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Abstract:  
Het technisch duurzaam versterken van een woning heeft alleen zin wanneer diezelfde woning ook op andere 
manieren thermisch en energetisch verduurzaamd wordt. Het nuttige gebruik van de woning of het gebouw moet 
nog tientallen zo niet honderden jaren gewaarborgd blijven. Minimalisatie van CO2 uitstoot voor toekomstige 
verwarming is een kritiek punt en isolatie volgens de laatste BENG normen is daarom gewenst. Veel 
bouwmateriaal kan recyclet worden en duurzame bouwmaterialen zijn een alternatief op materialen die voor de 
productie een hoge CO2 uitstoot hebben. Het opzetten van hergebruik en recycling bedrijven daarvoor is 
belangrijk. Niet alle typen woningen zijn economisch goed te verduurzamen. Een goede planning vooraf kan dat 
bepalen, terwijl de ontwikkeling van bedrijven en technologieën gestimuleerd kan worden.   
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Voorwoord. 

Verduurzamen in seismische zin is in de vorige 11 hoofdstukken uitgelegd, maar bij een belangrijke 
bouwkundige ingreep is het verstandig om ook direct thermisch en installatie technisch te 
verduurzamen.  Immers de halve woning licht overhoop en binnenzijdig wordt er vaak iets aan de 
muren gedaan, die daarna weer netjes afgewerkt moeten worden.  

Oudere woningen, die oorspronkelijk goed geventileerd waren (kieren),  zullen bij het isoleren ook 
naar de ventilatie moeten kijken. Door extra spouwmuur isolatie en binnenzijdige muur en dak isolatie, 
beiden met damp-remmende folies aan de warme kant, zat de gas uitwisseling met buiten sterk 
verminderen.  Ventilatie kan dan verbeterd worden door extra ventilatie roosters in nieuwe isolatie 
ramen, decentrale of centrale balansventilatie met warmte terugwinning. De modernste systemen 
hebben aanwezigheids- of CO2-controles en luchtbevochtigers.  

Wanneer er overgegaan wordt naar warmte pompen zal niet alleen eerst de isolatie geoptimaliseerd 
moeten worden, maar ook LTV aangelegd, te beginnen met vloerverwarming. De verschillende 
thermische en technische maatregelen kunnen bij een kleine oude woning makkelijk euro 30.000 tot 
40.000 gaan kosten afhankelijk van de subsidie regelingen.  De gemiddelde burger heeft dan niet vrij 
beschikbaar. 

In het beoordelen van de uit te voeren maatregelen is het dus van belang dat bij muur versterking de 
buitenmuren optimaal volgens de BENG geïsoleerd worden, en dat er  voor de burger toegang is naar 
financieringsbronnen om de  andere verduurzamingsmaatregelen te financieren.   
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12.0.  Wat is verduurzamen? 
 
Naast de uitleg in de begrippenlijst van Hoofdstuk 1, zijn er voor woningen en andere bestaande 
gebouwen vier aspecten van verduurzamen te onderkennen:  
A.  De tijd dat het gebouw  kan blijven bestaan en nuttig gebruikt; hoe langer hoe beter.  
B.  Het energieverbruik dat het gevolg is van het gebruik van het gebouw; hoe minder hoe beter.  
C.  Het energieverbruik dat noodzakelijk is voor de aanpassingen of de sloop van het gebouw; hoe 

minder hoe beter.  
D.  De hoeveelheid materiaal dat uit een te slopen gebouw vrijkomt voor hergebruik of recycling. 

Daarbij heeft hergebruik de voorkeur boven  recycling. 
E.  De hoeveelheid energie die door de aanwezigheid van het gebouw kan worden opgewekt, in de 

eerste plaats voor eigen gebruik.  
 
De tijd dat een gebouw kan blijven bestaan en goed functioneren is in hoge mate afhankelijk van de 
kwaliteit van de fundering. Daarnaast zal de inwendige nuttige etagehoogte1 een rol spelen en de 
mogelijkheid om het gebouw op een andere manier in te delen.  

Figuren 1. De netto etagehoogte is medebepalend voor de lange termijn verduurzaming van de woning. 
Links: op de eerste etage is nauwelijks ruimte, maar als het hele dak verhoogd kan worden, kan de woning ook 
duurzamer worden. Midden: veel na-oorlogse rijtjeswoningen hebben een interne etage hoogte van 240 cm en 
kleine ruimtes waardoor de lange termijn verduurzaming minder gunstig uit zal vallen. Rechts. Oude woningen 
hebben vaak een hoge netto begane grond etage, maar beperkte mogelijkheden op de eerste etage.  

 
Wanneer een woning voldoende ruimte heeft, zijn de volgende aspecten ook van belang: 
 
Ten eerste: Een goede fundering is een belangrijke voorwaarde voor het verder verduurzamen van het 
gebouw. Dit voorkomt nieuwe verzakkingen of nieuwe scheuren in het metselwerk.  Daarna is het 
verstevigen en repareren van beschadigde muren het volgende aspect. De vorige 11 hoofdstukken 
legden uit wat er technisch gedaan kan worden. De uiteindelijke keuze hangt af van de algehele staat 
van het gebouw, de wensen van de eigenaar, de beschikbare financiën en in hoeverre het goed 
gecombineerd kan worden met het thermisch isoleren.  
 
 
Figuur 2. Eind 2016 was de berekening dat er 1450 
panden versterkt moesten worden2. De aantallen 
sloegen op gebouwen die ‘net niet zouden instorten’ bij 
meer en grotere bevingen en wijzigden met de latere 
aanpassingen van de NPR.  

 

 
1 De nogal beperkte netto etage hoogte van 240 cm die in de oudere bouwverordening stond werd  in 2015 
herzien naar 260 cm. Een netto etagehoogte voor de begane grond van een jaren ’30 woningen is 280 cm. 
Hierdoor zijn er veel meer en betere gebruiksmogelijkheden dan de jaren ’70 woningen.  
2 Uit: https://www.fluxenergie.nl/gas-alle-onderzochte-woningen-in-aardbevingsgebied-groningen-moeten-worden-versterkt/  

https://www.fluxenergie.nl/gas-alle-onderzochte-woningen-in-aardbevingsgebied-groningen-moeten-worden-versterkt/
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In de eerste jaren na de 16-08-2012 beving van Huizinge waren er schattingen van 100.000 woningen 
die versterkt moesten worden (van fundering tot de nok) om bestand te zijn tegen de hoge 
geprojecteerde PGAg-waarde van het dreigingskaartje van de NPR 9998:2015 (PGAg <0,42).  Met de 
veel lagere NPR-dreigingskaartje waarden voor ná 2020 (PGAg <0,15), gaat het over veel minder 
woningen om te versterken. In werkelijkheid zullen de bevingen PGAg <0,5 en is seismisch versterken 
niet meer relevant. Maar als het gaat over oude bevingsschade verhelpen, of toekomstige schade 
voorkomen, dan gaat het wel weer over tienduizenden gebouwen.   
 
Ten tweede. Wanneer de gebouweigenaar niet uitgebreid wil versterken, omdat er geen grotere 
bevingen dan type Huizinge 2012 meer komen, kan dat achterwege blijven. De woningeigenaar kan nu 
besluiten alleen de zichtbare scheuren weg te werken, in de hoop dat nieuwe kleine trillingen die niet 
weer open doen staan.  Isoleren moet echter dan wel alsnog gebeuren, wanneer verduurzamen van 
toepassing is.  Met de afkoopgarantie via de NCG3 is het dan mogelijk om visueel te herstellen en te 
isoleren om op de langere termijn lagere woonlasten te hebben.  
 
Versterken en isoleren moet wel in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Wanneer de woningeigenaar 
de binnenzijde van de buitenschil van de woning goed geïsoleerd heeft en netjes afgewerkt, is het 
naderhand binnenzijdig versterken van die buitenschil een dure optie, want dan moet de afwerking en 
isolatie verwijderd worden en na het versterken weer aangebracht.    
 
Ten derde de thermische isolatiemaatregelen, die er voor moeten zorgen dat de eenmaal verwarmde 
woning zo min mogelijk warmte verliest. De isolatienormen uit 2015 zijn al een goede richtlijn, maar 
de 2021 richtlijn van BENG (Bijna Energie Neutraal  Gebouw)4 zijn nog wat beter en ook duidelijker 
voor wat betreft het energieverbruik. Het  principe van Trias Energetica5 kan gevolgd worden.  
 
 
Figuur 2. Trias Energetica van energie besparing. Dit is evenredig aan de 
besparing van de CO2 uitstoot (CO2-equivalent). Deze uitstoot is 
verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en grote klimaat 
veranderingen: 
 
Te realiseren in de volgende volgorde: 
1) Zo min mogelijk energie gebruiken.  
2) Zo veel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen opwekken.  
3) Gebruik de energie uit fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk.  

 
 
Naast brede informatie op www.MilieuCentraal.nl zijn er in 2021 vele websites beschikbaar waar je 
algemene informatie kan vinden over thermisch isoleren van de woning onder de naar verduurzamen. 
Het echte constructieve, gebruik-technisch, thermisch en energetisch verduurzamen en energie 
opwekken gaat echter verder dan alleen thermisch verduurzamen.    
 
Figuur 3. Afb. De Groene Grachten en het 
Nationaal Restauratiefonds hebben een 
eenvoudige zelfscan geïntroduceerd. Deze 
geeft ook een indruk voor gewone woningen. 
https://www.monumenten.nl/monumenten-
verduurzamen/zelfscan-duurzaam-monument  
  

 
3 De bestuurlijke regelingen inzake schade vergoedingen zijn in november 2020 bekend gemaakt. 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/bestuurlijke-afspraken-versterking-groningen  
4 Zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng  
5 Zie: https://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf  

http://www.milieucentraal.nl/
https://www.monumenten.nl/monumenten-verduurzamen/zelfscan-duurzaam-monument
https://www.monumenten.nl/monumenten-verduurzamen/zelfscan-duurzaam-monument
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/bestuurlijke-afspraken-versterking-groningen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf
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Voor bijna alles wat we doen is energie nodig, en die energie vereist productie die afhankelijk van de 
methode meer of nóg meer CO2 en CH4 (methaan) uitstoot oplevert.6   
 
De Trias Energetica geldt dus ook voor bijvoorbeeld water. 1. Minder waterverbruik staat dan voorop 
(e.g. minder/korter douchen, niet in bad, minder tuin sproeien of autowassen). 2. Zoveel mogelijk 
bestaand water gebruiken (regenwater voor de tuin is een voorbeeld). 3. Het beschikbare water zo 
zuinig mogelijk gebruiken (e.g. het afvalwater gebruiken om de toilet door te spoelen).  

   
Figuren 4. Cartoons door A3 Tekenteam uit ‘Hart voor uw Huis’ van www.woonwijzermedia.nl die op een leuke 
manier sommige aspecten van het waterverbruik aankaarten.  
 

Ten vierde dat de energie die voor de woning en het wooncomfort nodig is, op een zo klimaat- 
vriendelijke manier wordt geproduceerd. Grote CO2 productie zoals het verbranden van steenkool, 
bruinkool, olie of biomassa moet uit-gefaseerd worden. Schoorstenen die nodig zijn voor de 
verbranding van biomassa (hout) worden dan ook verleden tijd7.  
 
Opslag van elektriciteit van eigen PV wordt steeds belangrijker (in de grotere kelder?). Het gasnet 
(goede infrastructuur) kan wel blijven bestaan als er via dat netwerk waterstof (productie overschot 
van windmolens en PV in piekuren) en biogas (veeteelt, voedselindustrie en riool) gedistribueerd 
wordt. Om te voldoen aan de energie-eisen is het mogelijk dat in verschillende woonwijken een wijk-
warmtenet moet worden aangelegd. In dat geval zal er veel overleg in de wijk gepleegd moeten 
worden omdat dan individuele warmtebronnen overbodig worden. 
 
Ten vijfde de levensloopbestendigheid. Gebouwen moeten na verduurzaming nog minstens enkele 
bewonersgeneraties (> 200 jaar) een nuttige gebruiksfunctie hebben. Afgezien van het 
investeringsrendement8 betekent het dat de woningen goed bewoonbaar moeten zijn en blijven. Voor 
woningen met smalle nauwe gevaarlijke trappenhuizen zouden met een interne verbouwing veiliger 
gemaakt moeten worden9.  
 
Trappetjes zijn minder geschikt voor oude senioren; dus woningen moeten worden aangepast, of die 
oudere bewoners moeten verhuizen naar gelijkvloerse woonruimte. Moderne wooneisen vragen om 
betere en soms ruimere sanitaire voorzieningen. Ongelijke funderingen door plaatselijke mini-kelders 
kunnen doorgetrokken worden en de kelders vergroot.   

 
6 Omdat verschillende broeikasgassen verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming spreekt men van CO2-
equivalent. Methaan (CH4) of aardgas is een 21x sterker broeikasgas dan CO2.  Eén CH4-equ = 21 CO2. 
7 Het verbranden van hout voor de sfeer levert ook nog veel fijnstof en daarmee veel luchtvervuiling op. Een 
uitzondering is een goed afgestelde pelletkachel die gestookt wordt met pellets van restafval uit de bouw. 
8 De huidige richtlijn is dat het weinig zinvol is om meer in een woning te investeren dan dat die woning na de 
verduurzaming (sterkte en isolatie), met de oorspronkelijke eigen waarde (zonder de grondwaarde te rekenen), 
meer heeft gekost dan 150% van de dan geldende markwaarde. Deze marge is aangenomen omdat met de 
huidige bouwmethoden niet alle milieukosten zijn meegeteld. 
9 De typische Nederlandse trappen met een of 2x een kwart draaien zijn gevaarlijk constructies. De meeste 
ernstige ongelukken in huis gebeuren vanwege deze trappen.   

http://www.woonwijzermedia.nl/
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Rijtjeswoningen en Vinex locaties10 voldoen aan de wooneisen van de individuele bewoner waarbij de 
huidige maatschappij (in west Europa) erg individualistisch is opgegroeid. Dit heeft geleidt tot  dit type 
woningen door heel Nederland. Veel Vinexwijken hebben echter te weinig gemeenschappelijke 
voorzieningen. Voor een meer duurzame maatschappij is gemeenschappelijk gebruik van ruimtes en 
voorzieningen een steeds belangrijker thema. Rijtjeswoningen en wijken kunnen of moeten daarop 
aangepast worden11. Een probleem bij deze stelling is dat  deze maatregel de individuele situatie van 
de woningeigenaar overstijgt en er een wijk-gebonden organisatie en uitvoering voor noodzakelijk is.   
 
12.2.  Is het gebouw nog langdurig en duurzaam te bewonen? 
 
Wanneer het vijfde aspect (levensloopbestendigheid)  negatief uitvalt, is het minder relevant om grote 
financiële of bouwkundige investeringen te doen aan funderingen, plafondhoogte, versterking en 
isolatie. Na de dure ingrepen moet de woning geschikt zijn voor enkele generaties (>100 jaar). 
Wanneer dat niet het geval is, zijn er weer twee opties. Niet versterken maar alleen isoleren, of slopen 
met nieuwbouw. Immers, met de verder afnemende bevingssterkte worden de scheuren niet of 
nauwelijks groter en stort er niets meer in.  

Een voorbeeld van een mogelijk dilemma over de te nemen actie is de kleine arbeiderswoning 
met lage zolder, een van de veel voorkomende woningtypes in de provincie, daar ‘krimpje’ genoemd 
als schaalmodel van de heren-boerderijwoning.  
 
In woningen uit de na-oorlogse periode van 1950 tot 1970 komen veel kamerhoogtes voor van slechts 
240 cm, dit is met de nieuwe BRL 260 cm geworden. Bij gedeelten van woonruimten die lager zijn dan 
150 cm geldt het lagere gedeelte niet als woonoppervlakte, maar wel als gebruiksoppervlak (berging). 
Door de woning binnenzijdig te isoleren (>15cm) wordt de beperkte woonruimte nog verder verkleind. 
 
Het verhogen van de lage schuine plafonds langs de zijkanten is economisch geen haalbare oplossing 
voor deze oude woningen. Bij kleine woningen met een dergelijke lage dak-gedeeltes (figuren 5) kan 
het een optie zijn een sterk vloerdiafragma aan te leggen en om de buitenmuren in lichte houtbouw 
constructie hoger op te trekken. Hierdoor wordt de zolderruimte tegelijkertijd hoger gemaakt 
(eventueel met dakkapellen) zodat dit type woning twee volwaardige etages krijgt.  

 
Figuren 5. 
Kleine 
woning 
met lage 
zijkanten 
en erg lage 
zolder. 

