
Huisfluister-verhaal   
Blog   over   Jan   Wolfspad   in   Hilvarenbeek   

Ik   bezocht   een   pas   aangekochte   twee-onder-een-kap-woning.   
De   woning   is   in   2002   door   de   vorige   eigenaar   samen   met   de   
buren   in   eigen   beheer   gebouwd.   Daarbij   zijn   wat   bijzondere   
keuzes   gemaakt   zullen   we   zien...   

  
De   verf   was   net   droog   en   de   dozen   die   ook   na   de   vorige   
verhuizing   nooit   uitgepakt   zijn   geweest   stonden   nog   niet   achter   
de   knieschotten.   Deze   woning   heeft   een   wel   heel   bijzondere   ventilatie-oplossing   en   paar   
joekels   van   kieren.   In   dit   blog   een   verkenning   van   wat   er   beter   kan   en   welke   stappen   de   
woning   in   stappen   klaar   gaan   maken   voor   een   toekomst   waarin   iets   anders   dan   aardgas   de   
logische   volgende   stap   wordt.   

  
De   Energieprestatie   
Het   voordeel   van   relatief   jonge   woningen   is   dat   er   bij   
de   gemeente   in   ieder   geval   een   zogenaamde   
EPC-berekening   ligt   omdat   die   verplicht   was   voor   de   
bouwaanvraag.   Als   bewoner   kun   je   die   opvragen   en   
soms   heeft   de   woningeigenaar   hem   ook   zelf   al,   zoals   
hier.   Uit   deze   rapportage   haalden   we   twee   
interessante   cijfers.   Ten   eerste   is   dit   een   "EPC   =   1.0"   
woning   wat   vaak   een   schil   met   een   gemiddelde   
Rc-waarde   van   3   impliceert,   en   zo   ook   hier.   Op   de   
bouwtekening   staat   10cm   isolatie   en   die   past   in   de   
32   cm   dikke   gevels.   De   tweede   was   dat   de   
luchtdichtheid   qv;10   =   1,0   moest   zijn.   Deze   
luchtdichtheidsklasse   noemen   we   "Basis".   

  
  
  
  

De   schil,   de   luchtdichtheid   
Met   betonnen   vloeren   en   behoorlijk   geïsoleerde   spouw   is   het   casco   op   zich   prima   geschikt   
voor   een   transitie   naar   verwarmen   en   koelen   met   iets   anders   dan   aardgas.   Beneden   waren   
alleen   de   deuren   naar   de   bijkeuken   en   daarvandaan   naar   de   garage   zo   lek   als   wat.   Maar   dat   
is   met   wat   TLC   prima   te   herstellen.   De   vastgestelde   luchtdichtheid   bedroeg   n 50    =    3,6   ACH .   
Dit   laat   zich   vertalen   naar   qv;10   =   0,49   …   best   wel   OK   dus?     
Nou   dat   valt   tegen   want   we   vonden   een   hele   lijst   aan   makkelijk   te   repareren   kieren.   
We   gingen   met   schilderstape   op   jacht   om   gevonden   kieren   tijdelijk   af   te   plakken   om   te   zien   
hoe   de   luchtdichtheid   verbeterde.   



(tussen   haakjes   de   behaalde   totale   luchtdichtheid   en   oplossing   om   het   definitief   te   fixen)  
  

Dit   is   wat   we   ontdekten:   
Deur   naar   garage   (3,3   ACH   -   nieuwe   kaderdichting,   valdorpel)   
Voordeur   (3,0   ACH   -   verstelbare   sluitkom,   kaderdichting,   passiefhuis   brievenbus)   
Ventilatieroosters   woonkamer   (2,75   ACH   -   afplakken   als   er   een   ventilatiesysteem   is)   

  
Opmerking   :   Voor   een   blowerdoortest   zet   je   alle   roosters   dicht   en   plak   je   alle   gaten   doe   voor   
ventilatie   bedoeld   zijn   af   (badkamerventilator,   afzuigkap).   We   zien   vaker   wel   dan   niet   dat   
roosters   die   "dicht"   zitten   dat   helemaal   niet   zijn.   

