
 

 
Stappenplan  
 
Adres   :   Graan   voor   Visch   XXXXX  

Hoofddorp  
 
Versie   :   samenvatting  
 
 
Beste   lezer,  
 
Dit   document   bevat   een   samenvatting   van   de   bevindingen   die   we  
deden   bij   het   onderzoeken   van   een   voorbeeldwoning   in   Graan   voor  
Visch.   We   denken   dat   wat   we   in   deze   woning   ontdekten   heel  
herkenbaar   is   voor   alle   woningen   van   dit   type   in   de   wijk   Graan   voor  
Visch.   We   bekijken   de   woning   altijd   met   een   veel   grotere   bril   dan   alleen  
maar   "hoe   wordt   deze   woning   duurzaam"?.   We   hoorden   van   de  
bewoners   bijvoorbeeld   dat   de   binnenlucht   slecht   en   vochtig   is,   dat   de  
was   niet   buiten   gehangen   kan   worden   door   de   roet   van   Schiphol   en   dat  
met   de   ramen   op   en   slapen   ook   niet   altijd   een   pretje   is.   We   hebben   dus  
een   plan   gemaakt   dat   daan   al   dit   soort   zaken   aandacht   geeft.  
 
De   aspecten   waar   we   naar   gekeken   hebben   zijn:  

- Gezondheid    (vooral   luchtkwaliteit)  
- Comfort    (vocht,   schimmel   en   tocht)  
- Veiligheid    (je   kan   de   ramen   niet   open   laten   staan   ivm   inbraken)  
- Betaalbaarheid    (kan   de   energierekening   niet   slimmer?)  
- en   ook    Duurzaamheid    :   kan   deze   woning   ooit   zonder   CV-ketel?  

 
 



 

 
 
Kort   samengevat   luidt   dit   inzicht   :   door   grip   te   krijgen   op   de   energie-,  
comfort-   en   duurzaamheidsprestaties   lukt   het   voor   deze   woning   een  
plan   te   maken   dat   past   bij   de   woonwensen   en   het   eigen   tempo   van   de  
bewoners.   Het   einddoel   van   "ooit   iets   anders   dan   aardgas"   komt  
daarmee   in   stappen   dichterbij   en   op   de   weg   daar   naar   toe   investeer   je  
vooral   in   wooncomfort,   een   gezond   binnenklimaat,   duurzaam  
onderhoud,   veiligheid   en   betaalbaarheid.   
 
Veel   leesplezier!  
 
Lars   en   Felix   van  
Slimme   Stappen  
 
 
 



 

Inzichten   in   de   huidige   situatie  

Uitgangssituatie   -   hoe   troffen   we   de   woning   aan  
 
Soort   woning   :    jaren   1970   rijwoning,   tussenwoning  
 
Maten   woning  
Verwarmd   Vloer   Oppervlak   :   123   m 2  
Volume   binnen   de   schil   :   308   m 3  
Veel   voorkomende   uitbreidingen   van   dit   type   woning:    uitbouw,  
dakkapellen  
 
Opgegeven   energieverbruik   voorbeeldwoning  
Gas:   1133   m 3    per   jaar  
De   Nederlander   verstookt   gemiddeld   1500   m 3    dus   dit   zijn   zuinige  
stokers,   daarover   later   meer.  
 
Elektra   :   2583   kWh   per   jaar  
Waterverbruik   :   110   m 3     (3   persoonshuishouden)  
 
Ventilatiemethode   :    A    (klepraampjes)  
(in   volledige   versie   uitleg   hierover)  
 
De   schil  
● Betonnen   casco,   balken-broodjesvloer,   niet   geïsoleerd,  

verdiepingsvloeren   ook   van   beton.  
● 5   cm   spouw   (gemeten   in   open   stootvoegen,   geen   isolatie   gevoeld)  
● Dakplaten,   vermoedelijk   opstalan   met   minimale   isolatie   onder   de  

dakpannen  
● Beneden   houten   kozijnen   met   thermopane   of   enkelglas   met  

achterzetraam.  
● Etage   :   nieuwe   kunststof   kozijnen   met   HR++   glas  



 
Energieverbruik  
 
Een   van   de   belangrijkste   energie   kenmerken   van   een   woning   is   de  
zogenaamde    specifieke   warmtebehoefte    uitgedrukt   in    kWh th /m 2 .jaar .  
Dit   getal   geeft   aan   hoeveel   warmte   er   per   vierkante   meter  
woonoppervlakte   nodig   is   om   de    hele    woning   in   de   winter   op   21   graden  
te   houden   als   de   lucht   voldoende   ververst   wordt.  
 