 
 

 
 
In dit type woning bestaat er geen verbinding tussen de etagevloer en de lage zijmuren. Hierdoor heeft 
dit gebouw een probleem voor het seismisch versterken. De eenvoudigste methode van seismisch 
versterken is om de zijmuren op te trekken en de etagevloer door te laten lopen tot op de zijmuren. 
(linker schets). Hierbij wordt er aan beide zijden een plat dakje gerealiseerd, maar dat levert geen extra 
woonruimte op de etage op. Op de begane grond is er hierdoor wel enige ruimtewinst en mogelijkheid 
tot verhoging van de kleine zijramen. 

 
10 Vinex wijken blijken populair:  De afkorting staat voor: “Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota 
ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991”  
11 Niet elk gezin heeft een auto, wasmachine, bladblazer, boortol en oversized BBQ nodig.  
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Deze ruimtewinst zal ten dele teniet worden gedaan door de noodzakelijke thermische isolatie tegen 
de binnenkant van de buitenmuren. Deze woning heeft steens buitenmuren, dus een halve 
spouwmuur verwijderen en buitenzijdig isoleren is geen optie. 

Figuren 6. Binnen in huisje van figuren 5. Schuin plafond gedeelte bij de voordeur en in oude keuken. Hier werd 
een test uitgevoerd over de vraag hoe je een seismische versterking van het schuine dakvlak kon uitvoeren die 
een verbinding tussen de buitenmuren en het versterkte zoldervloer diafragma kon bewerkstelligen.  

 
Beide seismische versterkingen (figuren 5, schuin dak en zoldervloer diafragma) zijn ingrijpende 
maatregelen, zonder dat er extra woonruimte wordt gecreëerd, en zullen op basis van de kosten en 
duurzaamheidsoverwegingen geen voorkeur hebben. Binnenzijdige thermische isolatie van 20 cm voor 
het dak en 15 cm op de buitenmuren zal de woonruimte verder verkleinen.  Smalle entree, smalle gang 
en toilet, minikeuken, smalle trap naar zolder (die overal te laag is) zijn andere aspecten die moeten 
worden aangepakt om van deze woning een duurzaam gebouw te maken. Omdat de woning klein is 
had de vorige eigenaar er al een stuk aan de achterkant aangebouwd.  

Figuren 7. Deze testwoning (typologie 4) was al door de eigenaar van achteren met 3 m uitgebreid, maar 
binnen was de open trap naar zolder slechts 60 cm breed, en de doorgang ernaast ook. De fundering op was 
kennelijk voldoende voor deze woning want er was geen zettingsschade gedetecteerd. 
 
De breedte van de voordeur is bij deze oude woning te smal voor rolstoel toegang en kan op deze 
locatie niet verbreed worden. Bij het toevoegen van 15 cm thermische isolatie tegen de binnenkant 
van de steens buitenmuur kan deze isolatie niet doorlopen tot aan het deurkozijn.  

Zoals werd vermeld in hoofdstuk 2 Gebouwvorm, is de inspringende constructie  bij de 
voordeur nadelig voor de versterking. Bij deze lage woning is het minder relevant, maar bij een grotere 
woning kan dit soort inham op etagevloer niveau beter vervallen en de vloer met versterkt diafragma 
tot en met de buitenhoeken worden doorgetrokken. Het diafragma moet dan over de hele vloer 
doorlopen en ook aan de versterkte binnenmuren worden gekoppeld. Wanneer de fundering goed is 
kan er zo een hele etage in houtskeletbouw op het gebouwtje worden geplaatst.    
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Wanneer de woning al reeds scheurschade heeft die te wijten is aan een gebrekkige fundering, dan is 
het verhogen van het gebouwtje geen goede oplossing. Wanneer de woning te klein is, en men wil er 
een stuk aanbouwen dan is het verstandig om een dilatatie tussen het oude of nieuwe gedeelte toe 
te passen, of het hele nieuwe gedeelte als houtskeletbouw uit te voeren.  
 
 
Figuur 8. Links is de bestaande plattegrond met de geteste  
schuine dak versterking en vloerdiafragma.   
Rechts is de optie om de steens muur te verhogen tot de 
etagevloer en buitenop de versterking en isolatie aan te 
brengen. Op deze vloer kan een lichtgewicht, maar volledige 
houtskelet constructie gebouwd worden, eventueel met 
dakkapellen.  
 
 

 
 
Deze woning werd gebruikt om versterkingstechnieken op te testen, maar is tevens een aardig 
voorbeeld van maatregelen waarbij de waarde van de woning na de kostbare versterking nauwelijks 
toeneemt, onder andere omdat de woning te klein blijft en een slechte indeling heeft.  
 
 
 
 
Figuur 9. Met de laatste BRL zijn de 
deurbreedten en hoogten vergroot. 
Het is wenselijk dat bij een 
ingrijpende verbouwing deze ook 
aangepast moeten worden.12  Voor 
woningen die voor duurzame 
bewoning door senioren worden 
aangepast is het verbreden van de 
deuren ten behoeve van rolstoelen 
vaak een vereiste.  

 

 

 

 
Figuren 10. Een gewoon toilet is vaak 
te klein om hulp te bieden. Aanpassing 
van een toilet voor toekomstige  
seniorenwoning of trap betekent 
veelal een flinke wijziging in de 
plattegrond van de woning. 
Tekening: Enter vwz, België.  
 
 
 
 
 
 

 
12 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Verblijfsruimte  Deurbreedte: 830 tot 880 mm (renovatie van woningen), en 
930 mm (BRL). Deurhoogte:   2015 tot 2115 mm (bij renovatie van woningen), en 2315 tot 2340 mm. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verblijfsruimte
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In oudere woningen zijn toiletruimtes vaak onder de trap weggewerkt, en niet veel breder dan de deur. 
Voor duurzame bewoning door senioren13 is een toiletruimte nodig waar een rolstoel in en uit kan, of 
waar hulp geboden kan worden. Bij het vergroten van de deur en het vloeroppervlak voor het toilet 
moet meestal de indeling van de hele woningplattegrond aangepast worden. Wanneer het toilet tegen 
de buitenmuur is aangebouwd (bij de voordeur) en er thermische isolatie aan de binnenkant van de 
buitenmuur moet komen, zal de resterende toiletruimte te klein zijn.  

 

Figuur 11. De schets geeft 
een mogelijke verbouwing 
weer, waarbij het dak is 
opgetrokken en de vloer 
doorloopt. De woonruimte 
beneden is nu 260 cm hoog 
en de zolderetage ruimer. De 
keukenruimte kan beter 
worden ingericht. Op deze 
manier wordt de 
woningwaarde sterk 
verhoogd en kan de 
combinatie van versterken 
en verduurzamen 
economisch rendabel zijn.  

 

Alvorens een woning te gaan versterken14 en daar veel op te investeren, moet overwogen worden wat 
de andere maatregelen zijn om het gebouw levensloopbestendig te maken of te verduurzamen. Als de 
gezamenlijke kosten van de gerenoveerde woning (zonder de grondwaarde) meer zijn dan 150% van 
wat de woning in de vrije markt waard zou zijn, dan betekent het een kapitaalverlies en is slopen en 
nieuwbouw de aangewezen optie. Voor monumenten ligt dit anders, afhankelijk van de waarde die 
aan het monument wordt toegekend.   

Figuren 12. Verschillende aspecten van de testwoning Type 4. 

 

 
13 Een steeds groter gedeelte van de bevolking bestaat uit senioren, die om sociaaleconomische en medische 
redenen langer thuis blijven wonen, met de mogelijkheid om thuis verzorgd te worden. Bij woningen die niet 
de ruimte bieden voor thuiszorg, zullen de bewoners naar verzorgingshuizen moeten verhuizen.  
14 Voor het versterken kan me anno 2020 uitgaan van een lichte versie of alleen het wegwerken van de 
scheuren, omdat er geen grotere bevingen worden verwacht dan ¾ van de 16 augustus 2012 Huizinge beving.  
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Van elk woningtype kan een lijst van minstens 50 punten gemaakt worden met de belangrijkste 
renovatiepunten en daaraan vast gekoppeld een kosten begroting. Naast de verkorte onderstaande 
lijst kunnen dan drie kolommen worden toegevoegd; één kolom voor de afmetingen, één voor de 
eenheidsprijs en één voor het totaalbedrag.  Op basis van een dergelijke lijst kan dan voor alle 
varianten binnen dat woningtype snel een eigen begroting worden gemaakt. 
 

 # Aspecten van huidige woning 
Steens buitenmuren 

Aspecten van de verbeterde woning. 

1 Lichte fundering “op staal”, verbreed metselwerk 

op klei, ongeveer 80 cm diep. 

Bredere gewapend betonnen plaatfundering onder alle dragende muren, 

inclusief binnenmuren. Indien draagkracht onvoldoende is.15  

2 Geen (gewapende) lateien over de  ramen. Over alle ramen een doorlopende lintvoegwapening. 

3a Plafonds binnenin 240 cm hoog; de 1 m brede 

zijkanten lopen schuin naar beneden.  

Dak aanzet  minimaal 1 meter omhoog zodat over de hele begane grond 

de kamerhoogte 260 cm is zonder borstwering op zolder.  

3b  Dak met minimaal 1 m borstwering boven de zoldervloer 

4 Balklaag van plafond of zoldervloer is niet een stijf 

diafragma en geen verankering aan zijmuren. 

De nu doorgetrokken balklaag verbindt alle muren. Vloer wordt stijver 

gemaakt door opbrengen van een multiplex plaat. 

5 Netto woonruimte in de zolder die hoger is dan 

150 cm vanaf de vloer is erg smal.  

Verhogen van de draagmuren geeft veel meer hoofdruimte en netto 

woonbreedte op de zolder die hoger is dan 150 cm. (punt 3) 

6 Twee kleine, lage raampjes in de zolderruimte. Vergroten van de ramen in de kop- en achtergevel. Maken van grote 

dakkapellen aan de zijkant voor meer leefruimte. 

7 Voor en achter topgevel metselwerk Topgevels verwijderen en geïsoleerde Keralit bekleding aanbrengen. 

8 Verouderde elektra leidingen en meterkast Nieuwe en meer elektra leidingen en nieuwe meterkast 

9a Huidige Rc waarde steens buitenmuur met 4 cm 

glaswol en regelwerk  ≈ 1,2 m2.K/W 

Verwijderen  alle binnenisolatie, aanbrengen van 15 cm PIR op 

buitenmuren en afwerken. Nieuwe isolatiewaarde muur Rc ≈ 5,0 m2.K/W. 

Binnenmuur na elektra bekabeling stukadoren. 

9b  Verwijderen alle binnenisolatie en na aanbrengen van nieuwe elektra 

afwerken. Buitenzijdig aanbrengen 15 cm isolatie en weervaste 

afwerking. Nieuwe isolatiewaarde muur Rc ≈ 5,0 m2.K/W.  

9a Houten balken begane grondvloer. Geen isolatie Geheel vervangen door balkjes en geïsoleerde broodjes + LTV 

9b  Aan onderzijde goed isoleren en bovenzijde met LTV 

10a Losstaande gaskachel of oude CV-ketel oude CV 

leidingen, radiatoren, waterleidingen, gas. Haard 

All electric warmtepomp grond - water en LTV. Nieuwe geïsoleerde 

leidingen aanleggen en nieuwe ventilatie kanalen, aan- en afvoeren- 

10b  Andere warmtepomp opties zoals hybride. 

10c  PV of PVT of combinatie met zonneboiler. 

11a Huidige dakspanten zijn doorgebogen.  Spanten versterken bij het liften en het gehele dak binnenzijdig  isoleren 

met 20 cm isolatiemateriaal Rc ≈ 7,0 m2.K/W. 

11b  Spanten versterken bij het liften en het gehele dak buitenzijdig  isoleren 

met 20 cm isolatiemateriaal Rc ≈ 7,0 m2.K/W. 

12 Huidige trap van de gang beneden naar de zolder 

is te smal en te steil.   

Er moet een nieuwe beneden indeling van gang en trap naar boven. Op 

zolder een logeerkamer/berging maken. 

13 Voordeur/achterdeur is te smal voor een rolstoel 

en heeft een stoeptrede. 

Deze voordeur moet verplaatst worden, breder gemaakt worden, en er 

moet een nieuw tochtportaal gemaakt worden. 

14 Keuken indeling en aansluitend badkamer en 

toilet onder laag zijgedeelte. Geen ramen.  

Herziening  plattegrond met bredere gang, nieuwe grotere keuken en de 

grootte en locatie van de badkamer en toilet herzien.  

15 Minimale keuken met op gas koken en gootsteen Nieuwe, grotere keuken, inductie, magnetron, inbouwboiler, etc. 

16 Een toilet en erg matige doucheruimte/badkamer Nieuwe badkamer op etage met WTW op de douche. Nieuwe riolering 

17 Huidig plafond zachtboard en kapot. Nieuw plafond en elektra aanbrengen. 

18 Isolatie glas type HR mogelijk 20 jaar oud. Isolatie 

waarde mogelijk Rc = 0,25 m2.K/W. Kozijnen zijn 

mogelijk te gebruiken. Geen ventilatie. 

Nieuwe kozijnen plaatsen in de nieuwe buitenschil. Triple glas Rc = 2,0 

m2.K/W.  Nieuwe ramen kunnen ingebouwde ventilatieroosters hebben. 

19 Alleen natuurlijke ventilatie. Mogelijk balansventilatie met WTW en CO2 regeling. 

20 Schuur of berging aanbouw is verwijderd.  Een nieuwe aanbouw. Bijkeuken of fietsenschuur, afval containers. 

21 Geen tuinaanleg aanwezig Een nieuwe bewoner zal een investering moeten doen voor een tuin. 

22 Woning is bewoond Tijdelijke opslag meubels en tijdelijke huisvesting 

 
15 Wanneer de woning geen scheuren heeft, en de opbouw lichtgewicht is geen fundering verbreding nodig. 
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Op basis van een dergelijke lijst, maar met eenheidsprijzen, kan een aannemer de kosten per woning 
globaal berekenen en overleggen met de eigenaar of er Doe-Het-Zelf activiteiten van toepassing zijn. 
In het bovenstaande geval van de kleine arbeiderswoning is een algehele  renovatie vaak niet rendabel, 
maar een betere thermische isolatie kan in een aantal jaren zijn terugverdiend, zeker met DHZ.  
 
Voor veel woningeigenaren zal het probleem van de financiering ontstaan, wanneer en geen grote 
schadevergoedingen of subsidieregelingen beschikbaar zijn. Wanneer het op de langere duur (> 30 
jaar) wel financieel rendabel is om de woning te verduurzamen, dan zouden speciale lange termijn 
financieringsregelingen ontworpen kunnen worden, aanvullend op reguliere hypotheek oplossingen.  
 
 
Figuur 13. Een planning van de wenselijke aspecten voor de 
verduurzaming van een sterk verouderde woning geeft een inzicht 
in de kosten. Niet alleen isolatie, maar ook woonruimte, keukens 
en sanitair met alle leidingwerk zijn vaak aan renovatie toe, 
hetgeen inhoudt dat het hele pand gestript moet worden. 
Technische installaties zijn nodig om de noodzakelijke warmte zo 
zuinig mogelijk op te wekken en te behouden.   
 
 

 

 

Bij de financiering van een verduurzamingsprogramma moet de gebruikstijd van die investering 
worden meegenomen, terwijl elke fase van verduurzaming de vorige fase niet in de weg mag zitten of 
het aanbrengen van een verbetering geen schade mag opleveren aan de vorige verbeteringen.16 
 
 

 
Figuur 14. Schema van opvolgende verduurzamingsfasen die elkaar niet mogen storen met rechts de principes 
van een Circulaire economie waarbij de constructieve gebouwelementen duurzamer zijn dan de inbouw. 
 

Aan de basis van de piramide liggen de constructieve gebouwelementen. Om een woning proberen 
te verduurzamen, terwijl de fundering en de constructieve elementen niet goed zijn, is op de langere 
termijn een verspilling van materialen en geld dus niet duurzaam.  Seismische schade of de kans op 
bevingsschade dient dan het eerste verholpen of voorkomen te worden.  De toekomstige isolatie 
(binnenzijdig of buitenzijdig) en vooral het vervangen van een nauwe trap of toilet heeft vaak 
consequenties voor de indeling van de woning. Bij dunne inwendige scheidingswanden is aanpassing 
makkelijk, maar bij dragende muren moeten die (met funderingen) eerst worden aangepast voordat 
er iets anders met de woning wordt gedaan. Deze constructieve elementen moeten ten minste voor 
meer dan 200 jaar zonder aanpassingen goed blijven. Monumenten zijn soms > 400 jaar oud.  

