
Huisfluister-verhaal   
Blog   over   de   Biezenstraat   in   Oisterwijk   

Ik   bezocht   een   typische   jaren   1960   woning   in   de   Biezenstraat   
in   Oisterwijk.   Het   gonst   in   de   wijk   dat   er   een   lokaal   warmtenet   
komt   maar   totdat   alles   duidelijk   is   staat   er   een   heleboel   
onderhoud   op   de   planning.   Maar   hoe   zet   je   alle   opties   nou   op   
een   rijtje   en   waar   moet   je   mee   beginnen?   Het   gratis   
energieadvies   dat   twee   jaar   geleden   cadeau   gekregen   was  
luidde:   "De   woning   is   in   perfecte   staat,   hier   kan   niets   verbeterd   
worden".   Ik   ben   benieuwd!   

  
De   Energieprestatie   
De   bewoner   houdt   al   sinds   1989   het   gasverbruik   per   maand   
bij   zodat   we   een   ongekend   nauwkeurig   beeld   van   de   woning   
hebben.   Dat   is   een   leuke   bonus   want   er   zijn   plannen   om   met   de   woning   aan   de   slag   te   gaan   
en   zo   kunnen   we   goed   zien   wat   het   effect   is   van   een   stapsgewijze   aanpak   op   weg   naar   iets   
anders   dan   aardgas,   ergens   in   de   toekomst.   

  
De   schil,   de   luchtdichtheid   
Oorspronkelijk   hebben   deze   woningen   houten   vloeren   en   betonnen   verdiepingsvloeren.   
Jammer   genoeg   was   er   bij   het   plaatsen   van   de   betonnen   vloer   geen   vloerverwarming   
aangelegd   zodat   dát   nu   een   behoorlijke   grote   ingreep   gaat   
worden.   Wellicht   kan   er   wel   vloerverwarming   in   de   dekvloer   
maar   dat   kon   ik   niet   zien.   Bijna   alle   woningen   van   dit   type   
hebben   aan   de   achterzijde   de   maximaal   4   meter   diepe   en   
woningbrede   uitbouw,   waar   hier   wel   vloerverwarming   ligt.   
De   kozijnen   zijn   deels   van   kunststof   (achter   in   de   uitbouw)   
maar   aan   de   voorkant,   de   noordkant,   zat   nog   1e   generatie   
thermopane   (twee   glasplaten   zonder   isolatie).   De   woning   is   
recent   nageïsoleerd   met   vlokken.   Je   ziet   hier   dat   het   
materiaal   niet   helemaal   egaal   verdeeld   zit   in   de   spouw.     

  
  

De   luchtdichtheidstest   met   de   
blowerdoortestmachine   liet   zien   dat   er   7,6   
luchtwisselingen   per   uur   (ACH)   bij   windkracht   5   zijn.     

  
Met   de   infraroodcamera   vonden   we   de   grootste   
luchtlekken   en   met   schilderstape   plakten   we   die   
provisorisch   af   om   te   kijken   hoe   goed   het   kan   
worden.   En   daarmee   hebben   we   ook   gelijk   de   eerste   



kluslijst,   tussen   haakjes   hoe   goed   de   luchtdichtheid   werd   en   wat   er   aan   gedaan   kan   worden   
om   het   definitief   te   repareren:   

  
Kelderdeur   (7,53   ACH   -   Solidseal   kaderdichting   en   valdorpel)   
Voordeur   (7,3   ACH   -   Solidseal   kaderdichting   en   valdorpel,   passiefhuisbrievenbus)   
Bijkeuken-deur   (7,2   ACH   -   Solidseal   kaderdichting   en   valdorpel)   
Openslaande   deuren   (7,15   ACH   -   vooral   de   onderkant   verdient   aandacht,   kunststof   kozijn   
dus   vermoedelijk   afstellen).   

  
Met   deze   klussen   voel   je   beneden   geen   tocht   meer   maar   er   komt   nog   wel   heel   
verschrikkelijk   veel   lucht   van   boven:   

  
Logeerkamer   balkondeur   (6,9   ACH   -   solidseal   kaderdichting)   

  
En   dat   was   hoe   goed   we   het   kregen,   de   rest   van   het   luchtlek   komt   van   het   dak….   