Een   eerste   verkenning   van   het   energie   verbruik   wijst   op   een   huidige  
warmtebehoefte   van    57   kWh th /m 2 /jaar .   We   komen   daar   op   volgens   de  
volgende   schatting:  

 
In   het   volledige   rapport   uitleg   over   deze   cijfers  
 
Eerste   verkenning   met   Design   PH-rekentool  
We   hebben   ook   een   3D-energetisch   model   van   de   woning   gemaakt   dat  
een   voorspelling   doet   over   het   energieverbruik   van   deze   woning   (onder  
vermelding   dat   dit   om   de   situatie   gaat   waarin   het  
hele   huis   goed   geventileerd   is   en   lekker   warm   is).   
 
Voorspeld   energieverbruik   voor   verwarming   door  
model   is   dan:    191   kWh th /m 2 .jaar  
(aanname   luchtdichtheid   :   n 50 =5   ACH)  



 

Verklaring   verschil  
Zo'n   groot   verschil   tussen   de   praktijkcijfers   en   wat   het   model   voorspelt  
vraagt   natuurlijk   om   uitleg.   Dit   is   onze   analyse:  
 
De   woning   is   zeer   slecht   geventileerd   zagen   we.   In   de   winter   zullen   de  
ramen   vaak   dicht   gehouden   worden   tegen   de   kou.   Hierdoor   is   de  
luchtkwaliteit   slecht   (getuige   de   schimmel   in   de   badkamer   en   de   natte  
ondervloer   in   de   woonkamer)   maar   hierdoor   wordt   ook   weinig   energie  
verloren,   de   woning   lijkt   dus   heel   zuinig.   Daarnaast   wordt   de   zolder   niet  
gebruikt,   dus   die   vierkante   meters   worden   ook   niet   verwarmd.   We  
zagen   ook   dat   het   dak   luchtlek   is   (er   komt   kou   door   naar   binnen)   dus  
zelfs   als   de   zolder   gebruikt   zou   worden   dan   zou   deze   in   de   winter   koud  
en   in   de   zomer   warm   zijn.   Het   model   rekent   zoals   gezegd   met   een   goed  
en   gezond   geventileerde   en   lekker   warme   woning   die   helemaal   gebruikt  
wordt.   We   zullen   zien   dat   dat   bereikt   kan   worden   door   grip   te   krijgen   op  
de   luchtkwaliteit   in   de   woning.  
 
 
Verkenning   huidige   situatie  
De   woning   is   gebouwd   in   1973   volgens   de   standaarden   van   die   tijd.   De  
isolatie   van   dak,   gevels   en   vloer   zijn   minimaal.   Er   is   geen   actieve  
ventilatie,   er   lopen   drie   buizen   van   de   WC,   badkamer   en   keuken   naar  
het   dak   waar   de   gebruikte   lucht   de   woning   zou   kan   verlaten   als   het  
buiten   hard   waait   en   er   wind   door   ramen   de   woning   in   komt.  
 
 
Luchtdichtheid  
De   luchtdichtheidswaarde   n 50    is   nog   niet   vastgesteld   maar   op   basis   van  
praktijkervaring   met   dit   type   woningen   nemen   we   voor   nu   een   waarde  
van   ongeveer   ongecontroleerde   5   luchtwisselingen   per   uur   (verder    a ir  
c hanges   per    h our   ofwel   ACH)   aan.   
 
   



 
Situatie   infrastructuur   (leidingwerk   en   kabels)  
 
 
Verwarmingsleidingen  
Deze   zijn   nog   allemaal   origineel.  
Beneden   zijn   ze   te   dun   om   ooit  
laagtemperatuurverwarming   op   aan   te  
sluiten   en   boven   zien   we   dat   de  
leidingen   verroest   zijn.   Gezien   de   leeftijd  
van   de   installatie   kan   gesteld   worden  
dat   het   leidingsysteem   aan   vervanging   toe   is.  
 
Luchtkanalen  
Het   aluminium   luchtkanaal   dat   van   de   badkamer   (of   de   WC   beneden,  
dat   is   niet   helemaal   duidelijk)   naar   buiten   loopt   is   zo   ver   gecorrodeerd  
dat   er   gaten   in   vallen.   Er   zijn   in   totaal   5   dakdoorvoeren   (3   in   de  
schoorsteen,   2   direct   door   het   dak.  
 
Riool   beluchting  
De   dakdoorvoer   van   de   rioolbeluchtingsbuis   is   lek   waardoor   water   naar  
binnen   kan   komen,   zie   de   lekkagesporen.   De   oude   sifon   van   de  
wasmachine   staat   droog.  
 