 
16 Dit punt leverde een probleem op bij de stimulering van verduurzamingsmaatregelen die door de NAM in 
2014 werd aangeboden. Deze maatregelen mochten toekomstige versterkingsmaatregelen niet in de weg 
zitten zoals muur versterking. Het effect was dat men alleen PV panelen op het dak kon leggen.  
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De aanleg van de woning infrastructuur zoals riolering, water- en gasnet, warmtenet aansluiting 
heeft een kortere levensduur. In veel gemeenten wordt de duurzaamheid van de oude infrastructuur  
(gietijzeren leidingen, oude elektrakabels) op niet meer dan 50 jaar gerekend, maar nieuwe 
infrastructuur zou tenminste 100 jaar mee moeten kunnen gaan. (sterkere leidingen, beter 
geïsoleerd). In de woning is het verstandig dat de leidingen in kokers lopen die goed te bereken zijn 
en geen overmatige schade aan de isolatie of het interieur opleveren wanneer er onverhoopt een 
reparatie of aanpassing nodig is (meterkast, verstopte riolering). 
 
Het goed thermisch isoleren van de hele buitenschil van het gebouw moet na de constructieve fase 
uitgevoerd worden. Dit kan binnenzijdig of buitenzijdig, maar bij binnenzijdig wordt woonruimte 
gebruikt, wat invloed kan hebben op de gangbreedte, toilet of keuken. De bereikbaarheid van de 
woning infrastructuur mag niet worden beperkt door de isolatie. Vandaar dat buitenzijdige isolatie in 
veel opzichten als het meest economisch en duurzaam wordt gezien. 
 
Installaties die mechanische (draaiende, pompende) onderdelen hebben zijn onderhevig aan slijtage. 
Gemiddeld  gaan deze elementen 25 jaar mee, waarbij met een moderne modulaire (circulaire) 
fabricage kunnen de aan slijtage onderhavige elementen als inbouwcomponent vervangen worden. 
Op deze manier kan een HR-CV ketel makkelijk 30 jaar mee (soms met een nieuwe brander of pomp). 
Het vervangen van een goed werkende apparatuur met een modernere versie die een iets hoger 
rendement heeft is zelden economisch rendabel.17 
 
Bij het beter isoleren van de woning wordt de woningventilatie belangrijk. Terwijl oude woningen 
van nature “goed geventileerd” zijn (kieren bij ramen en deuren) wordt door betere thermische 
isolatie de kierdichting beter. Het toepassen van raamventilatie stroken, keuken afzuiging en/of 
lucht-WTW vereist planning van de installaties, en wordt bij meer luchtdichte woningen steeds 
belangrijker om een gezond binnenklimaat te garanderen.  

 
Figuren 15. De meeste oude woningen hebben slechts 
natuurlijke ventilatie (raampje open of dicht) systeem A. Bij 
het alleen kierdicht maken van oude woningen ontstaat een 
ongezond binnenklimaat door te weinig ventilatie. 
Door middel van warmte terugwinning (WTW) kan de woning 
én beter geventileerd worden, én gaat de warmte van de 
woning bijna niet naar buiten verloren. (apart Hoofdstuk). 
 
De wand-, plafond- of vloerafwerking zal met uitzondering van het schilderwerk ook minstens een 
generatie lang goed moeten blijven. Het opnieuw decoreren van een kinderkamer behoort in dit 
geval bij onderhoud en is smaak gevoelig. Vooral bij LTV  vloer- of wandverwarmingssystemen is het 
belangrijk dat hier goed overwogen wordt wat de opties zijn, want het aanpassen van een dergelijk 
systeem, nadat het is aangelegd, is een kostbare zaak.  

 
17 Dat wil zeggen voor de woningeigenaar, niet voor de installateur; dat is een andere redenering. 



13 
 

Duurzaam Versterken 12 VERDUURZAMEN Sjoerd Nienhuys 

 
Woninginrichting is sterk trend- en smaakafhankelijk. Gemiddeld wordt er in Nederland elke 7 jaar 
van woning veranderd, maar een redelijk keuken- of badkamerstijl kan makkelijk 15 jaar  mee, terwijl 
de sanitair elementen van een badkamer uitstekend recyclet kunnen worden of bij een andere vloer- 
of wandtegel (en isolatie)  weer teruggeplaatst worden. Bij een keukenstijl verandering hoeven vaak 
alleen de kastdeurtjes vervangen te worden.  
 
Het onderhoud is afhankelijk van de duurzaamheid van de origineel gebruikte materialen en 
constructies. Er is vaak  een afweging nodig tussen investeringskosten en lange onderhoudskosten.  
 
 
12.3.   Isoleren en de BENG 
 
Bij de 2021 BENG-norm wordt uitgegaan van het maximum aantal kWh dat per m2 gebruiksoppervlak 
van de woning gebruikt mag worden voor verwarming van de ruimten, tapwater en koken. Het 
oppervlakte van de hele buitenschil (Als) wordt gerelateerd aan het gebruiksoppervlak (Ag). Bij 
vrijstaande woningen is die verhouding groter dan bij tussenwoningen. 
 

Gebouwfunctie Energiebehoefte 
kWh/m2.jr 

Primair fossiel energiegebruik 
kWh/m2.jr 

Aandeel hernieuwbare 
energie18 

Woningen, tussenwoning 25 25 50 

Utiliteitsgebouwen 50 25 50 

Onderwijsgebouwen 50  60 50 

Gezondheidszorg 65 120 50 

 
In vergelijking met de vroegere rekenmethoden komt dit ongeveer overeen met een EPC = 0,2. 
Volgens de energie labels komt dit overeen met A+++, dus aanzienlijk beter dan energielabel A. 
Voor woningen en appartementen mag de TemperatuurOverschrijding in juli niet groter zijn dan 1,0 als er geen 
actieve koelingsinstallaties aanwezig zijn. Koelen kan ook met sommige warmtepompen. 
 
Het TO-juli concept is ingevoerd omdat goed geïsoleerde woningen de binnenkomende zonnestraling 
en daarmee warmte langer vasthouden. Om dat mechanisch te koelen vereist dat extra energie (van 
een warmtepomp of airco, en in sommige situaties een extra installatie.  Het is daarom verstandig 
om de ramen op een zodanige manier aan te passen dat  overmatige zonnestraling in de zomer 
geblokkeerd wordt, maar dat men daar in de winter wel voordeel kan hebben.  
 
 
Figuur 16. Ontwikkelingen per periode 

Energie label A+     =  0,6  < EPC  0,8 

Energie label A++     =  0,4  < EPC  0,6 

Energie label A+++   =  0,2  < EPC  0,4 
Energie label A++++ =    EPC 0,1 (passief 
huis) 
 

 
 
 
Omdat er rekening gehouden wordt met de verhouding buitenoppervlakte (Als) van het gebouw en 
het gebruiksoppervlak (Ag) wordt de volgende tabel aangegeven: 

 
18 1 kWh is evenveel als 3,6 MJ. • 1 m3 aardgas heeft een primaire energie-inhoud van circa 9,8 kWh. • 1 m3 
aardgas levert na omzetting in een elektriciteitscentrale 3,8 kWh elektriciteit, rendement centrale = 39%. 
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Voor de uitvoering van de thermische isolatie zijn de volgende minimum waarden aangegeven: 

• Vloerisolatie moet een BENG-norm waarde hebben van              Rc ≥ 3,7 m².K/W.  

• Dakisolatie moet een BENG-norm waarde hebben van                 Rc ≥ 7,0 m².K/W.  

• Gevelisolatie moet een BENG-norm waarde hebben van              Rc ≥ 4,7 m².K/W. 

• Ruiten bij voorkeur triple glas19, maar altijd < Ug < 1,2 W/m2.K of Rg > 0,83 m2.K/W.  
 
De meeste energiebeperkingsmaatregelen zijn gefocust op een CO2 uitstootreductie. Eenmaal 
toegepast  werken die maatregelen voor de duur van hun aanwezigheid. Hoe hoger de isolerende 
werking (Rc-waarde) van de gebouwschil, hoe meer CO2 uitstootreductie, omdat er dan minder 
verwarming of koeling nodig is.   
 
Bij glas geldt: Hoe lager de warmtegeleidingswaarde (Ug-waarde W/m2.K) hoe beter het isoleert.  Een 
hogere Rc in m2.K/W of lagere Ug (1/Rc) zijn dus milieutechnisch duurzaam en voordelig.  Het is 
belangrijk dat steeds de hoogste Rc of de laagste Ug voor een bepaalde constructie wordt gekozen. 
Subsidieregelingen voor thermische isolatie of de installatie van energiezuinige installaties zijn er om 
het gebruik ervan te stimuleren, toekomstige klimaatkosten te verlagen en de markt voor deze 
producten te ontwikkelen zodat ze goedkoper worden.   
 
In een aantal gevallen is de investering direct een vermeerdering van de woningwaarde wanneer de 
bouwkundige maatregelen  (bijvoorbeeld isolatie of PVT)  deskundig zijn uitgevoerd20.  In de meeste 
gevallen zijn de energiemaatregelen al kosteneffectief binnen een periode van 10 jaar (rente op 
kapitaalinvestering > 8%), maar sommige maatregelen zijn pas kosteneffectief in 25 jaar (rente op 
kapitaal > 4%)21. Bijna alle investeringen verhogen het comfort.   
 
De terugverdientijd is niet de enige factor. Er is bij de keuze tussen isoleren en installaties soms een 
vergelijking van kosten mogelijk. Een 50% grotere warmtepomp (geen 6 kW, maar 9 kW) voor een 
minder geïsoleerde tussenwoning kost wellicht 10% extra (b.v. € 500), maar betere isolatie- 
maatregelen om die kleinere warmtepomp te rechtvaardigen kosten dan bijvoorbeeld € 1500.  Die 
grotere warmtepomp is eerst wel goedkoper, maar  verbruikt wel straks 20 jaar lang meer energie.  

Die keuze zal voor sommige mensen en dan op de wat minder isoleren en voor warmtepomp 
installatiebureaus een grotere warmtepomp vallen, maar die produceert uiteindelijk wel meer CO2 
uitstoot voor de rest van het bestaan van die warmtepomp in de minder geïsoleerde woning.  

 
19 In het document: “101 soorten Glas” op website www.nienhuys.info gaat verder in op de glassoorten. 
20 Naarmate de energieprijzen stijgen (verrekening van de milieukosten) zal dit een grotere invloed krijgen. 
21 Voorbeelden zijn de extra isolerende ramen, vooral wanneer ook de kozijnen vervangen moeten worden. De 
ramen en deuren veroorzaken in een woning het grootste warmteverlies/m2 oppervlak en daardoor ook de 
hoogste CO2 uitstoot, terwijl goede ramen wel 100 jaar kunnen blijven zitten.  

http://www.nienhuys.info/
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Het probleem hier is dat de CO2 uitstoot en de daarmee verband houdende klimaatkosten 
tegenwoordig nog niet worden doorberekend, maar de volgende generatie wel de rekening krijgt 
gepresenteerd.  
 
Het mechanische gedeelte van die warmtepomp gaat wellicht 15 tot 20 jaar mee voordat deze 
vervangen moet worden. Daarna is het opnieuw de vraag of die woning een stap verder geïsoleerd 
moet worden. Dat kost dan wel twee keer zoveel als dat die betere isolatie meteen in een vroeg 
stadium werd aangebracht.22 Elke laag extra isolatie aanbrengen levert bovendien een steeds lager 
economisch en energetisch rendement op, dus het is belangrijk dat in één keer direct de meeste 
isolatie wordt aangebracht en de binnenmuren en dak netjes worden afgewerkt.  
 
Een ander aspect dat meegenomen moet worden is de TCO (Total Cost of Ownership) van een 
bepaalde installatie. Het volgende schema van NIBE verduidelijkt dit23 
 
Figuur 15. Een HR-CV ketel 
is erg goedkoop in 
aanschaf maar heeft hoge 
energiekosten. 
Warmtepompen zijn duur 
in aanschaf, maar hebben 
lage energiekosten. 
Daarbij komen ook nog de 
onderhoudskosten. 
Hoe hoger de 
aanschafkosten, hoe 
langer de terugverdientijd, 
maar hoe goedkoper het 
op de langere termijn kan 
zijn.  
 

De gas HR-CV-ketel verbruikt een niet-hernieuwbare energiebron die ook nog veel CO2 uitstoot geeft. 
Door omgevingswarmte te concentreren (lucht, water, bodem) met een kleine hoeveelheid 
elektriciteit (COP factor) wordt veel minder energie gebruikt om dezelfde hoeveelheid warmte te 
produceren, terwijl het mogelijk is om elektriciteit op te wekken zonder CO2 uitstoot.24  
 
Apparaten met draaiende delen zoals compressoren en ventilators hebben een levensduur van 
ongeveer 15 tot 20 jaar en moeten eerst regelmatig onderhouden worden en dan vervangen of 
onderdelen vervangen.  PV en PVT (thermisch) hebben een veel langere levensduur, waardoor het 
lange termijn rendement veel hoger ligt.  Om alleen de aanschafkosten te vergelijken, is een korte 
termijn strategie die op de lange termijn cumulatief meer energie en geld kost, en is daarom vaak een 
verkeerde bezuiniging.  
 
Lage bankrente stimuleert investeringen in duurzame middelen, en de eigen woning is er een van die 
middelen. Financieringsmodellen dienen hier rekening mee te houden.  
 
Een woningeigenaar zal zich niet altijd willen of kunnen  verdiepen in de normen, getalletjes en 
berekeningen om energie te besparen, maar de meest elementaire zaak blijft voorop staan: 

 
22 Dit is bekend dilemma tussen investeringen voor de toekomst doen of alleen korte-termijn-denken. Een 
gerelateerd probleem is dat de ‘snelle jongens’ makelaarswereld nauwelijks naar de isolatiewaarde van de 
woningen keken, reden waarom er vanuit die sector altijd zoveel bezwaar tegen de energie-labels was.  
23 Webinar over PV-thermische installaties. https://channel.royalcast.com/webcast/nibe/20201112_1/ 
24 Steenkool wordt uit-gefaseerd, maar zowel windenergie als PV hebben door het jaar genomen een efficiëntie 
van minder dan 30% t.o.v. hun maximale vermogen (geen wind, weinig wind en ’s nachts geen zon).  

https://channel.royalcast.com/webcast/nibe/20201112_1/
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Isoleren, isoleren,  isoleren, isoleren. 

 

12.4.  Isolatie van de gebouwschil 
 
Begane Grond Vloer. De minimum 2021 BENG-norm aanbeveling voor een bestaande begane grond of 
woonkamervloer is een isolatiewaarde van Rc ≥ 3,7 m².K/W. Dat was Rc = 3,5 m2.K/W met de 2015 
isolatienorm.  Het rendement van vloerisolatie is ongeveer 8% op kapitaal, omdat dit onder de meest 
verwarmde kamer zit.  Vloerisolatie is daarom het beste direct onder de houten vloer of op de  
betonnen systeemvloer. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd zoals met Tonzon ( 
foliezakken), EPS parels (een doek onder de balken en de holle ruimte opvullen), isolatie platen (tussen 
en onder de vloer balken), en PUR of PIR schuim (tegen de onderkant van de vloer aan spuiten)25. 
Reeds in de vorige hoofdstukken werd de optie van zelfdragende EPS vloer elementen aangegeven. 
 
Bodemisolatie (op de grond van de kruipruimte, EPS-chips, schelpen) geeft bij koude winters iets 
minder isolatie dan isolatie tegen de onderkant van de vloer, omdat onder een houten vloer dan nog 
wel geventileerd moet worden met koude buitenlucht. Wanneer de kruipruimte te laag is kan deze 
uitgegraven worden (dat is duur) of helemaal opgevuld worden met EPS chips. 
 
Wanneer er een doorgaande betonplaat (op gasbeton?) onder het  gebouw is aangelegd, kan óp deze 
betonplaat een isolatielaag gelegd worden en daaroverheen een vloer-LTV. De isolatie voorkomt dat 
de warmte van het systeem aan die onderliggende betonvloer wordt afgegeven.  
 
Bij de toepassing van dragende betonplaten onder het hele gebouw (Hoofdstuk 5, platform fundering) 
kan grasvezel of hennepvezel beton worden toegepast26, dat een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot voor 
de productie heeft dan klassiek gewapend beton. Alleen ter plaatse van de trekbelasting 
(inklemmingsmomenten langs de muren) wordt dan betonijzer toegepast.  
 
 
Figuur 16. De 
isolatie op de 
betonvloer moet 
drukvast zijn en 
voldoende dik 
(XPS). Onder de 
CV-leidingen kan 
een metaalplaat 
gelegd worden die 
de warmte goed 
verdeelt. Bovenop 
de vloer mag de 
afdeklaag niet te 
sterk isoleren. 