  
Ventilatieroosters   slaapkamers   (2,7   ACH)   

  
Rechter   Dakraam   (2,45   ACH)   
Linker   Dakraam   (2,3   ACH)   

  
Dit   verdient   wel   even   wat   extra   aandacht.   
We   voelden   rond   de   Velux   dakramen   een   
storm   de   woning   binnen   komen.   De   
Velux-dakramen   zelf   zijn   hartstikke   
luchtdicht   maar   in   deze   woning   zijn   er   een   
paar   grote   gaten,   ongeveer   ter   grootte   van   
het   raam,   in   de   dakplaten   gezaagd.   Er   is   
geen   destructief   onderzoek   gedaan   maar   ik   
ben   erg   benieuwd   wat   er   achter   de   
aftimmering   te   zien   is.   Ik   vermoed   dat   het   
dakraam   wel   aan   het   dak   geschroefd   is   
maar   dat   er   niets   aan   luchtdichting   gedaan   
is.   Door   het   aftimmerwerk   te   verwijderen   en   
dan   de   luchtdichting   professioneel   in   orde   
te   brengen   en   vervolgens   het   aftimmerwerk   
voor   te   bereiden   op   17   centimeter   extra   biologische   isolatie   (Houtvezel   of   isovlas)   kan   dit   
detail   perfect   gemaakt   worden.   Met   zo'n   isolatiepakket   zal   de   totale   isolatiewaarde   rond   de   
6-6,5   uit   gaan   komen.   Belangrijker   is   dat   oververhitting   in   de   zomer   een   veel   kleiner   
probleem   zal   worden.   

  
    



Vervolgens   bleef   er   nog   een   heleboel   lucht   van   de   zolder   naar   beneden   stromen   (dat   voel   je   
als   je   op   de   trap   naar   zolder   staat).   Met   de   infraroodcamera   zagen   we   dat   de   aansluiting   
van   het   dak   op   de   muurplaat   en   de   nok   erg   veel   lucht   lekken:   

  
  

Omdat   de   ruimte   achter   de   knieschotten   nog   
leeg   was   konden   we   goed   zien   wat   daar   
energetisch   gebeurt.   De   aansluiting   van   het   dak   
op   de   muurplaat   kan   je   herstellen   door   de   kieren   
te   dichten   met   hybriseal.   Dat   is   toch   gauw   8   
meter   x   2   x   zijden   =   32   meter   kier.   
De   8   meter   nok   is   te   dichten   met   flexibel   
blijvende   pur.   

  
Met   het   herstellen   van   die   luchtlekken   zal   de   luchtdichtheid   ver   onder   de   2   gaan   uitkomen.   

  
  

De   Installaties   
Er   hangt   een   nieuwe   CV-ketel,   vloerverwarming   
35   cm   hart   op   hart,   dus   helaas   aangelegd   als   
bijverwarming.   Direct   onder   de   ketel   de   verdeler   
van   de   vloerverwarming   met   circulatiepomp   die   
met   75   Watt   water   staat   rond   te   pompen.   De   
aan-   en   afvoertemperatuur   zijn   gelijk   zodat   we   
weten   dat   het   water   te   snel   door   de   vloer   loopt   
(je   wilt   dat   het   water   de   tijd   krijgt   warmte   af   te   
staan).   Met   een   schuifbeweging   van   mijn   duim   
zet   ik   hem   op   35   Watt,   wat   nog   steeds   7x   zoveel   
is   als   wat   een   moderne   gelijkstroom   circulatiepomp   verbruikt.   Het   is   mij   een   compleet   
raadsel   waarom   de   Nederlandse   installatiebranche   zijn   klanten   niet   vertelt   dat   het   iets   



goedkopere   pompje   in   de   loop   van   de   gebruiksduur   meer   dan   €1000   aan   stroom    extra    gaat   
gebruiken.     
(75   Watt   oud   -   5   watt   nieuw   =   70   Watt   x   180   stookdagen   x   16   uur   per   dag   =   200   kWh   á   20   
cent   is   €40   per   jaar   x   30   jaar   is   €1200   euro).   

  
Als   we   de   woning   ooit   gaan   verwarmen   op   lagere   temperaturen   dan   de   80   waarop   het   
verwarmingssysteem   is   aangelegd   dan   zal   je   grotere   waterstromen   op   lagere   temperatuur   
krijgen.   Mij   dus   een   compleet   raadsel   waarom   de   vloerverwarming   is   aangesloten   met   
tussenstukjes   van   16mm   terwijl   het   hele   systeem   uit   22mm   buizen   bestaat.   Vermoedelijk   lag   
de   16mm   pijp   het   dichts   bij.     

