in de stad 
(luchtvochtigheid, meer insecten en vogels) 
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Hoofdstuk 5 : Het “Geen Spijt”-stappenplan 
 
Nu we inzichtelijk hebben wat waar gedaan zou kunnen worden wordt het tijd voor het 
feitelijke advies: in welke volgorde zouden de maatregelen uitgevoerd kunnen worden? 
 
We proberen de klant zo goed mogelijk te helpen door vooral op die oplossingen te 
richten die de woning echt stappen verder helpen op weg naar aardgasvrij. 
 
De energie-berekeningen in hoofdstuk 3 brachten deze inzichten: 
 
 

 
 
 
 
De woningen hebben nu al een best redelijke kierdichtheid zagen we in de rapportage 
over de qv;10 waarde. Hier zou je optimaal gebruik van moeten maken.  
 
Het energieadvies luidt om hiervan optimaal gebruik te maken door over te gaan op 
comfortventilatie (dit werd vroeger ook wel balansventilatie genoemd). Door op de 
moderne manier te gaan ventileren daalt het energieverbruik met 23% en meteen 
krijgen de bewoners alle voordelen van dit zuinigere huis. 
 
Door over te gaan op comfortventilatie wordt het hele lijstje problemen met de 
tochtroosters opgelost: 
 

- Je hoort de trams piepen 
- Er is last van tocht 
- De roosters vervuilen (soms ernstig) 
- Er gaat hier veel energie verloren 

 
Directe bonus is: 

- Vieze buitenlucht wordt 2x gefilterd voor hij de woning in mag 
 
Als het ventilatiesysteem er is kunnen ook echt ALLE kieren tochtgemaakt worden 
waardoor de kierdichtheid vermoedelijk nog fors onder de 0,4 uit kan komen. 
 
Dus daar beginnen we mee. De rest volgt daar dan eigenlijk logischerwijze uit. 
 
Het is ook goed hier op te merken dat als mensen over gaan op comfortventilatie vooral 
het winterenergieverbruik fors gaat dalen, in de zomer kunnen en mogen ramen 
gewoon open, hoewel de WTW ook in de zomer zorgt voor extra koeling. De verwachting 
is dat de grote verschillen tussen dezelfde huizen gaan verminderen. 
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Overigens is er geen verbod op ramen openen in de winter, als je een feestje geeft en de 
kamer wordt muf dan kan er gewoon een raam of deur open. De ventilatie is namelijk 
berekent op normaal gebruik van de woning, als er opeens 25 mensen in de 
woonkamer zitten dan werkt het systeem niet meer goed omdat het zinloos 
ventilatiecapaciteit voor zo’n grote groep mensen in te richten, dat zou onbetaalbaar zijn. 
 
Stap 1 : Ventileren, Isoleren, Besparen 

1) Voer het ventilatieplan uit, dit maakt de woning geschikt voor extreem kieren 
dichten (ventilatiemaatregel) 

2) Zet alle tochtroosters dicht 
3) Isoleer het dak naar een waarde beter dan 6. Kies witte dakbedekking. 

Overweeg om een groendak aan te leggen. 
 
Daarmee is het grote winstpakken wel gebeurd. De vloer van de woonkamer kan 
eventueel nog beter en de achterpui zal tzt fijner zijn met tripleglas maar daar nu al 
investeren lijkt me voorbarig. 

 
Overige Besparingen (quick Wins) 

• Vervang de wasdrogers door warmtepompdrogers, eventuele dakdoorvoer kan 
dan dicht. 

• Kijk naar een plasmarecirculatie kap voor de keuken als extra besparing op de 
ventilatie verliezen van de keuken. 