 
 
 
 

 
25 Tegenwoordig is PUR-schuim nog niet recyclebaar en bij recycling moeilijk van beton of hout te verwijderen. 
26 De beschikbaarheid van recyclet beton (van slooppanden) wordt steeds beter. Cementfabricage voor de 
beton industrie is een van de grootste CO2 producenten; het voorkomen daarvan is daarom belangrijk. 
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Buitenmuren.  Bij het versterken van de raampenanten zijn drie methoden het meeste relevant: 
1) Het langs de zijkanten verticaal in-frezen en verlijmen van rvs-wokkels tot ruim onder en boven 

de openingen en daar ook horizontale verbindingen aanbrengen; 
2) Het goed strippen en uitvlakken van de muur en stevig opplakken van GVTW of dit aanbrengen 

over de rvs-wokkel versterkingen van 1) hierboven; 
3) Het aanbrengen van houten/ijzeren profielen op de penanten en die  met chemische ankers 

aan de muur verbinden, en als portalen versterken tegen zijwaarts kantelen. 
4) Het verbreden van de raampenanten door de constructie van sterke glaspanelen. 

 

Met een houtskelet constructie kan de ruimte tussen de profielen (> 15 cm) gebruikt worden om de 

isolatie in aan te brengen, terwijl op de profielen de binnenafwerking kan worden aangebracht.  

Bij de opties 1) en 2) is lichter bevestigingsregelwerk nodig, of kunnen prefab isolatie voorzetwanden 
gebruikt worden27.  
 
Bij de toepassing van sterke glaspanelen zal daarna toch ook de stukken muur binnenzijdig geïsoleerd 
moeten worden, bovendien moet dan de ventilatie herzien worde, want in de sterke glaspanelen 
kunnen geen ventilatie openingen zitten of klepraampjes.  
  
Woningen hebben vaak meer buitenmuur oppervlakte dan men denkt. Een groot raam in de 
woonkamer heeft vaak rond het raam meer oppervlak dan de ruiten met het kozijn samen. Het 
kapitaalrendement van 5 cm spouwmuurisolatie (Rc = 1,7 m2.K/W) na géén spouwmuurisolatie (Rc = 
0,5 m2.K/W) is ongeveer 12% en daarmee een van de beste investeringen, ook als de bovenetage 
(slaapkamer) matig verwarmd is.  De minimum 2015 buitenmuur isolatienorm was Rc = 4,5 m2.K/W. 
De huidige 2021 BENG-norm Rc = 4,7 m2.K/W is dus bijna 3x zoveel als de na-geïsoleerde spouwmuur.   
 

Het toepassen van binnenzijdige of buitenzijdige muurisolatie is per m2 oppervlak duurder dan 
spouwmuurisolatie, maar binnenzijdige muurisolatie en versterking kan met kleine aannemers en Doe-
Het-Zelf (DHZ) gedaan worden28.  
 

Woningeigenaren die voor een gedeeltelijke DHZ-optie willen gaan kunnen begrotingen (tekeningen) 
laten maken door aannemers en ook de materialen door hen laten aanleveren, terwijl er vele opties 
bestaan voor gereedschap en steigerverhuur. Specialistische taken (elektra, CV, stucwerk) moeten 
door die aannemer of het installatiebedrijf worden uitgevoerd. Buren kunnen elkaar helpen met de 
uitvoering. Bij rijtjeswoningen is het verstandig om activiteiten samen met de buren te ondernemen 
omdat dan de kosten per m2 lager kunnen worden. Ook kunnen buren elkaar helpen met het uitvoeren 
van bepaalde taken.29  
 
De volgende aspecten spelen een rol voor de kostenbepaling: 

• DHZ kost gemiddeld ongeveer 50% van aannemerskosten (of klussenbedrijf), gesteld dat de 
buren gezamenlijk de gereedschappen hebben om het werk uit te voeren.  

• De aannemer heeft verschillende loonkosten, verzekeringen, belastingen, administratie en 
coördinatie kosten die meestal tenminste 60% van de prijs uitmaken. Voor kleine 
hoeveelheden gaat de kostprijs dan weer verder omhoog.  

• Het is voor een particulier (of een groepje) moeilijk om een aannemer of installatiebedrijf te 
contracteren voor kleine klusjes. Hoe groter de klus (samenwerken voor verschillende 
gelijksoortige woningen) heeft bijna altijd een economisch voordeel. 

 
27 Bijvoorbeeld: https://www.faay.nl/voorzetwanden/  en https://www.isolatie-info.nl/muurisolatie/voorzetwand  
28 De voor-en nadelen worden toegelicht in het document binnenzijdige of buitenzijdige muurisolatie op de 
eerste pagina van www.nienhuys.info. De mogelijkheid om lange warmtelekken ter plaatse van de 
versterkingsprofielen te voorkomen worden besproken in een ander document op dezelfde pagina.    
29 Zie document ‘Tegelijk gebouwd, Samen isoleren’ op mijn website www.nienhuys.info  

https://www.faay.nl/voorzetwanden/
https://www.isolatie-info.nl/muurisolatie/voorzetwand
http://www.nienhuys.info/
http://www.nienhuys.info/
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• Wanneer gereedschappen gehuurd moeten worden (bouwmarkt etc.) dan moet er een 
goede tijdsplanning gemaakt worden, maar niet te krap want soms loopt het werk uit. 

• De materiaalkosten voor de particulier die bij de bouwmarkt koopt liggen wat hoger dan wat 
de aannemer inkoopt, maar de aannemer moet  in bulk aanschaffen, terwijl de particulier 
precies de juiste hoeveelheid kan kopen en minder afval heeft. 

• De particulier kan ook een overeenkomst met een aannemer maken voor de levering van 
sommige de materialen (als onderdeel van een contract), maar dan moet er wel een 
opslagruimte beschikbaar zijn. Aannemers lenen meestal geen gereedschap uit, tenzij het 
een kruiwagen of steiger is of zoiets simpels.  

• De particulier heeft meer flexibiliteit in werkperiodes dan de aannemer. 

• Het moet voorkomen worden dat de particulier en de aannemer tegelijkertijd  aan het werk 
zijn aan hetzelfde onderdeel. Het afperken van taken in tijd en ruimte is belangrijk om 
conflicten op de werkplek te voorkomen.  

• Het kan een optie zijn dat de particulier als een leerling bij de aannemer voor een nul-tarief 
in dienst komt. In dat geval kan de particulier wel met de aannemer samenwerken.  

• Samenwerkende particulieren moeten een zeer regelmatig bouwoverleg hebben. 
 
Rijtjeswoningen en veel twee-onder-een-kap woningen zijn vaak huurwoningen van woningbouw- 
corporaties, waarbij gezamenlijke buitenzijdige isolatie de meest economische oplossing is. Buiten 
spouwblad verwijderen, nieuw sterker en goed geïsoleerd en weersbestendig buitenblad er op zetten, 
inclusief fundering verbetering en triple glas. Dit wordt dan seriematig uitgevoerd, eventueel 
aansluitend met nieuwe warmte systemen zoals warmtepomp of warmtenet. Woningcorporaties 
kijken echter hoofdzakelijk naar het economisch rendement en (nog) niet naar de maximale CO2 
besparing (inclusief het bouwproces) of algemene duurzaamheid van de bouwmethode.  
 
Hoog isolerend glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)  Ofschoon HR++ isolatieglas de 2015 
minimum nieuwbouw norm was (Ug < 1,2 W/m2.K of Rg > 0,83 m2.K/W), is het niet erg goed isolerend. 
Het glasoppervlak in een geïsoleerd huis nog altijd de grootste warmteverliespost. Waar mogelijk zou 
vooral de dikste (meest isolerende) versie triple glas moeten worden toegepast, of in ieder geval het 
beste HR++++ glas. Daarbij moet gekeken worden naar de laagste Ug-waarde want de HR++ is geen 
duidelijke maat. De spacer tussen de ruiten is van invloed op de isolatiewaarde. Hoe kleiner de ruiten 
zijn hoe groter de invloed.  
 

Voorbeeld: het toepassen van een nieuwe en beter isolerende glasruit zoals HR++ is dit 
slechts de minimum nieuwbouw norm met Rg = > 0,83 m2.K/W, terwijl triple glas of 
vacuümglas een Rg-waarde van 2,0 m2.K/W kan hebben, dus ruim 2x zo goed isolerend. 
Triple glas kan niet in elk oud houten raam (dikker én zwaarder), maar wel vaak direct 
in het bredere kozijnhout.  De voordelen (betere isolatie van warmte en geluid en een 
duurzame investering) en nadelen (kosten, verbouw, ventilatierooster) kunnen tegen 
elkaar afgewogen worden.   
 
Constructieve sterke glaspanelen hebben een iets lagere isolatiewaarde dan HR++, maar 
deze isolatiewaarde (Rg ≈ 0,7 m2.K/W) kan verbeterd worden door een binnen 
achterzetruit van HR++ (Rg = 0,83 m2.K/W) te plaatsen waardoor de nieuwe 
isolatiewaarde triple glas benaderd met Rg = 1,53 m2.K/W plus brede luchtspouw van 
Rc = 0,17 m2.K/W wat een totaal geeft van Rc = 1,7 m2.K/W.  (= 2x HR++ waarde)30. Bij 
het plaatsen van sterke glaspanelen en muurisolatie moet wel zorg gedragen worden 
voor de goede woning ventilatie. 

 
30 Dit zegt dus alleen wat over de isolatiewaarde en niet over de kosten. Wanneer de constructieve ruit 

niet nodig is dan kan het in kosten vergeleken worden met een triple glas ruit (en kozijn). 
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Als andersoortige oplossing is isolerende raam-/kozijnfolie als investering (DHZ) binnen een jaar op de 
energiekosten terugverdiend, ook in de minder verwarmde kamer, maar is geen verhoging van de 
woningwaarde. Het toepassen van kozijnfolie in de slaapkamers of zolder is hier dan een goede 
maatregel. In aanvulling zijn goed sluitende gordijnen en jaloezieën ook isolerende maatregelen.31  
 

Dakisolatie. Warme lucht stijgt naar boven. Als de woonvertrekken op de begane grond verwarmd zijn, 
en er is slechts een on-geïsoleerde etagevloer, dan hebben de vertrekken op de eerste etage in feite 
vloerverwarming. Gemiddeld gaat ongeveer 25% tot 30% van alle warmte uiteindelijk door het dak de 
woning uit.  Het dak heeft de grootste windkoeling (convectie), terwijl daar de warmte uitstraling bij 
komt. Bij een tussenwoning is het dakoppervlak (incl. de dakkapellen) het grootste buitenoppervlak, 
waarbij dakkapellen meestal erg slecht geïsoleerd zijn. Dakisolatie moet bij voorkeur een BENG-norm 
waarde hebben van Rc ≥ 7,0 m².K/W.  
 
 
Figuur 17. (ia) Globale verhoudingen van warmteverlies van een 
tussenwoning. Bij een hoekwoning wordt het warmteverlies via de 
buitenmuren groter. Bij een vrijstaande woning is het warmte verlies 
via ge buitenmuren en ramen nog groter ten opzichte van de andere 
warmteverliezen. Met een goede WTW op de balansventilatie kunnen  
de verse lucht warmteverliezen kleiner zijn. 

 
Het dak isoleren kan zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant, elk met voordelen en nadelen. 
Wanneer de zware gemetselde schoorsteen is verwijderd, hoeven de dakvlakken niet altijd stijver 
gemaakt te worden; bij grote dakkapellen of gemetselde uitbouwen moet natuurlijk wel de constructie 
bestudeerd worden op degelijke verbindingen en voorkoming van torsie. Oude dakkapellen hebben 
meestal een erg slechte isolatiewaarde voor het glas, plat dakje en de zijwanden. In sommige 
situaties is het handiger om de oude constructie geheel te vervangen door een geprefabriceerd model. 
 
 
Figuur 18. (ia) Moderne dakkapellen hebben 
dikkere zijkanten en bovenkant om te voldoen 
aan de hogere isolatie eisen. In sommige 
situaties is het goedkoper om een prefab 
dakkapel te plaatsen (met hijskraan) dan om 
de oude dakkapel om te bouwen.   
 

 
Bij woningen met een klein woonoppervlak is het mogelijk om de warmtepomp óp de dakkapel te 
plaatsen. Hiervoor moet het dak van die dakkapel wel eerst goed geïsoleerd zijn volgens de laatste 
normen, maar moet het ook voldoende stevig zijn. De warmtepomp mag geen trilling naar de kap van 
de woning overbrengen. Tenslotte mag het systeem geen lawaai maken (maximum < 30 dB).  
 
 
Figuur 19. www.Dakkapel-plaatsen.com  Omdat oude 
dakkapellen meestal van erg slechte kwaliteit zijn en het 
klussen aan een bestaande dakkapel niet eenvoudig, 
wordt er vaak voor gekozen om een geheel nieuwe, goed 
geïsoleerde dakkapel in één keer op het dak te hijsen.  

 
 
 
 

 
31 Voor meer informatie over ruiten zie het document “101-Soorten-Glas” op www.nienhuys.info    

http://www.dakkapel-plaatsen.com/
http://www.nienhuys.info/
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12.5.  Een warmtepomp voor de verwarming van de woning 
 
Volgens de 2021 BENG-normen moeten woningen niet alleen beter geïsoleerd zijn maar ook zoveel 
mogelijk hernieuwbare energie opwekken en gebruiken om te verwarmen. Op de duur moet gekeken 
worden hoe nóg betere isolatie én duurzame energie opwekking gerealiseerd kan worden.  
 
Wanneer over een aantal jaren  de HR-CV ketel32 vervangen moet gaan worden (15-25 jaar nuttige 
leeftijd maximaal)33 kan dan de woning op tijd geschikt gemaakt worden voor een nieuw en 
energiezuiniger verwarmingssysteem, eventueel gecombineerd met een balansventilatie systeem met 
WTW. Het volgens BENG het zelf opwekken van energie kan met PV (elektrisch) en warmtepompen 
(opwaarderen van warmte uit de grond, lucht en water).  
 
Voor een woning mag volgens de BENG 2021 niet meer dan 75 kWh/m²/jaar aan thermische warmte 
energie verbruikt worden (exclusief het koken op gas).   De hoeveelheid m3 aardgas moet dan 
omgerekend worden naar kWh.  (1 m3 aardgas = 10,2 kWh). Een 140 m2 hoekwoning  met 2 personen 
verbruikt bijvoorbeeld  1600 m3 gas/jaar of 16320 kWh oftewel 117 kWh/m2 jaar.  Dat ligt 50% boven 
de Beng norm en is ook nog te hoog om een warmtepomp efficiënt te laten draaien. Een goede 
streefwaarde voor een economische warmtepomp is een maximaal warmte energie verbruik van 
ongeveer 50 kWh/m² vloeroppervlak/jaar.   
 
Wanneer de huidige CV ketel het begeeft, ga dan bij voorkeur niet proberen of de woning warm te 
krijgen is met een hoog-temperatuur-warmtepomp of een combinatie warmtepomp met een nieuwe 
HR-CV (hybride systeem) of een hybride warmtepomp als eenheid, wanneer de energieconsumptie van 
de woning boven de 50 kWh/m²/jaar ligt.  In het geval dat je CV het nu opgeeft, kan (in de winter) het 
CV-installatiebedrijf een tijdelijk CV aanbieden die de woningeigenaar de tijd geeft om de nodige 
isolatiemaatregelen te nemen totdat de woning voldoende geïsoleerd is om een warmtepomp aan 
te schaffen.   
 
Het kan wel een jaar in beslag nemen om een goed en duurzaam plan te maken en de nodige bedrijven 
te vinden die kunnen helpen met de bouwkundige maatregelen, of het zelf te doen.  Bij het overwegen 
van de energiemaatregelen moet dan ook goed gekeken worden naar een gezonde (energiezuinige) 
woningventilatie met WTW. Bij een mechanische balansventilatie met WTW (aanwezigheids- of CO2 
monitoring, luchtbevochtiging, zomer bypass) is dan kierdichting van de woning ook relevant. Volgens 
het Bouwbesluit mag de luchtdoorlatendheid niet meer zijn dan 200 liter per seconde bij 10 Pascal 
winddruk.  
 
Een warmtepomp werkt op elektriciteit en heeft de omgekeerde werking van een koelkast; het 
systeem bestaat al tientallen jaren. De warmtepomp concentreert door middel van een elektrische 
pomp via een warmtewisselaar en een gesloten gaskringloop de warmte uit de lucht, bodem of 
grondwater en heeft daardoor een hoger rendement (COP vanaf 1,7) dan een HR107-CV ketel (COP = 
1,07) die alleen aardgas verbrandt.  De gebruikte elektriciteit van  het pompsysteem blijft in de 
leidingen zitten en gaat dus niet verloren.   
Veel warmtepompen kunnen dan ook verwarmen én koelen.  