  
Het   dak   uit   1965   is   ooit   al   een   keer   met   een   paar   centimeter   glaswol   geïsoleerd   maar   het   
tocht   rondom,   waar   je   ook   voelde,   de   kou   kwam   naar   binnen.   De   dakkapellen   zijn   echt   lek   
en   fluiten   tijdens   de   50   Pascal   test.   Dit   is   pas   te   repareren   als   de   zolder   helemaal   gestript   
wordt.   Het   effect   van   de   slechte   luchtdichtheid   kan   hier   op   twee   manieren   aangepakt   
worden.    De   eerste    is   om   het   grootste   lek,   namelijk   de   aansluiting   van   het   dakbeschot   op   
de   muur   te   herstellen.   Eerst   de   oude   isolatie   verwijderen   tot   op   het   dakbeschot.   
luchtdichtingstape   op   muur   en   dak.   Dan   de   dikte   van   de   gording   (in   NL   meestal   17   cm)   
vullen   met   een   biologisch   (=   damp   veilig)   isolatiemateriaal   als   isovlas.   En   vervolgens   een   
intelligente   dampremmer   die   het   hele   vlak   afschermt   en   dan   aftimmeren   met   materiaal   naar   
keuze.   Het   klinkt   als   een   hele   operatie   voor   1   kier   maar   dit   is   dan   ook   de   nummer   1   kier   van   
Nederland   en   we   zien   elke   dag   geïsoleerde   daken   waarbij   dit   detail   is   overgeslagen   
waardoor   het   effect   van   het   isoleren   eigenlijk   nihil   is.   
Bij   deze   een   oproep   aan   klussend   en   isolerend   Nederland   om   dit   bouwdetail   echt   aandacht   
te   geven!   

  
  



De   tweede   (aanvullende)   oplossing    is   om   voor   het   trapgat   naar   zolder   een   zwaar   en   
isolerend   gordijn   op   te   hangen.   De   zolder   wordt   namelijk   zelden   gebruikt   en   het   strippen   
van   de   zolder   om   hem   luchtdicht   te   maken   en   te   isoleren   duur   staat   voorlopig   niet   op   het   
programma.   Maar   het   energieverlies   beperken   is   wel   gewenst.   1   en   1   is   dus   twee   hier   :   
simpele,   goedkoop   effectief.   En   de   slaapkamers   mogen   toch   lekker   fris   zijnhoorde   ik   dus   
dat   past   allemaal   prima   bij   elkaar.     

  
De   Installaties   
Onder   het   raam   in   de   voorkamer   zit   een   kamerbrede   radiator   die   voorzien   was   van   
TV-woonmagazine   radiatorbetimmering   omdat   hij   niet   mooi   meer   was.   De   leidingen   naar   de   
radiatoren   waren   wel   al   eens   vervangen   met   riante   stalen   28   mm   hoofdleidingen   en   22mm   
aansluitingen.      
Op   zolder   draait   een   20   jaar   oude   30   kilowatt   CV-ketel   (tapwaterklasse   CW3)   met   
voorraadvat.   Dat   vat   wordt   maar   1x   per   week   aangesproken   als   er   gebadderd   wordt.     

  
Ik   sprak   het   vermoeden   uit   dat   het   in   productie   komen   van   het   warmtenet   vermoedelijk   nog   
een   hele   poos   in   de   toekomst   ligt   en   daarop   reageerde   de   bewoner   dat   ze   eigenlijk   ook   
helemaal   niet   zo   zagen   zitten.   Bij   elkaar   genoeg   redenen   om   de   CV-ketel   te   vervangen   door   
een   CW5   klasse   model   zodat   het   buffervat   niet   meer   nodig   is   en   het   bad   direct   uit   de   
CV-ketel   verwarmd   kan   worden.   Dat   scheelt   veel   stilstandsverlies.   Met   het   vervangen   van   
de   ketel   hoort   deze   kluslijst:   

- nieuwe   kamerbrede   laagtemperatuurconvector   over   de   kamerbreedte   beneden.   
- Waterzijdig   inregelen   van   alle   convectoren   en   vloerverwarming   
- Zoneregeling    zodat   er   per   zone   warmte   gevraagd   kan   worden   
- Vervangen   van   de   circulatiepomp   want   deze   gebruikt   nu   elke   stookseizoen   67   watt   

als   de   ketel   brandt.   Een   moderne   circulatiepomp   verbruikt   ongeveer   5   watt.   Dat   
scheelt   bij   180   dagen   stoken   x   20   uur   x   62   watt   =   223   kWh   per   jaar   (opbrengst   1   
zonnepaneel) 

  
  
  



Warme   en   koude   Zones   
Omdat   het   boven   best   koel   mag   zijn   is   het   in   deze   woning   mogelijk   om   de   deur   van   de   
woonkamer   naar   de   gang   te   gaan   zien   als   "buitendeur"   :   goede   kaderdichting   en   een   
valdorpel   voor   een   echt   luchtdichte   afsluiting.   Zelfde   recept   voor   de   kelderkast.   

  
Ventilatie   
Ik   raad   aan   de   luchtkwaliteit   te   gaan   meten   als   je   fors   kieren   gaat   dichten.   Er   komt   een   
moment   waarop   een   ventilatiesysteem   echt   nodig   wordt   als   het   kieren   dichten   slaagt.   De   
woning   verdient   ventilatie   met   warmteterugwinning   maar   omdat   er   nu   helemaal   geen   
mechanische   ventilatie   is   zal   er   zowel   voor   aanvoer   als   toevoer   een   kanaal   aangelegd   
moeten   worden.   Gelukkig   kan   het   gros   daarvan   achter   de   knieschotten   uit   het   zicht.   Hier   
een   eerste   verkenning   van   hoe   dat   zou   kunnen.   Dit   is   een   hele   operatie   en   er   zijn   meerdere   
mogelijkheden!   Er   is   tijd   en   aandacht   nodig   om   een   en   ander   goed   voor   te   denken.    