• Overweeg om nu al te gaan koken op inductie. 
• Overweeg op de badkamer een waterbesparende douchekop (bijvoorbeeld 

Niebla). Je kunt testen hoeveel de huidige douchekop gebruikt door een 10L 
emmer vol te laten stromen en te meten hoe lang dat duurt. Als je op 10L of meer 
zit dan kan een watersparende douchekop (terugverdientijd minder dan een 
jaar) je een flinke stap helpen. De 5L koppen zullen niet iedereen plezieren, de 7L 
is hier thuis door de vrouw goedgekeurd. Als het lukt 25-50% te besparen op je 
doucheverbruik dan wordt de warmtepomp een stuk makkelijk realiseerbaar. 

• In de keuken mag de kokendwaterkraan (bijvoorbeeld de welbekende Quooker). 
Deze spaart veel water en is qua energieverbruik niet nadeliger dan water uit de 
CV. 

• Doe nog een rondje LED-lampen met de buurt : help elkaar met een inkoopactie 
door te inventariseren waar nog gloeilampen en halogeenlampen branden en 
daar goede LED-alternatieven voor aan te schaffen. 
 

 
Dit zijn de grote winstpakkers zeg maar, de volgende stappen pas doen als dit 
klaar is. 
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Stap 2 : Van het aardgas af – woning geschikt maken voor een warmtepomp 
1) Stel de verwarmingsketel in op een aanvoertemperatuur van 45 graden en kijk 

een winter lang of dat goed gaat. De warmtepomp zal ook maximaal met deze 
temperatuur werken namelijk. 

2) Overweeg eventueel een lage temperatuur-convector in de woonkamer als de 
afgifte van de (vloer)verwarming niet voldoende blijkt. Zo’n convector kan uit 
water met een lage temperatuur veel warmte halen door de vele dunnen ribben 
in het verwarmingselement. Er zijn zelf types beschikbaar met ventilatoren die  
nog meer warmte kunnen halen uit lauw water.

 
 
Opties om zonder aardgas te verwarmen. Door de toevallig opbouw van de 
woningblokken in de Wolterbeekstraat ziek ik een aantal interessante opties 
1 – individuele Lucht Water Warmtepomp op elke dak (niet ideaal) 
2 – twee grotere collectieve lucht-water (of met bron, water-water) warmtepompen, 
boven op elke appartementenblok. Over het dak loopt dan een ringleiding voor  

2 A  - of heet water voor de totale energievoorziening (warmte en tapwater) 
2 B – of lauw water met individuele boosterwarmtepompjes plus boiler 
 

3 – aansluiting op de stadsverwarming-retourleiding, je krijgt dan 2B maar dan zonder 
centrale warmtepompen.   
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Stap 3 : “Zelf” Energie opwekken  
De woningen zijn enorm geschikt voor eigen opwek. De platte daken zijn grotendeels 
schaduwvrij en met vlak liggende panelen 
 
Als duidelijk is hoe jullie het dak willen gaan gebruiken dan zou je met een organisatie 
als Buurkracht een inkoopactie kunnen opzetten. Deze non-profit organisatie heeft zich 
gespecialiseerd in het organiseren van inkoopakties. 
 
Op de daken is al wat ervaring opgedaan met zonnepanelen en 12 stuks lijkt goed te 
doen. Deze zouden ongeveer het huidige jaarverbruik aan elektra op kunnen wekken. 
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Hoofdstuk 6 : Een inschatting van de  kostprijsschatting 
 
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 fijne 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.  
 
Fase 1 
 
Ventilatieproject : €5000 waarvan plm. €2000 voor de WTW en €3000 voor arbeid, 
boren door vloeren en de kanalen. Hier is enorm veel te besparen door het zelf te doen. 
Dit is vooral zo interessant omdat het bij jullie copy/paste is. 
Terugverdientijd : Je bespaart initieel 15% op je gasrekening doordat je geen warme 
lucht meer weggooit. Maar deze besparing loopt op omdat de WTW voorwaardelijk is 
voor het kierdicht maken van de woning. Daarnaast krijg je schone binnenlucht, stilte, en 
geen tocht meer. 
 