 
32 De HR-CV gasketel verbruikt aardgas en daarmee fossiele energie en heeft een flinke CO2 uitstoot. De 
warmtepomp heeft een 30% tot 50% lagere CO2 uitstoot en produceert warmte op basis van meer 
hernieuwbare energie afhankelijk van de energie centrale. Bij elektriciteit dat met minder CO2 uitstoot wordt 
opgewekt zal dat percentage beter worden. 
33 CV-ketels die niet zwaar belast worden kunnen wel langer mee, maar kunnen meer onderhoudskosten 
krijgen. Ook zal in de nabije toekomst meer waterstofgas bij het aardgas worden bijgemengd. In dat geval 
zullen bij oudere modellen de branders vervangen moeten worden om het rendement te verbeteren. CV-
systemen die op een LTV aansluiten hebben een hogere rendement dan een CV die > 65°C staat.  
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Warmte en Temperatuur zijn twee verschillende zaken. De warmtepomp maakt gebruik van de 
warmte die zich in de lucht, grond of water bevindt en concentreert die warmte naar een hogere 
temperatuur door middel van compressie (elektrische pomp). Wanneer je een koelkast  met de open 
deur naar buiten zet, en de radiator aan de achterkant in de woning, dan heb je een warmtepomp. 
 
De meest courante soorten warmtepompen zijn:  

# Methode Werking WP Voordelen Nadelen 
A Lucht-Lucht Verwarming: Neemt warmte op uit 

buitenlucht en verhoogt die warmte. 
Tussen buitenlucht en binnen-
ventilatielucht 34 

Goedkoopste versie. 
COP 2,5 tot 3,5. 
Weinig ruimte nodig 

Lagere COP bij erge koude. 
Kan lawaaiig zijn;  dan extra geluid 
isolerende omkasting nodig.  
Geen warm tapwater tenzij Hybride 
combinatie met HR-CV op gas. 

  Koeling: Airco Bekende technologie Niet gesplitste eenheden zijn lawaaiig 

B Lucht-Water Buitenlucht en binnen op Lage 
Temperatuur-Verwarming 

Gebruik bestaande LTV 
vloer/radiatoren 
COP 2,5 tot 3,5 

Lagere COP bij erge koude. 
Kan lawaaiig zijn dan extra geluid 
isolerende omkasting nodig.  
Geen warm tapwater tenzij Hybride 
combinatie met HR-CV op gas.. 

  Mono-blok  Hierbij is de WP een 
geïntegreerde  unit die in haar 
geheel binnen of buiten kan staan.  
Geen boilervat.35 

Hele unit buiten, geen 
lawaai binnen. 
Geen gecertificeerde F-
gassen monteur nodig. 

Goed geïsoleerde leidingen nodig die 
naar binnen lopen.  
Bij langdurige stroom uitval kan in strenge 
winter het hele systeem bevriezen. 

 Lucht-Water  Lagere aanschaf kosten, maar iets hogere exploitatie kosten dan 
Water-Water of Grond-Water warmtepompen.(≈30% hoger) 

C Water-Water Tussen oppervlaktewater (kanaal, 
open bron) en binnen LTV. 
Bij meren goed mogelijk 

Geen buitenlawaai. 
COP 3,5 tot 4,5 stabiel 
Weinig ruimte nodig. 

Aanwezigheid van ruim, niet bevriezend 
open water naast woning nodig. 
Geen warm tapwater. 

 PVT Buitenelement onder de PV panelen 
gevuld met Glycol onttrekt warmte 
aan buitenlucht. 

Geruisloos. Op het dak. 
Geïntegreerd met PV. 
Duurzame investering.  

Lagere COP bij erge koude. 
Elektrische bijverwarming bij -7°C. 
Bevriezen van koellamellen afhankelijk 
van gekozen systeem. 

D Grond (droge 
grond) - Water 
 

Brine vloeistof. Tussen de buiten 
grond (oppervlakkig, 2 m diep) en de 
woning LTV.  Korven of matten in de 
grond met veel leidingen. Drukmeter 
voor controle lekkages systeem. 

Geen buitenlawaai. 
COP 3,5 tot 4,5 stabiel. 
Weinig binnenruimte 
nodig. Geen onderhoud. 
> 30 jaar duurzaam. 

> 2x woning oppervlakte  grond naast de 
woning nodig. Geen warm tapwater. 
€ 5000 duurder dan ABC aanschaf 
 

Hoog-temperatuur-WP bestaan, maar worden weinig gebruikt omdat ze een slecht rendement hebben COP ≈ 2 .  
Twee warmtepompen worden dan in serie geplaatst (dubbel systeem), de eerste voor de LTV (35°C), de tweede om de LTV 
temperatuur te verhogen naar tapwater temperatuur > 65°C of CV-water temperatuur > 85°C.   

A, B, C en D, All 
electric 

Alleen op het stroomnet en PV zonder hybride bijverwarming 
Deze hebben minder CO2 uitstoot dan hybride systemen. 

Grote bufferboiler en voor tapwater36 

A, B, C en D.   
Een enkele Hybride 
eenheid 

De hybride warmtepomp eenheid heeft beide elementen (warmtepomp en CV) intern ingebouwd. De interne 
HR-CV op gas (extra winter warmte) waarbij ook de CV het tapwater verder verwarmd tot > 65°C.  
 
Dit is een tussenoplossing wanneer de oude HR-Cv vervangen moet worden, maar de woning nog 
onvoldoende geïsoleerd is om deze gedurende koudste dagen warm te krijgen. Een Hybride systeem heeft 
altijd een lager rendement dan een goed uitgerekende gewone warmtepomp. 

A, B, C en D. samen 
met CV = Hybride 

Dit is een optie wanneer de bestaande HR-CV nog jaren meekan, en is in aanschaf goedkoper. Elke gas-HR-
CV kan gekoppeld worden met een warmtepomp waardoor je een hybride systeem krijgt.  De thermostaat en 
regelapparatuur schakelt tussen  WP en CV (extra winter warmte en tapwater). 
 
Het is verstandiger om de woning goed te isoleren en dar een gewone warmtepomp te nemen. Een Hybride 
systeem heeft altijd een lager rendement dan een goed uitgerekende gewone warmtepomp. 

Combinatie of 
integraal systemen37 

 e combinatie van een warmtepomp, die woning en tapwater verwarming levert, koeling en ventilatie d.m.v. 
balansventilatie met ingebouwde WTW  (ventilatie) in een samengestelde unit. 

 
34 De meeste buitenlucht warmtepompen maken lawaai dat tot een minimum (< 30dB) beperkt moet worden. 
Het rendement (L-L en L-W) daalt naarmate de temperatuur van de buitenlucht verder onder de 0°C komt. 
35 Boilervat binnen kan opgewarmd worden d.m.v. driewegklep in het monoblok die bij temperatuurvraag de  
warmte naar het boilervat stuurt. Overeenkomstig 3-wegklep bij HR-CV tussen radiatoren en tapwater. 
36 Bij een zonneboiler levert de warmtepomp voor zeven maanden de warmte voor het tapwater. 
37 Een nieuw voorbeeld is de integrale  Stiebel-Eltron  LWZ-5-8- C5 met ingebouwde lucht WTW.  
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# Methode Werking WP Voordelen Nadelen 
E Grondwater-  

Water of lucht 
Grondwater 100-200m diep open 38 
systeem met binnen LTV. 2 Pompen 
 
Er mogen niet te veel systemen vlak 
bij elkaar staan. 
Warmte-koude opslag in de bodem.  

Geen buitenlawaai. 
Beter rendement COP 
4,5 tot 5,5. Weinig 
ruimte nodig. 
Koelen goed  mogelijk. 

Diepe boring voor grotere installaties, dus 
meer kosten. 
Bij luchtkanalen, grote doorsnede nodig. 
Vervuiling (ijzeroxide) en verstopping kan 
optreden. Een warmtewisselaar tussen 
het binnen en buitencircuit is aanbevolen.  
Reinigen van systeem is extra kosten.  

  Grondwater 100-200m diep 
gesloten met binnen LTV.  2 
Pompen. 
Er mogen niet te veel systemen vlak 
bij elkaar staan. 
Warmte-koude opslag in de bodem. 

Geen buitenlawaai. 
COP 4,5 tot 5,5. Weinig 
ruimte nodig. 
Goed koelen. 
Geen reiniging nodig. 

Diepe boring voor grotere installaties, dus 
meer kosten. 
Goede berekening grondwater stroming 
en warmte opslag capaciteit nodig. 

F Ultradiep 
Geothermie.39 

Ultra diep geothermie (2-5 km), waar 
heet water (80°C - 180°C) wordt 
opgepompt.   
Altijd 2 boringen nodig. 

Geen buitenlawaai 
Hoogste rendement 
COP 5,5 tot 6,5 
Mogelijk warmtenet. 

Kosten tot € 1 Milj/ km diepte. Diepste 
boring voor hele grote installaties, meeste 
kosten. Open of gesloten systeem.   
Risico’s. Vaak gemeente garantie nodig. 

G Lucht-lucht. 
Ventilatielucht-
water 

Ventilatie warmtepomp. Warmte 
wordt onttrokken aan uitgaande 
ventilatie lucht. 

Gebruikt de warme lucht 
uit de woning. 
Verwarming van 
tapwater inclusief.  

Warmteverlies is door hele gebouw schil, 
niet alleen de ventilatielucht. In de winter 
moet dan bij-verwarmd worden.. Grote 
luchtkanalen door de hele woning. 

 Warmtepomp 
algemeen  

Het selecteren van een warmtepomp moet altijd gebaseerd zijn op het noodzakelijke vermogen om 
bij -10 °C de woning te kunnen opwarmen.  
Wanneer je de woning niet kan verwarmen met een Cv watertemperatuur van < 50°C dan is de 
woning nog niet geschikt voor een warmtepomp met LTV. 
Koelen van ongeveer 5°C is mogelijk bij bijna alle typen warmtepompen. 
De buitenunit met ventilator moet soms worden schoongemaakt (spinnen, bladeren) 
Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe beter het rendement van de warmtepomp. 

 
Hoe hoger de COP (Coëfficiënt of Performance), hoe lager de elektriciteitskosten zijn, en hoe lager de 
CO2 uitstoot. Deze systemen zijn op de duur dus voordeliger in kosten en beter voor het milieu en 
vergelijking met elektrische of aardgasverwarming. Het elektrisch bij-verwarmen van de woning in een 
koude winter (lucht-water) of van tapwater heeft een COP = 1. En is dus erg onvoordelig.  De 
warmtepomp COP specificaties moeten altijd op -10 °C worden aangegeven en de kW capaciteit 
berekend worden op de warmtevraag van de woning bij -10°C. 
Een COP van 3,5 betekent dat met 1 kWh elektriciteit er 3,5 kWh warmte wordt geleverd.  
 
De COP van de ene warmtepomp moet altijd vergeleken worden met de COP van een andere 
warmtepomp EN bij dezelfde minimum temperatuur. Het is ook mogelijk om de SCOP te vergelijken; 
de Seizoensgebonden COP.   De SCOP wordt over het hele jaar volgens de gemiddelde winters van de 
afgelopen jaren berekend, het gewogen gemiddelde.   
 
Elektriciteit dat is geproduceerd met fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool of bruinkool  (m.u.v. 
biogas) is niet hernieuwbaar of duurzaam, omdat het een hoge CO2 uitstoot veroorzaakt.  
 
Observatie 1.  Bij een lucht-lucht warmtepomp kan de buitenlucht temperatuur dalen tot -10°C, maar 
de grondtemperatuur daalt beneden een meter onder het maaiveld (plaats van leidingen) tot ongeveer 
+5°C, terwijl bij een diepte systeem (100 - 200 m diep) de grondtemperatuur vrij constant is met 
ongeveer +10°C tot +12°C.  Grondgebonden systemen D en E hebben daarom een veel hoger 
rendement in de winter dan systemen A en B.  Grondgebonden systemen zijn wel veel duurder in 
aanleg dan de Lucht-Water systemen, waardoor het financiële rendement vaak lager kan zijn.  

 
38 Voor de grondwater en bron-type warmtepompen zijn vaak vergunningen nodig, terwijl deze voor kleine 
woningen niet rendabel zijn vanwege de hoge installatiekosten. 
39 Zie: https://geothermie.nl/images/Handboeken/Geothermie_in_de_Gebouwde_Omgeving.pdf  

https://geothermie.nl/images/Handboeken/Geothermie_in_de_Gebouwde_Omgeving.pdf
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Figuur 20. De relatie 
tussen de bron 
temperatuur en de 
afgifte temperatuur. 
Een groot verschil 
maakt het systeem 
minder efficiënt. 
Grond gebonden 
systemen hebben 
altijd een klein 
verschil. 

 
Observatie 2. Bij een oppervlakkig grondgebonden systeem D is een vrij groot grondoppervlak nodig 
waar de oppervlakte leidingen >1 meter diep in de grond gelegd moeten worden.  Bij een bestaande 
tuin zal dat erg bezwaarlijk zijn, terwijl er op het leidingen gebied geen bomen geplant mogen worden.  
De leidingen zijn meestal HDPE lussen of korven die ingegraven worden. Het horizontale gebied van 
de slangen is ongeveer 2X het woningoppervlak (een woning met 200 m2 woonoppervlak heeft dan 
400 m2  nodig met diepte tot 2 m). 
 

  
Figuren.  Oppevlakte leidingen netwerk, leidingen korven en oplossing voor passief huis met kelderinstallatie. 
 

Observatie 3. Bij een diep systeem E ( grondwater 100 - 200 m) moet er een flinke afstand tussen de 
bronnen zitten (30 m - 40 m) afhankelijk van de gewenste capaciteit en grondwatersituatie.  Die 
afstand moet er ook met de buren zijn wanneer die ook een E-systeem hebben. Voor grondgebonden 
systemen moet de aanleg volgens BRL 6000-12 geschieden, terwijl er in sommige gemeenten 
beperkingen zijn.  
 
 
Figuur 21.  De bodemwarmtepomp haalt de warmte of koude 
uit de grond door middel van brine-water. De diepte kan gaan 
tot 500 m. Geothermie gaat veel dieper.  
Bij een bodemwarmte pomp kan exces warmte van 
zonnepanelen in de bodem worden opgeslagen voor gebruik 
in de winter.  Bodemsystemen hebben een twee keer zo lange 
levensduur dan lucht-water warmte pompen. 
 
 
Observatie 4. Bij het verifiëren van de COP moet de 
waarde van -10°C worden vergeleken. Sommige fabrikanten geven de COP-waarde aan voor +7°C  
(gemiddelde temperatuur in de winter), maar die COP-waarde wordt erg veel lager wanneer het 
kouder is. Sommige systemen stoppen met werken bij -5°C en dan neemt een interne elektrisch 
element de verwarming over. Dat is heel erg inefficiënt (met COP 1) en kan het gemiddelde 
jaarrendement verlagen met 30%. Het vergelijken tussen de SCOP is daarom verstandiger.  
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Observatie 5. De  warmtepomp werkt dus het beste wanneer het temperatuurverschil tussen de bron 
en het afgiftegebied het kleinste is. Daarom is het niet geschikt voor middelhoog (boven de 35°C) of 
hoog  temperatuurverwarming (boven de 65°C). Het tapwater moet dus bij voorkeur op een andere 
manier worden bijverwarmd (gas of elektrisch) in een zogenaamd hybride systeem dat een 
aanvullende boiler of HR-ketel heeft voor het tapwater.  
 
Observatie 6. Bij een systeem A (lucht-lucht) moet er voor meer warmte ook meer lucht verplaats 
worden. Dat kan luchtstromen en tocht veroorzaken, net zo als bij een airconditioner. Geluid is een 
andere factor die dan belangrijk is. De meeste systemen zijn dan ook B (lucht-water) omdat deze in de 
woning geluidloos zijn, geen sterke luchtstroming veroorzaakte en geen luchtkanalen heeft.  
 
Observatie 7. Een wamtepomp-boiler produceert een tapwater temperatuur van hooguit 55°C. Voor 
het warme douchewater  (<40°C) is dan een beperkte hoeveelheid koud bijmengwater nodig (12°C ) 
en waardoor er een grote voorraadboiler (>200 liter) nodig is.  Bij een elektrische boiler is de 
watertemperatuur meestal 80°C, waardoor er tenminste 50% koud water moet worden bijgemengd 
voor het douchewater. De elektrische boiler is dan ook veel kleiner. 
 