  
  
  
  

Onderhoud   
Er   zijn   nog   veel   kozijnen   met   enkel   glas   of   ouderwets   thermopane.   We   adviseren   dit   (vooral   
beneden)   te   vervangen   door   HR++   glas   met   een   U glas -waarde   van   <=   0.8   met   warm-edge   
afstandhouders.   

  
Het   kan   uit   om   het   beste   glas   te   nemen   wat   je   kunt   vinden,   de   installatiekosten   bedragen   
namelijk   ⅔   van   de   totaalprijs.   Dan   kan   je   de   dure   "handen"   maar   beter   zo   goed   mogelijk   
materiaal   laten   plaatsen,   ze   komen   maar   1x   langs.   Let   bij   het   plaatsen   van   kozijnen   op   een   
voortreffelijke   luchtdichte   aansluiting.   Als   de   leverancieren   niet   kan   uitleggen   hoe   hij   dat   
gaat   doen   dan   liever   een   andere   leverancier   zoeken.   

  



  
Alle   woningen   in   de   straat   hebben   een   balkon   dat   is   vastgestort   aan   de   etagevloer.   In   de   
woonkamer   toont   hij   zich   als   een   betonnen   balk   boven   het   kozijn.   Hij   is   koud   en   dat   kan   
makkelijk   hersteld   worden,   ik   raad   aan   dat   te   doen   bij   het   vervangen   van   het   kozijn.   Met   
Wedi-plaat   van   20   of   30   mm   dik    (waar   badkamers   mee   geïsoleerd   worden)   kan   gezorgd   
worden   dat   de   ergste   kou   buiten   blijft.   Belangrijk   is   dat   het   echt   luchtdicht   op   het   beton   
geplakt   wordt   zodat   er   geen   vocht   bij   kan   komen.   Dat   lijkt   me   een   rationelere   aanpak   dan   
het   balkon   eraf   zagen   en   de   hele   gevel   in   te   pakken   met   isolatiemateriaal   omdat   80%   van   
de   gevel   uit   glas   bestaat.      

  
De    voordeur    is   een   groot   
warmtelek.   Met   een   nieuw   
verstelbare   sluitkom   kan   de   deur   
beter   in   (nieuwe)   rubbers   vallen.   
Nu   is   er   2-3   mm   speling   
waardoor   de   wind   overal   om   de   
deur   heen   waait.   

  
Maar   de   deze   voordeuren   zijn   
eigenlijk   nooit   ontwikkeld   als   
luchtdichte   oplossing   en   
misschien   is   dit   wel   het   moment   
om   het   voordeurkozijn   mee   te   
nemen   bij   de   vervanging   van   het   kozijn   in   de   woonkamer.   En   dus   een    isolerende   deur .   Dan   
heb   je   in   1   keer   een   luchtdicht,   energiezuinig   en   veilige   (want   driepuntssluiting)   voordeur.   In   
plaats   van   een   brievenbus   een   externe   brievenbus   nemen!   Wellicht   dan   ook   een   isolerende   
kunststof   onderdorpel.   

  



Afsluitende   tip   
De   wasdroger   wordt   vaak   gebruikt   maar   is   nog   niet   van   het   type    warmtepompdroger.   
Hierdoor   is   er   nog   een   gat   in   de   buitengevel   nodig   voor   de   afvoer   (warmtelek)   en   wordt   er   
een   factor   3-4   meer   energie   gebruikt   dan   nodig   is.   

  
Ooit   van   het   aardgas   af   /   Lokaal   warmtenet   
Met   goede   kierdichting,   de   pui   vervangen,   het   optimaliseren   van   de   bestaande   installatie   en   
een   nieuwe   ketel   kan   er   de   komende   jaren   geoefend   gaan   worden   met   het   toewerken   naar   
aanvoertemperaturen   van   rond   de   40-45   graden.   Ik   heb   er   vertrouwen   in   dat   dat   gaat   
lukken   maar   de   warmteverliesberekening   die   ik   nog   ga   maken   (waarbij   ik   de   gemeten   
luchtdichtheidswaarden   zal   invoeren)   van   de   woning   gaat   laten   zien   hoe   ver   we   bij   deze   
woningen   realistisch   gezien   kunnen   komen.   Als   de   warmtevraag   fors   gereduceerd   is   dan   
zou   een   warmtenet   (maar   dan   niet   op   80   graden   met   bijbehorende   verliezen   van   30%   in   de   
grond)   best   een   optie   kunnen   zijn,   maar   ook   een   efficiënte   warmtepomp   of   wie   weet   biogas   
uit   deze   agrarische   regio   …   het   kan   allemaal.   Maar   nu   eerst   op   kierenjacht   want   dat   er   
energetisch   niks   verbeterd   kan   worden   aan   deze   woning   …..   dat   is   gewoon   niet   waar!   

  
  

Huisfluisteraar   :    Lars   Boelen   
  

    
  