Electra   -   niet   gecontroleerd   op   kleurcodering   /   stalen   buizen  
In   het   volledige   rapport   een   ontwerp   voor   een   nieuwe   meterkast   
 
Water   -   niet   gecontroleerd   op   loden   leidingen  
 
   



 
Gas   /   CV-ketel  
De   ketel   zelf   is   nog   in   goede   staat   maar  
het   aan   en   afvoer-kanaal   zijn   niet  
aangesloten   zoals   het   hoort:  

- het   witte   kanaal   moet   haaks  
aangesloten,   is   nu   onder   spanning  
aangesloten  

- Het   manchet   van   de   dakdoorvoer   zit  
niet   gecentreerd   t.o.v.   de   doorvoer  
waardoor   er   nu   geen   goede  
afsluiting   is,   het   is   een   duur   manchet  
bedoeld   voor   luchtdichting   maar   hij  
doet   zijn   werk   nu   niet.  

- De   dakdoorvoer   kan   verticaal  
bewegen,   dit   moet   gefixeerd   zijn.  
 

De   regeling   is   nu   buitenluchttemperatuur   gestuurd.    



 

Energie-Inzichten   voor   een   eigen   Plan  
 
Startsituatie   energieprestatie   :    191   kWh th /m 2 .jaar  
Nogmaals,   dit   is   de   situatie   dat   de   woning   overal   lekker   warm   is   en  
goed   geventileerd   wordt.  
 
Verbetering   luchtdichtheid  
Van   dit   woningtype   weten   we   dat   de   luchtdichtheid  
verbeterd   kan   worden   van   
N 50    =   5   ACH   naar   1,5-2   ACH.   Grootste   luchtlek   :   het  
dak,   de   dakplaten   zijn   niet   luchtdicht   afgeplakt.  
 
Energieprestatie   :   177   kWh/m 2 .jaar  
 
Wat   brengt   overstap   naar   comfortventilatie?  
Ik   legde   al   uit   dat   door   het   upgraden   van   de  
raamventilatie    naar   een   WTW   de   woning   gezond   en  
comfortabel   geventileerd   kan   worden.   Omdat   er   nu  
geen   warmte   meer   weggegooid   wordt   met   ventileren  
daalt   het   energieverbruik   verder,   naar   164  
kWh th /m 2 .jaar.   Dat   is   een   besparing   van   20%   t.o.v.   de  
startsituatie.   Doordat   je   met   een   WTW   geen   rekening  
meer   hoeft   te   houden   met   kieren   kan   je   onbeperkt   kieren   gaan   dichten.  
Ik   verwacht   dat   je   best   bij   dit   type   woning   uit   kunt   komen   op   een  
waarde   van   N50   =   1,5.   
 
Hierbij   hoort   een   energieprestatie   van   164   kWh th /m 2 .jaar.  
 
Dit   is   een   energiebesparing   van   (maar)   15%,   maar   belangrijker,   van  
de   vervolgstappen   kan   nu   met   een   grote   mate   van   zekerheid   de  
prestatie   voorspeld   worden    



 

Verbetering   van   de   schil  
 
De   "schil"   (warmte   verliezende   buitenkant   van   de   woning)   kan   nu  
aangepakt   worden   en   deze   volgorde   ligt   voor   de   hand  
 
Vloer   van   de   woning    (Van   Rc   0,5   naar   Rc   3,5)   
Energieprestatie   :   135   kWh th /m 2 .jaar  
 
Kozijnen,   glas   en   deuren    beneden   van   oud   naar   isolerend   (HR++)  
Energieprestatie   na   uitvoeren   maatregel:   114   kWh th /m 2 .jaar  
 
De   spouw    isoleren   kan   vermoedelijk   (onderzoek   nodig)   met   een  
isolerend   schuim   dat   alle   gaten   vult.   Een   isolatiewaarde   van   rond   de   Rc  
2   lijkt   haalbaar.  
Energieprestatie   na   uitvoeren   maatregel:   91   kWh th /m 2 .jaar  
 
Ooit   gaat    het   dak    ook   gedaan   worden,   dat   kan   prima   binnen.  
De   Rc   gaat   dan   naar   bijna   5.   Er   past   16   cm   isolatie   tussen   de  
gordingen.  
In   volledige   versie   3   oplossing   om   het   dak   goed   en   duurzaam   te   isoleren  
 
Energieprestatie   als   de   woning   "klaar"   is   :   63   kWh th /m 2 .jaar  
 
We   begonnen   in   de   uitgangssituatie   op   basis   van   jullie   gasrekening   met  
een   verbruik   van   57   kWh th /m 2 .jaar.  
 
Na   de   hele   woning   aangepakt   te   hebben   komt   het   energieverbruik  
volgens   het   model   uit   op   …   63   kWh th /m 2 .jaar,   Dat   is   binnen   de  
foutmarge   dus   dezelfde   waarde   als   waar   je   mee   begon!  
 