Observatie 8. Wanneer er op een douche40 een WTW zit, wordt maar de helft van de hoeveelheid 
warm tapwater gebruikt en kan dus ook de boiler kleiner zijn. Wanneer een woning een zoneboiler 
heeft zal deze voor bijna de helft van het jaar het warme tapwater leveren, maar nauwelijks in de 
winter. Bij een zonneboiler kan de tapwaterboiler of de capaciteit voor tapwaterproductie in de winter 
daarom niet kleiner worden uitgevoerd.  
 
Observatie 9. Er zijn warmtepompen met een geïntegreerde elektrische boiler met twee cellen; de 
warmtepomp verwarmd het water in de lauwe cel. Het tapwater wordt uit de warme cel onttrokken 
en elektrisch bij-verwarmd naar gelang de tapvraag.  
 
 
Figuur 22. De geïntegreerde warmtepomp boiler gebruikt de warme 
afvoerlucht van de woning voor het verwarmen van het water. 
Afbeelding uit www.warmtepomp-weetjes.nl , de Siebel Eltron. 
Sommige systemen hebben een 3-weg klep die óf warmte geeft aan het CV-
systeem, óf warmte levert voor tapwater.  
Bij het plaatsen op zolder moet de vloer wel het extra gewicht van de boiler 
kunnen dragen. 

 
 
 
De hoeveelheid warmte energie die nodig is voor warm tapwater (van 65°C)  is ongeveer 20% van de 
totale warme energievraag. Bij goed geïsoleerde woningen wordt de totale energievraag lager, dus het 
percentage voor tapwater verwarming hoger41.  
Observatie 10.  Hoe lager de warmte afgiftetemperatuur van een CV-warmtepomp is, hoe groter het 
warmte afgifte oppervlak moet zijn. Daarom is vloerverwarming vaak de gekozen combinatie.  Het 
aantal leidingen en de afstand tussen die leidingen is mede belangrijk voor de warmte afgifte. Een 
erg goed geïsoleerde woning met balansventilatie en WTW kan men dus ook met grote ouderwetse 
radiatoren verwarmen, eventueel verbetert met radiatorventilatoren.  
 
Observatie 11. Het totale radiatoroppervlak dat nodig is om de woning binnen een paar uur op 
temperatuur te krijgen moet berekend zijn op een buitentemperatuur van -10°C .  

 
40 Zie document douche WTW op www.nienhuys.info, eerste pagina voor opties.  
41 Stiebel Eltron beweert medio 2021 dat hun systeem het hoogste rendement heeft voor de Lucht-Water 
warmtepompen. 

http://www.warmtepomp-weetjes.nl/
http://www.nienhuys.info/
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Bij een matig geïsoleerde woning moeten de LTV dan ook dicht bij elkaar liggen (10 cm h.o.h.).  Bij 
een goed geïsoleerde woning is er drievoudig voordeel:  (1) De technische installatie is kleiner; (2) er 
is minder warmte nodig; en (3) de warmtepomp slijt minder en is daarom duurzamer.  
 
Observatie 12.  Voor elke 1°C temperatuur verlaging van het CV-water, wordt de LTV warmtepomp 
ongeveer 2% meer efficiënt en gebruikt dan 2% minder stroom.  Voor snel opwarmen is een hogere 
temperatuur nodig en is dus minder efficiënt. Bij een goed geïsoleerde woning  heeft het hoog en 
laag afstellen van de thermostaat alleen zin met een modulerende thermostaat.   
 
Observatie 13. Wanneer je een warmtepomp hebt die in de winter een hoge watertemperatuur 
nodig heeft (40°C, en dus minder efficiënt dan bij 35°C) dan betekent het ook dat deze in de herfst en 
de lente ook minder efficiënt draait.  Het minder isoleren van de woning en het nemen van een 
zwaardere warmtepomp (meer kWh) of een hogere watertemperatuur kost dus meer elektriciteit en 
is op de langere termijn dus minder efficiënt. 
 
Observatie 14. Om na te gaan (testen) of een woning bij een lage temperatuur wel warm wordt in de 
winter, kan men de CV-temperatuur lager zetten en de nodige verwarmingstijd monitoren. Door dit 
in stappen uit te voeren kan inzicht verkregen worden in de isolatie waarde van de woning. 
Bij een COP van 2,8 is er weinig economisch verschil tussen een HR-CV en een warmtepomp systeem.  
 

Figuren 23.  Doek zonweringen en harde luiken houden de straling buiten.  Opgetrokken laten ze de straling 
binnen waardoor de woning in de winter verwarmd wordt. Een gordijn of jaloezie achter het glas laat eerst het 
licht binnen wat dan omgezet wordt in warmte, waarbij die warmte dan niet meer goed naar buiten kan. 
 
Koelen kan nodig zijn als de woning slecht geïsoleerd is of veel glasoppervlakte heeft (zonder 
zonwerende eigenschappen). De meeste moderne warmtepompen kunnen koelen, maar dat kost dus 
wel energie. Het voorkomen van warmte instraling is dan verstandiger.   
In plaats van een duurdere warmtepomp (grondgebonden, D en E) of aparte Airco (duur) is het 
verstandig om aan de buitenkant van de ramen zonwering toe te passen en hitte instraling te 
voorkomen, in plaats van door technische installaties.  
 
Echter, permanente zonwering zoals zonwerende folie buiten-op de ruit blokkeert in de winter ook de 
zon en daarmee warmte instraling. Wanneer zoninstraling in de winter gewenst is kan het beste een 
buitenzijdige zonwering worden toegepast. Er bestaan ook automatische zonweringen die sluiten bij 
hoge zonne insrtaling.42  

 
42 Zie bouwmarkten: https://www.fakro.nl/producten/bedieningssystemen/elektrisch/elektrische-producten/  

https://www.fakro.nl/producten/bedieningssystemen/elektrisch/elektrische-producten/
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Technische installaties met bewegende onderdelen (pompen, ventilators) hebben een levensduur van 
ongeveer 15 tot 20 jaar, afhankelijk hoe hard ze moeten werken43;  daarna moeten ze gedeeltelijk of 
geheel vervangen worden. Een uitzondering zijn de PV-zon panelen en de PVT (thermische) PV-
warmtepomp systemen die tenminste 25 jaar met een goed rendement functioneren. 
 

Wat kost een warmtepomp in vergelijking met een HR-CV? 
 
Bij een goed afgestelde warmtepomp en met een hybride warmtepomp daalt de CO2 uitstoot met 
ongeveer met respectievelijk 35% tot 25%, afhankelijk of het groene elektriciteit is (dat is niet altijd 
het geval). Je verstookt dan wel meer elektriciteit. De gasprijs gaat jaarlijks omhoog in vergelijking 
met de elektriciteitsprijs. 
Om een warmtepomp te installeren is een goed geïsoleerde woning en LTV verwarming 
noodzakelijk, maar op een aantal isolatiemaatregelen en de warmtepomp zelf wordt subsidie 
verleend.  
Bij verbouw of modernisering wordt vaak meer glas toegepast, hetgeen in meer warmteverlies 
resulteert, tenzij triple glas wordt toegepast met een U-waarde van 0,5 W/m2.K, hetgeen weer 
duurder is dan het minimum HR++ glas van de bouwnorm met U-waarde 1,2 /m2.K 
 

 
 
Figuur 24. Van 
www.warmtepomp-
weetjes.nl  
De gesloten bron voor grote 
gebouwen kan tot 200 m 
diep gaan. De diepe 
geothermische systemen zijn 
ook volgens het tweede 
model maar dan veel dieper; 
deze zijn alleen geschikt voor 
hele woonwijken en 
projecten. Voor het derde 
model is een groot 
grondoppervlak nodig. Voor 
het vierde model minstens 30 
m tussen de boringen, mits 
de buren niet hetzelfde doen. 

 
Een warmtepomp verwarmt het radiator of LTV water eerst naar ≈ 35°C, waarna het een tweede stap 
verwarmt voor tapwater. Het hybride systeem verhoogt met de HR-CV het tapwater met gas tot > 
65°C. Wanneer de woning nog oude radiatoren voor een HTV heeft kan de HR-CV ook dat water verder 
verwarmen44. 
 
Observatie 15. Omdat de koudemiddelen gevaarlijk zijn voor het milieu of ontbrandbaar, mogen 
leidingen van de installaties alleen maar aangelegd worden door een gekwalificeerde installateur.45 
Een warmtepomp met minder dan 5 kg propaan valt niet onder de F-gassen classificering en mag door 

 
43 Lucht warmtepompen moeten in de koude winter langer/harder werken. Warmtepompen die te groot en 
over gedimensioneerd zijn, slaan steeds aan en uit en slijten daardoor extra (pendelen).  
44 Hoog-temperatuur radiatoren zijn niet geschikt voor warmteafgifte van water tot 40°C.  
45 Voor meer informatie zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/ozon-en-f-gassen/koudemiddelen/  

http://www.warmtepomp-weetjes.nl/
http://www.warmtepomp-weetjes.nl/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/ozon-en-f-gassen/koudemiddelen/
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elke installatiemonteur worden aangelegd. Het werken aan warmtepompen met > 10 kg koudemiddel 
mag alleen door een gekwalificeerd installateur geschieden. 
 

Bij sommige warmtepompen is één van de gaskringlopen met helium. GWP (Global Warming Potential) 
van CO2 = 1 (R744), vereist zeer hoge druk (130 bar) en heeft een groot temperatuurverschil nodig.46 
Het koudemiddel isobutaan of propaan (R410A, R290 en R32 minder ontvlambaar)  heeft  een GWP-
waarde van 3, hetgeen  heel veel minder is dan het synthetische koudemiddel HFC  R134a (GWP: 4470 
en HFC 125 = GWP 1.430, die zijn verboden of uit-gefaseerd). Propaan is een natuurlijk middel (komt 
in de natuur voor) maar is ontvlambaar.  Een dergelijke warmtepomp moet dan ook buiten op het dak 
staan. Installaties  met koudemiddelen R134A, R407C, R407F en R410A installaties na 2030 gewoon 
bijgevuld mogen worden. 
 
Observatie 16. Een Water-Water warmtepomp (systeem C) komt in Nederland nog weinig voor en is 
alleen mogelijk naar een open water dat bij de kanaal- of rivierbodem (waar de warmtewisselaar zit) 
dat in de strengste winter niet onder de +5°C komt, zodat de warmtepomp er nog 4°K aan kan 
onttrekken. Wanneer de buizen in het water bevriezen (lager dan 0°C) stopt het hele systeem.  
 
Figuur 25.  De 
Nederlandse wet 
bepaald dat bij 
diepteboringen de 
temperaturen worden 
opgegeven en 
publiekelijk beschikbaar 
zijn. Met deze gegevens 
wordt de kaart 
gemaakt. De 
temperaturen geven 
gemeten waarden aan. 
De onzekerheid van de 
gemeten temperaturen 
wordt boven in de 
grafiek aangegeven.  

 
Observatie 17. Geothermie is een erg duurzame en bijna onuitputtelijke warmtebron en al veel 
toegepast in de kassen tuinbouw, mits goed gedimensioneerd.   
Het is geschikt voor warmtenetten, waarbij her rendement bij LTV systemen ( >30°C ) beter is dan bij 
HTV ( >70°C, tapwater >60°C ), omdat onderweg dan minder warmte wordt verloren.  
 
De installatie kosten zijn echter zo hoog dat men minimaal een groot bedrijf of 4000 -5000 woningen 
nodig heeft (dicht bij elkaar) om het economisch rendabel te maken; bij woningen gaat het dus om 
stadsverwarming.  Diepteboringen mislukken soms, dus werk wordt alleen uitgevoerd wanneer 
overheden garant staan. De woningeigenaren betalen wel aansluitkosten van €  1500 tot €  2000 en 
de warmte verbruikskosten, zoals bij conventionele stadsverwarming met koelingswarmte van een 
elektriciteitscentrale; deze is momenteel wettelijk gebaseerd op de gasprijs47.  Bij koeling van diepe 
gesteentelagen zal krimp ontstaan en krijgt het gesteente krimpscheuren. Deze veroorzaken aan het 
aardoppervlak zeer kleine trillingen.  
 

 
46 Zie ook:  https://www.linde-gas.nl/nl/products_and_supply/refrigerants/f_gas_regulation/index.html  en 
https://docplayer.nl/112803438-Info-voor-koudemiddelengebruikers-5-leidraad-voor-de-selectie-van-
koudemiddelen-een-blik-op-de-koudemiddelen-van-de-toekomst.html  
47 Wanneer de gasprijs omhoog gaat wordt de warmte van een geothermisch stadswarmtenet omhoog. Deze 
politieke beslissing is onlogisch en is gebaseerd op warmtenetten die met biomassa zijn gestookt.  

https://www.linde-gas.nl/nl/products_and_supply/refrigerants/f_gas_regulation/index.html
https://docplayer.nl/112803438-Info-voor-koudemiddelengebruikers-5-leidraad-voor-de-selectie-van-koudemiddelen-een-blik-op-de-koudemiddelen-van-de-toekomst.html
https://docplayer.nl/112803438-Info-voor-koudemiddelengebruikers-5-leidraad-voor-de-selectie-van-koudemiddelen-een-blik-op-de-koudemiddelen-van-de-toekomst.html
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Stadsverwarming uit geothermie is erg duurzaam, want de aardwarmte is bijna onuitputtelijk en het 
gebruik ervan heeft bijna geen invloed op de atmosfeer (geen CO2 uitstoot). De overheid moet dus niet 
de warmtekosten van een geothermische stadsverwarming koppelen aan de gasprijs. Van andere 
soorten stadsverwarming, bijvoorbeeld gebaseerd op een biomassa elektriciteitscentrale is dat wel 
zinvol (wel CO2 uitstoot). 
 
Biogas (is ook uit biomassa zoals mest en rioolslib) uit onder andere de veeteeltsector lost een gedeelte 
van de methaan uitstoot uit mest op (25 x CO2eq), maar met steeds minder veeteelt kan men de hoeveel 
biogas verhogen uit industrie en rioolafval.  Een biomassa centrale heeft een economische levensduur 
tot 50 jaar en moet voor die periode dus wel voldoende (duurzame) brandstof hebben.  
 
Stadsverwarming uit restwarmte van industrie is ook mogelijk, maar wanneer de industrieën 
efficiënter met energie gaan omspringen (hogere kosten voor rechten CO2 uitstoot, dus vermindering 
CO2 uitstoot door verbranding) zal ook de restwarmte afnemen. Hoog-temperatuur restwarmte is 
minder energie efficiënt dan LTV restwarmte door minder transportverliezen. 
 
Observatie 18.  Het gasnet is een unieke infrastructuur in Nederland en kan gebruikt worden voor de 
bijmenging met waterstofgas. Men voorziet in de toekomst een 30% bijmenging. Waterstofgas kan 
geproduceerd worden uit tijdelijke overcapaciteit van PV en windmolens (groene energie), het 
energierendement daarvan is dan ongeveer 75% vanwege het omzettingsverlies. Wanneer je de 
woning in de winter extra verwarmd wordt d.m.v. een hybride warmtepompsysteem met waterstofgas 
is het energie rendement dan ook 75% en dus niet erg economisch. 
 
Observatie 19.  Op de erfgrens (perceelgrens of naast open raam of deur) mag een warmtepomp niet 
meer lawaai produceren dan 40 dB in de nacht en 45 dB overdag (sinds 1 april 2021).  De dB(A)48 is de 
gecorrigeerde gevoelswaarde voor het menselijk oor en feitelijk een paar dB lager. Het is belangrijk 
dat de opstelling (op een dak of dakkapel) goed trillingvrij is zodat er geen trilling geluid naar binnen 
komt.49 Goede geluidskasten kunnen tot Euro 1500 kosten exclusief plaatsing.  
 
Figuur 26. Geluid absorberende omkastingen variëren in prijs naar gelang de 
mate van geluidsdemping en de duurzaamheid van de uitvoering (weer). Bij de 
dimensionering moet er zorg gedragen worden dat de luchtdoorlatendheid van 
de buiten unit niet of nauwelijks beperkt wordt, anders wordt het rendement 
van de installatie minder (capaciteitsverlies).  
 
Bodem warmtepompen hebben slechts een binnenunit die het geluid maakt 
van een koelkast.  
 

 
Observatie 20. Een zonneboiler (zonnecollector) verwarmt het 
tapwater voor, vooral in de zomer, en kan over het jaar genomen ongeveer de helft van de 
tapwatervraag voldoen. Echter, elk extra systeem kost weer geld, waardoor het totale rendement van 
de systemen tezamen daalt.  Een warmtepomp boiler heeft meestal een grote boiler nodig want de 
opgeslagen watertemperatuur is 45°C, terwijl het elektrisch bij-verwarmen een COP heeft van 1.  
 