Kierenjacht : tientjes, kies Buva Solidseal, check wel welk model je precies nodig hebt. 
TVT : enkele maanden  
 
Dakisolatie : plm €100 / m2 
TVT : enkele jaren maar heeft als bijkomende voordelen : 40 jaar geen onderhoud meer 
aan dakbekleding, keuze om witte dakbedekking te nemen waardoor een koeler huis in 
de zomer die ook nog eens meer zonne-energie op kan wekken. Dit vooral doen op 
daken waar ook zonnepanelen geplaatst gaan worden om te voorkomen dat de 
panelen verhuisd moeten worden bij dakonderhoud. 
 
 
 
Fase 2 (na de woning een jaar beleefd te hebben nu het energiezuinig is) 
 
Warmtepomp : Hier moeten we een aantal leveranciers aan tafel vragen voor dit unieke 
project. Dit is vooral zo interessant omdat warmtepompen nauwelijks duurder worden 
naarmate ze meer vermogen moeten leveren. 100kW warmtepompen zijn in de industrie 
eenvoudig te verkrijgen. De kosten van €8000/huis die je hoort zijn volgens mij niet aan 
de orde maar ik heb nog nooit zo’n groot project gedaan. 
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Fase 3 : Zelf energie opwekken 
 
Mochten jullie zelf ook nog wat zonnestroom willen maken dan denk ik dat je een offerte 
zou kunnen vragen voor 12 zoals ik ze intekende. Tot 14-16 panelen zijn mogelijk als je 
kiest voor maximum opwek ipv maximum opwek per paneel. 
 
Dit opwekken van zonne-energie heeft een lage prioriteit. Ik vind het hebben van 
zonnepanelen geen voorwaarde voor duurzaam wonen, windaandelen of meedoen in 
een energie coöperatie is ook prima! Als de energie die je gebruikt maar CO₂-vrij is 
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Finacieringsmogelijkheden 
 
Ik mag GEEN financieel advies geven maar ik mag jullie als vrienden wel wijzen op zaken 
die je zelf verder kunt uitzoeken. 
 
Via bijvoorbeeld de energiebespaarlening van de overheid kan je forse bedragen die je 
in huis mag steken om het energiezuiniger te maken. Hier een voorbeeld van een lening 
van €15.000 waarmee jullie een eind op weg zouden zijn met afscheid nemen van je 
hele energierekening: 

 
 
Dat geld mag je besteden aan echt heel veel maatregelen : 
 
Dakisolatie, WTW-installatie, Lage-temperatuurafgifte, warmtepomp, zonnepanelen. 
  
Daarnaast kan je zo’n €2000 subsidie krijgen op warmtepompen en de BTW op 
zonnepanelen krijg je ook terug dus dat is ook mooi meegenomen.  
 
Ik zou als ik jullie was de gemeente vragen te participeren in dit unieke eerste 
Nederlandse StraatPlan. Jullie konden wel eens verrast zijn over het gemak waarmee 
financiering te regelen is.  
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Hoofstuk 7 : Wat zou Lars Doen (samenvatting advies) 
 
Die vraag komt in 98% van de gevallen toch meteen dus ik schets hier in 1 A4 wat ik als 
samenvattend advies zou geven: 
 
Investeer in je warme ruimtes 

- Leg het ventilatiesysteem aan 
- Dicht de kieren 
- Dak isoleren  
 

En daarna de adviezen in dit rapport volgen. 
 
Ervaar je huis nu het warm en kierdicht is, hou je energierekening in de gaten, je 
gasverbruik per graaddag gaat je vertellen of een warmtepomp een goeie optie voor 
jullie wordt (ik denk op voorhand : ja). 
 
 
 
Proces advies 
 
Ik zou met leveranciers om tafel gaan om voor 1 woning een demonstratie 
comfortventilatie systeem te installeren zodat de bewoner (en bewoners) kan ervaren 
hoe de woning verandert door dit systeem te installeren. 
 