   



 
Op   het   oog   is   dat   een   heel   teleurstellend   resultaat   natuurlijk,   maar   de  
woning   is   nu   wél   gezond   en   overal   comfortabel   en   als   je   hetzelfde  
stookgedrag   aanhoud   als   je   had   (we   zagen   al   dat   dit   zuinige   stokers  
zijn)   zal   het   energieverbruik   dalen   in   de   verhouding   van   de   voorspelde  
besparing,   dus   van   191   in   het   begin   naar   63   aan   het   eind.   Dit   betekent  
67%   besparing   op   de   833   m3   gas   die   verbruikt   werd   voor   verwarmen.  
 
Dit   zou   betekenen   dat   de   nieuwe   gasrekening   als   volgt   wordt   
Verwarmen   274  
Douchen   225  
Koken   75  
============  
Totaal 574   m 3    aardgas   per   jaar  
 
   



 

Stap   1   -   Grip   op   comfort   en   de   energieprestatie  
Toewerken   naar   een   eindsituatie   waarin   iets   anders   dan   aardgas   de  
logische   volgende   stap   wordt   vergt   grip   op   de   energieprestaties   van   de  
woning.   De   twee   belangrijkste   zijn    ventilatie   prestatie    en   de   vraag   of  
de   woning   geschikt   is   te   maken   voor    laagtemperatuurverwarming .   
 
Hieronder   verkennen   we   deze   twee   aspecten:  
 
De   woning   wordt   nu   geventileerd   met   raamventilatie.   
 
Om   die   reden   kijken   we   altijd   naar   manieren   om   de  
ventilatie   te   verbeteren.   Ook   in   deze   woning   lijkt  
ombouw   van   systeem   A   (raamventilatie)   naar   systeem  
D   (aan   en   afvoerkanalen   en   warmte   terug   winning).   In   de   schets  
hieronder   een   referentieontwerp   voor   zo'n   systeem.   De   kanalen   in   rood  

zijn   al   (bijna   allemaal)   in   de   woning   aanwezig.   Alleen   de   voorraadkast  



 
moet   ook   geventileerd   worden,   ik   stel   voor   om   die   aan   te   sluiten   op   het  
ventilatiekanaal   dat   uit   de   keuken   omhoog   gaat.  

Ventilatie   Schetsen  
Optie   1     -   koven   op   slaapkamers  

 
Optie   2    -   verlaagd   plafond   in   gang   (hoogte   is   daar   260)  

 



 
 
 
 
Optie   3   -   Geplande   oplossing   -   Itho   Quality   Flow  
Bij   deze   oplossing   worden   er   geen   aanvoerkanalen   geplaatst   maar  
wordt   de   opgewarmde   lucht   ingeblazen   in   het   trapportaal   op   zolder.  
Dit   scheelt   veel   kanaalwerk.  

 
Noodzaak   om   WTW   goed   te   laten   werken  

- inkorten   badkamerdeur   ivm   aanvoer   verse   lucht!  
 
In   de   volledige   versie   van   dit   plan   een   praktijkvoorbeeld   hoe   het  
ventilatiesysteem   in   dit   type   woning   is   aangebracht.    



 

Kierdichting  
 
Belangrijkste   kieren   die   goed   aan   te   pakken   zijn  

- dakplaten   (de   spleten   tussen   de   platen   afplakken   met   speciaal  
luchtdichtingstape)  

- aansluiting   van   het   dak   op   de   muurplaat  
- ventilatieroosters   afplakken   als   er   WTW   is  
- alle   dakdoorvoeren  
- voordeur  

 
In   de   volledige   versie   van   dit   plan   staat   hoe   dit   te   doen.   
 
   



 

Stap   2   -   De   schil   aanpakken,   energie   besparen  
Niet   uitgewerkt   in   deze   samenvatting   maar   wel   in   de   volledige   versie:  

- Het   dubbelglas   in   de   woonkamer,   upgraden   of   niet?   
- Hoe   kan   je   de   zolder   perfect   isoleren   tegen   kou,   warmte   en  

geluid?  
- ventilatie   kruipruimte  
- het   kozijn/glas   in   de   badkamer,   wat   kan   hier   slimmer   en   beter  

 

Stap   3   -   De   woning   efficiënt   verwarmen/koelen   
Niet   uitgewerkt   in   deze   samenvatting   maar   wel   in   de   volledige   versie:  
 

- CV-leidingen   verwarming   zijn   op,   wat   nu?  
- nieuwe   isolatie   van   de   leidingen   met   professionele   materialen,   ook  

de   appendages.   
- waterzijdig   inregelen   radiatoren,   wat   is   het   en   hoe   kan   ik   dat  

krijgen?  
- zoneregeling   verwarming,   wat   is   dat   en   hoe   kan   ik   dat   krijgen?  
- zoneregeling   ventilatie   (slaapkamers   /   woonkamer)  
- koel   opties   bij   de   ventilatie   
- fijnstoffiltering   bij   luchtwegklachten  

 

Stap   4   -   De   route   naar   nul   op   de   meter  
 
 