 

 
48 Dit is ‘tonaal’ geluid hetgeen resulteert in een vermindering van 3-5 dB(A), dus feitelijk is de maximale 
geluidsdruk slechts 35 dB(A). Een verlaging van 3 dB is een halvering van de geluidsdruk. De toonhoogte (mel), 
scherpte (acum), fluctuatie (vacil), wisseling,  ruwheid, tonaliteit en impulsiviteit  zijn allemaal invloed factoren 
op de gevoelsfactor van een geluid. Sommige geluiden zijn rustgevend.  
49 Buitenlandse warmtepompen geven  meestal meer lawaai omdat de geluidseisen daar minder streng zijn 
met maximaal 65 dB (A). 
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Het PVT systeem.  
 
Naast PV (Photo Voltaïc elektriciteit, zonnepanelen) systemen zijn er ook PVT (PV-Thermisch-
systemen) die aangesloten zijn op een warmtepomp50 en die met de PV panelen stroom voor die 
warmtepomp produceren.  Er zijn ook thermische warmtepompen met gevel- of  dak-collector 
panelen. Deze panelen kunnen op de noordzijde van het dak gelegd worden (zonder PV).  Voor minder 
dan 50 uur per jaar (bij temperaturen onder de -7°C) werkt dan de elektrische bijverwarming.  Zie 
observatie 4 over elektrisch bij-verwarmen; dit is met een COP 1 erg inefficiënt. 
 
Het rendement van een PVT systeem ligt iets hoger dan dat van de meeste  andere warmtepompen, 
met een COP/SPF van 5,6 voor verwarmen en een COP/SPF 3,8 voor warm tapwater.  
Het netto jaarrendement van de beste warmtepompen ligt op 4x tot 5x  (SPF of Coëfficiënt of 
Performance, COP 4 tot 5) voor diepe (100-200 m grondwater) warmtepompen51.  De grote Ultra Diepe 
bronsystemen (4 km diep)52 kunnen een COP van 6 halen met bodemwarmte van boven de 120° C.  
 
Voor een gemiddelde hoekwoning  van ≈150 m2 en een A-label is een PVT-systeem nodig van ongeveer 
8 kW of 10 PVT panelen. Bij nieuwbouw is dan een EPC te bereiken van < 0,19  (volgens Triple Solar).   
Bij oudere (andere) PVT systemen is vaak > 2X het aantal panelen nodig om dezelfde warmtevraag te 
genereren in vergelijking met Triple Solar. 
De Total Cost of Ownership (TCO Figuur 15,) laat zien dat de PVT (Triple Solar)53 het voordeligste 
verwarmingssysteem is wanneer over een termijn van 15 jaar de operationele kosten en onderhoud 
worden meegerekend54, in vergelijking met een HR-CV ketel op gas +PV, een Lucht-Water 
warmtepomp +PV,  en bodem energie +PV.  

✓ Er is geen noodzaak voor grondboringen.  
✓ Het is geschikt voor nieuwbouw en renovatie. 
✓ PVT en PV panelen zien er hetzelfde uit. Er kunnen op driehoekige aansluitstukken geleverd 

worden zodat het een aaneengesloten beeld op het dak geeft. 
✓ De BTW teruggave voor PV panelen is van toepassing. 
✓ Het systeem werk geruisloos. 
✓ De thermische panelen kunnen eventueel op de noordzijde gelegd worden.  
✓ Elke installateur die Pv kan aanleggen krijgt een training voor het verbinden van de leidingen. 
✓ Afgifte systeem is laagdrempelig met LTV radiatoren. 
✓ Waarde vermeerdering van de woning. 

 
Observatie 21. Omdat warmtepompen een complexe specialiteit is waarbij voor een woning nogal wat 
rekenwerk nodig is, vragen installateurs soms een bedrag om een offerte te maken (€ 200- € 400), 
kosten die dan niet worden doorberekend bij de uitvoering van hun offerte.  Bij matig geïsoleerde 
kleine woningen, bijvoorbeeld bij een tussenwoning, is het mogelijk een iets grotere/zwaardere 
warmtepomp te plaatsen die de woning dan goed warm krijgt. Het kostenverschil vergeleken met een 
kleinere warmtepomp is dan erg klein, terwijl men dan 15 jaar de tijd heeft om de woning beter te 
isoleren. 
 

 
50 Een voordeel van dit systeem is dat er geen ventilator aan zit en daardoor geruisloos werkt. 
51 Meestal niet economisch haalbaar of technisch te realiseren voor kleine woningen in de stad.  
52 De hoge kosten en capaciteit maken deze geschikt voor warmtenetten in wijken, mits de warmteoverdracht 
naar de woningen gebaseerd is op LTV, anders is er teveel warmteverlies onderweg. Dit betekent dat de 
woningen in die wijk geschikt moeten zijn voor LTV of een individuele warmtepomp moeten hebben die het 
lauwwarme water van het warmtenet opwaardeert naar een HTV voor radiatoren en tapwater.  
53 https://triplesolar.eu/   ook verschillende YouTube filmpjes zijn beschikbaar. 
54 Het ligt in 2021 in de verwachting dat de gasprijs omhoog zal gaan naar > Euro 1,0/m3 en de elektra iets 
goedkoper kan worden, mits dat niet gecompenseerd wordt door de inflatie.  

https://triplesolar.eu/
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Zie bijvoorbeeld:   https://www.youtube.com/watch?v=r4tL59bQeaY    filmpje van Remeha met uitleg over 
Hybride ELGA = Elektrisch-Gas. Bij radiator-temperatuur (> 65°C) is warmtepomp niet/niet goed mogelijk, bij 
middelhoge temperatuur (< 60°C en > 40°C) hybride warmtepomp, en bij LTV (< 40°C) All Electric warmtepomp. 
Een extra LTV (25°C) werkt ook goed, maar geeft aan de radiator of vloerverwarming geen comfortgevoel. 

 
De tabel geeft bij  benadering het warmteverlies (in W/m2 gebruiksoppervlak) wat nodig is om de 
woning voldoende te verwarmen bij -10°C, exclusief de warmte nodig voor tapwater verwarming. 

Tussen woning  Toeslag 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2021 

Energie label   G E C B A A+ A++++ 

Tussenwoning 100 m2 300m3 0 % 130 110 90 60 40 30 25 

Warmtepomp All electric Vermogen kW niet niet 10,2 kW 8,5 kW 7,5 kW 5,5 kW 4 kW 

Hybride WP + HR-CV 0,4 x WP niet niet 4,5 kW 3,5 kW 3 kW 2,5 kW 1,6 kW 

CO2 uitstoot en negatief 
effect op het milieu 

 Heel erg 
veel 

Erg 
veel 

Veel Matig  Weinig Heel 
weinig 

Mini-
maal 

Groter? bereken verhouding  Toeslag 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2021 

Hoekwoning   140 m2 25 % 160 135 110 75 50 38 31 

Vrijstaande woning 180 m2 40 % 180 150 125 85 55 42 35 

Het leidende criteria moet de uiteindelijke CO2 uitstoot zijn en daarna pas de terugverdientijd; isoleren staat dus voorop.  
De hybride combinatie vraagt een kleinere WP, maar de HR-CV levert warmwater en springt bij als het kouder is dan -7°C. 
De HR-CV werkt dus nog op (aard)gas en heeft een hogere CO2 uitstoot dan echte groene elektriciteit. 
Isolatie en LTV zijn de beste investeringen om voor lange tijd comfort te verbeteren en kosten laag te houden. 
Bij de beste passieve woningen zijn de elektrische apparaten zoals de koelkast voldoende om het huis te verwarmen. 
Een volwassen persoon levert een warmteproductie van ongeveer 100 Joule/seconde = 100 Watt. 

 
Wanneer een woning een warmtepomp heeft met LTV, maar men deze slechts voor een klein gedeelte 
van de dag warmer wil hebben, dan kan dit met radiatorventilatoren zoals SpeedComfort, 
Climatebooster of Jaga Strada Hybrid die de warmte afgifte versnellen55. Door op de klassieke 
radiatoren een radiator ventilator te plaatsen wordt de warmte afgifte met ongeveer 30% verhoogd 
en kan een LTV systeem mogelijk gemaakt worden. 
 
 
Figuren 27. Radiator convectoren 
verhogen de warmte afgifte van de 
radiatoren en verbeteren daarmee 
het rendement van de installatie. 

 
 
 
12.6. De Hybride warmtepomp (combinatie) 
 
De hybride warmtepomp wordt door veel installateurs gezien als een geschikte oplossing voor het 
verwarmen van de woning met LTV en het verwarmen van het tapwater met een HR-CV ketel, of het 
bijverwarmen van de woning als de warmtepomp het in een koude periode niet trekt; het gaat hier 
dus over een combinatie van twee installaties, de warmtepomp (meestal Lucht-Water) en een HR-CV. 
De warmtepomp doet dus het grootste gedeelte van het werk (ongeveer 80%).56 De hybride 
warmtepomp is dus een combinatie apparaat wat deze twee functies in elkaar heeft verenigd, mits de 
woning geschikt is voor LTV verwarming.    
Een voordeel van de hybride warmtepomp is dat als het erg koud is, het elektriciteitsnet niet wordt 
overbelast door veel Lucht-Water warmtepompen (systeem B) die door de steeds lagere 
luchttemperatuur ook een steeds lagere COP krijgen. 

 
55 Zie: www.speedcomfort.nl    www.climatebooster.nl  en  https://www.jaga.nl/producten/strada-hybrid/  
56 Bij een zonneboiler zal deze het tapwater voorverwarmen, en bij een douche WTW zal deze het koude 
aanvoerwater voorverwarmen. Beiden zijn dan een vermindering van het  HR CV-ketel gebruik.  

https://www.youtube.com/watch?v=r4tL59bQeaY
http://www.speedcomfort.nl/
http://www.climatebooster.nl/
https://www.jaga.nl/producten/strada-hybrid/
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Daardoor vragen de All elektrische warmtepompen  meer netstroom voor dezelfde warmtebehoefte.57   
 
De hybride warmtepomp vraagt dan gas voor de HR-CV ketel. Bij woningen die van het gas af moeten 
is dit geen goede oplossing.  
Voor de hybride warmtepomp geldt ook dat deze slechts geschikt is voor goed geïsoleerde woningen. 
Wanneer de woning alleen warm gekregen kan worden met een hoge temperatuursysteem levert de 
hybride warmtepomp geen beter rendement op dan een HR-CV. Ook moeten de woningen een 
mechanisch ventilatie systeem hebben met WTW en bij voorkeur een aanwezigheidssensor. Het gaat 
hier dus hoofdzakelijk over nieuwbouwwoningen van ná 1985. 
Een hybride warmtepomp moet dan zo worden afgesteld dat het HR-CV component gaat draaien bij 
een COP of SCOP die hoger is dan 3,0, of alleen voor het warme tapwater.   
Als een woonwijk helemaal van het aardgas af gaat, dan werkt een hybride warmtepomp niet meer. 
 
Wanneer is een hybride warmtepomp te overwegen? 
 
De eerste regel is dat de woning tenminste een energie label B of A moet hebben of hoger. Energie 
labels lopen op tot A++++ en passief.  Bij een energie label A en hoger kan men ook een gewone 
warmtepomp nemen, met een extra installatie voor warm tapwater (hybride combinatie). 
Bij een woning kan men eerst de 50°C test doen om te kijken of de woning wel voldoende geïsoleerd 
is, zie https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/50-gradentest/  
Opgelet.  Veel gemeentes maken in 2021 een TransitieVisie Warmte (WTW)58, daarin staat het 
voornemen om in een periode van 10 jaar bepaalde wijken van een warmtenet te voorzien. Dit gaat 
meestal over woonwijken met een grote woningdichtheid.  
Meer informatie over isoleren en een gewone elektrische warmtepomp op www.MilieuCentraal.nl  en 
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Warmtepomp  
 
Subsidie op warmtepomp, warmtenet en zonneboiler. 
 
De subsidie regeling voor de aanschaf van warmtepompen is te vinden op de volgende website: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-
woningeigenaren/warmtepomp  .  Op deze website is een volledige lijst van alle apparaten. Het 
subsidiebedrag is in de buurt van de 30% van de apparaat kosten.  
Deze subsidie loopt van euro 500 tot euro 2000 voor een gemiddelde woning  en is afhankelijk van het 
vermogen van het apparaat en het soort apparaat (Lucht-Lucht, Lucht-Water, Water-Water of een 
grondgebonden Bodemsysteem). 
De woning kan op een lokaal warmtenet worden aangesloten, waarvoor een subsidie beschikbaar is 
van euro 3325, maar dan moet het systeem door de warmteleverancier worden aangelegd.  Er bestaan 
HTV en LTV warmtenetten, waarbij de LTV systemen het berste rendement hebben. Bij de aansluiting 
op warmtenetten worden de verwarmingskosten op afstand gemeten (sensors) en automatisch 
verrekend. De regeling is op de volgende website beschikbaar: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/aansluiting-op-een-
warmtenet 
De zonneboiler kan 50% van de warmtapwater voorziening leveren. Dit betekent dat in de zomer bijna 
geen gas gebruikt wordt voor de levering van tapwater.  De subsidie regeling begint bij euro 400 en 
kan oplopen tot 2700 euro, en is te vinden op:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/zonneboiler  

 
57 Een huidig probleem is dat het stroom netwerk in veel plaatsen de vraag in koude dagen niet aankan bi veel 
All-elektric verwarmingssystemen (in combinatie met steeds meer elektrische auto’s), vandaar dat 
netwerkbedrijven de hybride systemen promoten.  
58 Bijvoorbeeld https://aardgasvrij.hilversum.nl/  en    http://www.energieregionhz.nl/  (beslissing 7 juli 2021) 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/50-gradentest/
http://www.milieucentraal.nl/
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Warmtepomp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/warmtepomp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/warmtepomp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/aansluiting-op-een-warmtenet
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/aansluiting-op-een-warmtenet
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/aansluiting-op-een-warmtenet
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/zonneboiler
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/zonneboiler
https://aardgasvrij.hilversum.nl/
http://www.energieregionhz.nl/
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12.7. Algemene opmerkingen m.b.t. de warmtepomp 

A. Wanneer de huidige HR-CV ketel nog een tiental jaren mee kan (of langer), bestaat de optie om 
een hybride warmtepompsysteem aan te leggen, waarbij de CV dan alleen het tapwater 
(bij)verwarmd. Tot aan het moment dat de CV vervangen moet worden kan de woning in fasen 
beter geïsoleerd worden. Bij het versterken van de woning zullen vaak de binnenmuren en het 
vloerdiafragma versterkt moeten worden, waar geen extra isolatie plaats vindt. Bij een hybride 
warmtepomp zal bij hele koude dagen/nachten (lager dan -7°C) de HR-CV bijspringen in de 
verwarming. Bij grondgebonden systemen is dit niet nodig. 

 
B. Wanneer de woning nog niet uitstekend geïsoleerd is (buitenschil), maar de HR-CV moet wel 

meteen vervangen worden, is het mogelijk om eerst een zwaardere warmtepomp met een hogere 
werktemperatuur te nemen, die in een latere fase (wanneer er beter geïsoleerd is) naar een lagere 
temperatuur (LTV) kan worden gezet. De investering is dan wat hoger, maar de warmtepomp 
werkt dan in de toekomst minder zwaar. 

 
C. Om te controleren of een woning voldoende geïsoleerd is kan een warmteverlies berekening 

gemaakt worden.  Men kan ook eerst proberen om de maximale temperatuur van de CV-ketel 
stapsgewijs te verlagen en te bestuderen bij welke maximale temperatuur de woning nog steeds 
verwarmd wordt59. Dit werkt alleen als er voldoende radiator oppervlakte is; bij een klein radiator 
oppervlak moet de CV thermostaat de hele dag op de gewenste temperatuur staan.  

 
CV ketel temperatuur verlagen.   En lagere water temperatuur van de HR-CV-ketel verhoogd het 
rendement. Bij afleveren wordt de ketel vaak op 80°C tot 85°C gezet, zodat de woning snel warmer 
wordt. Die temperatuur kan naar 50°C voor een betere rendement, maar dan duurt het 
opwarmen ietsje langer. https://www.zelfenergiebesparen.nl/gas-besparen/cv-ketel-zuinig-
afstellen/   Dit laatste betekent dat de (niet-modulerende) thermostaat een half uur eerder naar 
de hogere temperatuur gezet moet worden. Een modulerende thermostaat zorgt er zelf voor dat 
de kamer temperatuur op de ingestelde tijd aanwezig is. Zie webadres: https://zetmop60.nl en 
dan op de rooie balk klikken ('klik hier om je cv-ketel op 60 graden te zetten'). Youtubefilm.  
 