  
  

De   vondst   van   deze   woning   

  
Van   de   openslaande   deuren   naar   de   tuin   bleek   het   glas   van   de   linker   deur   vrij   recent   een   
keer   vervangen.   De   glasleverancier   heeft   allergoedkoopste   dubbelglas   geplaatst   wat   hij   kon   
krijgen.   Ik   vraag   me   dan   serieus   af   hoe   de   gesprekken   tussen   klant,   verzekering   en   
glasbedrijf   gaan   dat   niet   eens   glas   met   dezelfde   isolatiewaarde   als   de   rest   van   het   huis   
geplaatst   wordt.   Het   effect   was   met   de   infraroodcamera   in   ieder   geval   zo   klaar   als   een   
klontje.   Buiten   was   het   5   graden   en   binnen   was   het   goedkope   glas   al   2,3   graden   kouder   
dan   het   HR++   glas.   De   goedkoopste   oplossing   staat   garant   voor   een   jarenlang   verhoogd   
energieverbruik.   

  
    



Ventilatie   
Ondanks   een   uitvoerig   rapport   van   een   
ingenieursbureau   over   de   ventilatiekwaliteit   
van   de   woning   (gemaakt   voor   de   
bouwaanvraag)   valt   mijn   mond   open.   Geen   
mechanische   ventilatie   dus   alle   
ventilatieroosters   doen   
precies   niets   als   het   
windstil   is.   En   daarna   
iets   wat   ik   nog   nooit   
gezien   had:   de   
badkamerventilator   
blaast   af   door   een   gat   
in   de   zoldervloer   op   

…..   de   zolder!   Schiet   mij   maar   lek.   Afijn   het   zal   bouwbesluit   
technisch   allemaal   fantastisch   kloppen   maar   ik   geef   een   2 - .   Na   de  
blowerdoortest   ga   ik   onder   het   genot   van   een   kop   koffie   (zwart)   nog   
uitgebreid   in   gesprek   met   de   bewoners   en   hier   was   dit   hiernaast   het   
beeld   van   de   luchtkwaliteit   een   half   uur   nadat   ik   de   woning   een   uur   
lang   met   veel   geweld   schoongeblazen   had:   

  
Deze   woning   verdient   een   echt   ventilatiesysteem,   en   omdat   de   vloerverwarming   al   niet   ruim   
bemeten   is   zie   ik   niet   hoe   dat   goed   gaat   komen   met   een   mechanische   ventilatiebox.   
Ventileren   met   warmteterugwinning   dus,   ook   hier.   Met   7   betonboringen   en   1   koof   een   9,5!   

  
Hier   een   schets   van   hoe   een   ventilatiesysteem   met   warmteterugwinning   aangelegd   kan   
worden.   Het   meeste   leidingwerk   komt   achter   de   knieschotten   op   zolder.   



Ooit   van   het   aardgas   af   
Deze   woning   is   hartstikke   energiezuinig   te   maken   door   de   komende   tijd   aan   de   slag   te   gaan   
met   kieren,   klein   en   groot.   Dan   is   de   grote   winstpakker   van   deze   woning   het   
ventilatiesysteem   dat   er   nu   niet   is.   Er   moet   gewoon   IETS   gebeuren   en   de   kans   is   er   nu   om   
het   in   1x   goed   te   doen.   De   ketel   is   gloednieuw   en   dit   type   kan   je   heel   nauwkeurig   afstellen   
qua   vermogen   en   aanvoertemperatuur:   voor   deze   woning   komt   er   nog   een   
warmteverliesberekening   en   we   kunnen   gaan   ervaren   of   de   woning   het   goed   gaat   doen   met   
het   berekende   piekvermogen.   Ik   schat   in   dat   verwarmen   met   40-45   graden   als   het   koud   is   
prima   gaat   lukken   en   daarmee   liggen   er   talloze   verwarmingsoplossingen   in   het   verschiet.   
Voordeel   van   de   ketel   zo   instellen   is   dat   hij   zich   gedraagt   als   een   warmtepomp   qua   
vermogen   en   beschikbare   temperaturen   :    warmtepompstagelopen    in   optima   forma!   

  
Ik   vermoed   dat   het   hier   uiteindelijk   een   luchtwaterwarmtepomp   gaat   worden   waarmee   ook   
gekoeld   kan   worden   maar   de   beschikbare   middelen   moeten   eerst   naar   de   kieren   en   een   
ventilatiesysteem   gaan.   

  
  

Huisfluisteraar   :   Lars   Boelen   
  

Geschreven   in   het   kader   van   het   programma   Sociale   Innovatie   Energietransitie   van   de   
Provincie   Noord   Brabant   en   Enpuls.   

  