Ik zou ook beginnen met een nulmeting van de luchtkwaliteit in de woningen (ik kan 
daarvoor partijen aanraden) zodat we een goed inzicht krijgen van het effect van de 
maatregelen. 
 
 
Wat zou Lars niet doen 
In dit rapport staan heel veel maatregelen ik aanraad maar in de media zijn een 
heleboel duurzaamheidsmaatregelen die opgang doen waar ik niet zo’n voorstander 
van ben, ik zal ze even langslopen en uitleggen waarom ik ze niet aanraad: 
 
Alles infrarood 
Er is veel te doen over infraroodpanelen. Ik raad ze wel eens aan in een huis wat 
helemaal verduurzaamd is en dus op lage temperatuur verwarmd wordt. Er is dan 
nergens in huis meer een plekje waar je stralingswarmte kunt ervaren en dat voelt soms 
als een gebrek. Met een eenvoudig infraroodpaneel is dit op te lossen. 
 
Elektrische vloerverwarming 
Lekker dun en relatief goedkoop in de aanleg maar peperduur in gebruik. Ik heb 
meerdere klanten die me radeloos waar hun 10.000(‘den) kWh meerverbruik toch 
vandaan komt. Niet doen! 
 
Gloeidraadverwarming (COP1) 
Er is ook veel te doen over oplossingen met meerdere boilers, inductie-elementen en 
strato-verwarmers. Allemaal broodroosters in een boilervat. Net als elektrische 
vloerverwarming peperduur in gebruik. De uitvinders van deze oplossingen weten het 
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vaak recht te praten door er op te wijzen dat in hun geval het gasverbruik enorm daalde 
en er daarom een businesscase was. De oorzaal hiervan is altijd tweeledig : de oude 
ketel was bijzonder inefficiënt en in de nieuwe situatie wordt er slimmer verwarmd (was 
ook met een goede CV-ketel had gekund). 
 
Pelletkachel 
In binnensteden moeten we ECHT geen houtkachels gana gebruiken getuige dit 
fijnstoffilter na 36 uur gebruik in wijk waar kachels gebruikt worden (eigenaar is COPD-
patiënt). 
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Hysterisch isoleren 
Voorbij Rc=2 isoleren van gevels is vaak erg kostbaar voor een relatief klein resultaat. 
 

 
   
De blauwe pijl staat bij Rc2, rechts van de pijl is de daling in het energieverlies te zien  
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Hoofstuk 8 : Voorbeelden oplossingen leveranciers 
 
Paris Proof Plan – hoofdstuk 8 (ben ik aan het vullen. 
 
Buva veroorzaakte veel ellende met hun tochtroosters, maar ze hebben 10 jaar later ook 
spullen die jullie perfect kunnen helpen. 
 
Buva Ecostream WTW - comfortvenitlatie 

 
Buva Solidseal : renovatieprofiel voor ramen die niet meer goed sluiten. 
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De Boosterwarmtepomp  
Die je nodig hebt bij een lagetemperatuurnet over de daken. Deze warmtepomp werkt 
het lauwe water op tot een voor verwarming bruikbare waarde (ook voor het tapwater, 
waarvoor een buffervat geplaatst moet worden). 
 

 
 
Extra luchtfilter (F9 klasse) 
Zo’n filter kan de lucht extra filteren voor mensen met gevoelige luchtwegen. 
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Itho Pure Blue ultra filtrage 
De overtreffende trap van schone lucht (kwaliteit Zwitserse berglucht na een 
onweersbui). 
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Infraroodbeelden 

 
Warmte waait weg door ventilatieroosters 
 

 
Koude komt binnen via ventilatieroosters, om de warmte wordt afgevoerd met de MV-
box 
 

 
Warmte lekt langs voordeur, radiatoren warmen koude lucht uit ventilatieroosters op 
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Bijlages : Oplossingen Schematisch 
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