D. Het verlagen van de CV-water temperatuur van een HR ketel heeft dit geen invloed op de aparte 
thermostaat voor tapwatertemperatuur. Bij vraag naar warm tapwater zorgt de driewegklep 
ervoor dat alleen het tapwater tot 60°C verwarmd wordt en dus geen Salmonella risico oplevert. 
Salmonella kan alleen optreden  wanneer het tapwater lange tijd warm in de leiding of het 
opslagvat wordt bewaard. In Nederlandse tapwateromstandigheden komt het zelden voor.  

 
E.  De meeste CV-systemen zijn tegenwoordig modulair. Dat wil zeggen dat bij warmtevraag de 

brander langzaam of harder gaat branden en niet aan-en-uitgaat.  Bij een CV waar de brander wel 
steeds aan en afslaat zal de slijtage groter zijn.  

 
F. Bij het vervangen van een HR-CV ketel door een All Electric warmtepomp zal de jaarlijkse 

elektriciteitsconsumptie toenemen en de gasconsumptie voor ruimte en tapwaterverwarming 
vervallen. Alleen wanneer de warmtepomp een COP van > 3 heeft zullen met de huidige gas- en 
elektraprijzen de jaarlijkse energiekosten afnemen60.  Bij het plaatsen van een kleine warmtepomp 
als hybride systeem met de bestaande HR107-CV ketel (berekend op 90% rendement), zal deze 

 
59 Bij een lage CV-temperatuur kan er in de brander aluminium oxide ontstaan; fijn zwart gruis. Bij een 
regelmatige schoonmaakbeurt, een maal per jaar, wordt dit verwijderd. 
60 Bij de huidige energieprijzen zit nog onvoldoende een compensatie van de CO2 uitstoot. Op de lange duur 
zullen de milieukosten hoogst waarschijnlijk gaan stijgen en daarmee ook de belasting op CO2 uitstoot. 

https://www.zelfenergiebesparen.nl/gas-besparen/cv-ketel-zuinig-afstellen/
https://www.zelfenergiebesparen.nl/gas-besparen/cv-ketel-zuinig-afstellen/
https://zetmop60.nl/
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CV-ketel hoofdzakelijk werken voor tapwaterverwarming en alleen in koude dagen bijspringen 
voor de ruimteverwarming (gedeeltelijk in de  herfst en voorjaar en in de winter).   

 

G. Bij een All Electric warmtepomp is een aparte tapwaterboiler met flink opslagvat nodig, want het 
verwarmen van dat tapwater gaat vrij langzaam. Voor het douchen is een 100-200 liter boiler en 
voor bad gebruik een 200-300 liter boiler nodig, afhankelijk van het gezin en gebruik.  
Een zuinige douchkop en een WTW op de doucheafvoer kan dan een aardig voordeel opleveren.  
Bij  een cascade opstelling verwarmt de eerste installatie de LTV  en de tweede het tapwater. 
 

H. Bij een eigen energieproductie, bijvoorbeeld wanneer u veel PV heeft, is een All Electric systeem 
meer interessant, vooral wanneer u een opslagcapaciteit heeft voor elektriciteit. Het ligt in de 
verwachting dat de verschillende huis-batterijen in de toekomst goedkoper worden. Bij een 
zonneboiler kan het WP boilervat kleiner worden. De PVT (thermisch) heeft beide voordelen. 

 
I. Bij een goed geïsoleerde woning kan de circulatiepomp van de vloerverwarming in de woning op 

een timer gezet worden om elektrische energie te besparen.  
  
Voor meer informatie: https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-ennatuurlijk/warmtekaart  en 
https://warmtepomp-weetjes.nl/  en  https://warmtepomp-tips.nl/  en https://Liveheatpump.com/  
 
Op  https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/ is 
uitgebreide informatie aanwezig over verschillende methoden van isoleren, betreffende elk gebouw 
onderdeel, met voor- en nadelen, en waar men op moet letten bij het beoordelen van offertes.   
 
Op https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Warmtepomp/  meer  informatie aanwezig over 
warmtepompen PV en balansventilatie met WTW voor de douche.  
 
Op het internet is veel gesponsorde informatie aanwezig van bedrijven die hun eigen producten 
aanbevelen, waarbij hoofdzakelijk de voordelen worden verteld of uitvergroot. Aannemers en 
bedrijven hebben veelal overeenkomsten met bepaalde fabrikanten of leveranciers en zullen daarom 
die producten aanbevelen waar ze de meeste ervaring mee hebben.  Dat betekent niet dat die 
producten inferieur zijn, maar wel dat die aannemer met dat product meer ervaring heeft. 
 
Ook zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen op de markt die met een nieuwe technologie een beter 
product leveren dat zuiniger of duurzamer werkt. Nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten op het 
gebied van hergebruik bouwmateriaal, luchtbehandeling, thuisbatterijen en afvalwater recycling.  
 
Het bovenstaande betekent dat het voor een leek soms moeilijk is om een juiste of duurzame keuze 
te maken, wanneer deze keuze beperkt is door de plaatselijke leveranciers. Goede informatie van de 
overheid en onafhankelijke organisaties kunnen de woningeigenaar begeleiden in deze keuzes.  
 
Door het vragen van offertes van aannemers of installateurs zal de woningeigenaar meer informatie 
krijgen, maar gedetailleerde offertes van complexe producten zoals een warmtepomp of 
balansventilatie met WTW, vereisen vaak een betaling. Deze betaling zal dan als korting wordt 
berekend wanneer voor de uitvoering door die aannemer of installateur wordt gekozen.  
 
 
 
 
 
 
 

https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-ennatuurlijk/warmtekaart
https://warmtepomp-weetjes.nl/
https://warmtepomp-tips.nl/
https://liveheatpump.com/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Warmtepomp/


34 
 

Duurzaam Versterken 12 VERDUURZAMEN Sjoerd Nienhuys 

12.8.  Duurzaam door recycling en hergebruik  
 
Duurzaamheid (‘Cradle to Cradle’, van Wieg tot Wieg) van de bouw is gerelateerd aan  seismisch 
versterken. De woningen moeten langdurig goed blijven functioneren als veilige verblijfplaats voor de 
bewoners in hun (dorps)gemeenschappen61.  
 
De mate van duurzaamheid van bouwmaterialen wordt bepaald door verschillende factoren zoals de 
milieukosten van de productie (hout, CO2), transport (fossiele brandstof, CO2), het gebruik van het 
gebouw (intensiteit), de technische eisen, de gebruiks- of levensduur van het product en de 
constructie, de milieueffecten die het door het gebruik ontstaan (b.v. de mate van energieverbruik).  
 
De (woning)bouw is zeer energie-intensief ten gevolge van het hoge energiegebruik in de ontginning, 
transport en productie van grondstoffen en bouwmaterialen, maar ook ten gevolge van het transport 
naar en op de bouwplaats, de verwerking in de constructie, en uiteindelijk het verwijderen en 
verwerken van bouwafval.  De bouw is verantwoordelijk voor meer dan 1/3 dan de totale landelijke 
CO2 uitstoot. De duurzaamheid van de materialen wordt verder gerelateerd aan de praktische 
levensduur van het materiaal en de onderhoudskosten over die levensduur. 
 
Baksteen vereist heel veel (fossiele) energie, nodig om de klei te bakken (CO2 emissies), en voor 
transport om ze naar de bouwplaats te brengen. Voor cementmortel, eist de cementproductie ook erg 
veel energie. Aan de andere kant kan baksteen metselwerk voor honderden jaren in een gebouw dienst 
doen zonder onderhoud, hetgeen een positief element is. Dit element vervalt echter wanneer de 
baksteen muur wordt gesloopt en de bakstenen worden verpulvert of weggegooid. 

Baksteen kan echter wel recyclet worden waardoor het een tweede levenscyclus krijgt en waarmee de 
duurzaamheid van het bronmateriaal verbetert. Oude handvorm bakstenen kunnen worden 
schoongemaakt van kalk- en cementresten (eventueel steen-strips gezaagd), waarbij ze hergebruikt 
kunnen worden in monumentale panden of rustieke/decoratieve constructies.  

 

Figuren 28. Baksteen 
recycling 
(www.recyclingnederland.nl 
) en plakken van steen-strips 
op buitenzijdige 
gevelisolatie.62 

Sommige materialen kunnen na het binnenzijdig gevel versterken of muurisolatie weer worden 
teruggeplaatst naar waar ze vandaan kwamen. Denk aan sanitair, keukens, radiatoren of jaloezieën.  

 

Figuren 29. Links: Archipunt 
circulair verbouwen. Rechts: 
Goede materialen worden 
gecontroleerd en weer op de 
markt aangeboden. 

 Zie voetnoot.  

 
61 Zie Youtube film: https://www.omroepzeeland.nl/media/52927/Waar-kun-je-een-tweedehands-cv-ketel-
vinden-voor-je-bouwproject-in-de-materialenbank  
62 Zie ook: https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20100205-baksteen-uit-puinafval  

http://www.recyclingnederland.nl/
https://www.omroepzeeland.nl/media/52927/Waar-kun-je-een-tweedehands-cv-ketel-vinden-voor-je-bouwproject-in-de-materialenbank
https://www.omroepzeeland.nl/media/52927/Waar-kun-je-een-tweedehands-cv-ketel-vinden-voor-je-bouwproject-in-de-materialenbank
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20100205-baksteen-uit-puinafval
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12.9.  Maak een planning voor hergebruik 

A. Dun plaatmateriaal moet vaak recyclet worden omdat het niet in haar geheel verwijderd kan 
worden; gipsboord zal makkelijk breken, maar planken of spaanplaat kan vaak in kleinere 
afmetingen nog goed hergebruikt worden.  Isolatiemateriaal kan bijna altijd goed hergebruikt 
worden (vooral Rockwool®)63, eventueel in combinatie met een extra laag nieuw materiaal. 
Radiatoren zijn voor een beter geïsoleerd huis vaak iets te groot, maar de beste kunnen gewoon 
teruggeplaatst worden, eventueel met thermostaatkraan en nieuwe geïsoleerde leidingen. 
 
 
Figuren 30. Oude radiatoren 
krijgen nieuwe kleuren en 
kunnen gebruikt worden voor 
LTV systemen.  
Links: (www.gimmij.nl) en 
Rechts: www.marenco.nl ). 

 
 
 

B. De juiste instructie naar de bouwvakkers is nodig over welke materialen hergebruikt moeten 
worden en apart schadevrij moeten worden verwijderd en veilig opgeslagen, en welke materialen 
recyclet moeten worden. Deze recyclebare materialen moeten apart gehouden en apart gestort 
worden. Hout bij hout, gips apart, beton resten voor granulaat ook apart, enz.   

C. Organisatie van de juiste opslag/afval containers. Bij hergebruik of recycling is het uiterst belangrijk 
dat niet eerst vermenging van afval ontstaat, dat later weer gescheiden moet worden. Scheiding 
aan de bron is zeer belangrijk. Dit betekent dat op de bouwplaats verschillende schuren, containers 
of bouwzakken en pallets ter beschikking moeten staan om de verschillende materialen te 
verzamelen.  
 
 
Figuren 31. Links: Foto van 
Peter op Blogspot. Rechts: 
Cobouw. 

 
 
 
In sommige gevallen zoals bij het verwijderen van schoorstenen en muren van de zolders64, is het 
gebruik van stortkokers die direct in een puincontainer eindigen een economische oplossing, tenzij 
natuurlijk er fraaie handvorm stenen in de schoorsteen zitten. Wanneer de schoorsteenmantel op 
de begane grond wordt verwijderd is het belangrijk dat het hele gemetselde schoorsteen kanaal 
ook wordt verwijderd, anders ontstaat er een eenzijdige belasting langs die muur.  
 
Figuren 32. Het verzamelen 
van de hele bakstenen of 
het tijdelijk opslaan van 
bruikbare materialen moet 
gepland worden. 

 
 
 
 

 
63 Rockwool heeft een speciale recycling service die in samenwerking met Renewi opereert. Upcycling. 
64 Vermindering van gebouwmassa en verwijderen van schoorstenen is relatief versterken.  

http://www.gimmij.nl/
http://www.marenco.nl/
http://3.bp.blogspot.com/-PhMGlat4UHo/Ty5ZB5XtHLI/AAAAAAAAC4M/MyV_svJ89qA/s1600/opruimen+nieuwe+tijdelijke+opslag+bouwmaterialen.JPG
https://www.google.co.uk/url?q=http://www.kombinatie.nl/content/l-flat/opknapbeurt/opslag.php&sa=U&ei=i_BhU5afHo3-PNf1gdAH&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNETyB8J1yrSVnDg_VRdVlu5jW0-8Q
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D. Om regenschade te voorkomen moet  volumineus bouwmateriaal zoals glaswol of steenwol 
overdekt opgeslagen worden. Ook indien raam- en deurkozijnen tijdelijk verwijderd moeten 
worden voor een muurversterking zullen deze droog moeten worden opgeslagen.  
Bij kop-romp-boerderijen kan een gedeelte van de grote schuur voor opslag worden gebruikt.  
 

E. Keukens en badkamers.  Voor het aanbrengen van een versterking aan de binnenzijde van het 
binnenspouwblad van de buitenschil, moeten keukenelementen of sanitaire installaties eerst 
zorgvuldig verwijderd worden, zodat ze weer teruggeplaatst kunnen worden, of voor aflevering 
aan een kringloopcentrum.  Beschadigd sanitair is niet economisch te repareren.  
 
Bij het uitslopen van keukens en badkamers komen ook tegels vrij, waarvan de meeste zullen 
sneuvelen en bij het bouwpuin moeten. Hele tegels kunnen echter ook apart gesorteerd worden 
en aangeboden aan de bouwmaterialenhandel, eventueel met resten cementmortel aan de 
achterkant. Tegels en plavuizen zijn bij hergebruik zeer duurzame materialen. 65 
 

 
 

Figuur 33. Wastafels hergebruik: http://www.beijer-
rhenen.nl/wp-content/uploads/2013/09/SAM_0249.jpg  

 
 
 
 
 
 
 
F. Ramen en raamkozijnen. Bij versterken zijn de raamopeningen kritieke zones die verzwakking van 

de muren veroorzaken. Voor het versterken van woningen kunnen kleiner kozijnen worden 
toegepast waardoor de raampenanten breder worden.  Ook kunnen in de bestaande kozijnen 
sterke glaspanelen geplaatst worden, hetgeen niet in kunststof kozijnen kan. Kozijnen fabrikanten 
hebben vaak overschot kozijnen.  Bij het verduurzamen van de woningen zal de thermische isolatie 
van de ramen minimaal HR++ moeten worden, bij voorkeur triple glas in een bredere sponning. 

 

Figuur 34. Buitendeuren kunnen meestal aanzienlijk thermisch 
verbeterd worden. Dit kan een onderdeel zijn van het 
duurzaamheid en isolatieplan voor de woning. Het thermisch 
aanpassen van de deur houdt meestal ook zwaardere of meer 
scharnieren in. Tape sleutels aan het handvat. Foto: 
 http://www.verbouwkosten.com/hergebruik-van-
bouwmaterialen 
 

 
Bij het versterken van smalle raampenanten moeten vaak de raamkozijnen verwijderd worden en 
soms aangepast of kleiner gemaakt. Dit kan goed bij de meeste houten kozijnen, maar zal in een 
aparte werkplaats gedaan moeten worden met de juiste machines.  Ook hier geldt dat bij het 
aanpassen van veel woningen deze werkplaatsen opslag capaciteit moeten hebben voor ramen 
onder renovatie en voor hergebruik66.  

 
65 In de Groningse provincie zijn nog weinig kringloopcentra. Nieuwe centra kunnen werkgelegenheid 
opleveren. Voor meer informatie:  Stichting milieunet:    http://www.stichtingmilieunet.nl/tip_hergebruik.html  
66 Veel aannemers kunnen houten kozijnen zelf aanpassen, maar bij grotere aantallen kan het wenselijk zijn dat 
er gespecialiseerde bedrijven zich uitsluitend gaan toeleggen op kozijn aanpassingen. 

http://www.beijer-rhenen.nl/wp-content/uploads/2013/09/SAM_0249.jpg
http://www.beijer-rhenen.nl/wp-content/uploads/2013/09/SAM_0249.jpg
http://www.verbouwkosten.com/hergebruik-van-bouwmaterialen
http://www.verbouwkosten.com/hergebruik-van-bouwmaterialen
http://www.stichtingmilieunet.nl/tip_hergebruik.html
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Figuur 51. Kozijnen van hout.   Door zorgvuldig te slopen 
kunnen bestaande houten kozijnen opnieuw gebruikt worden, 
bijvoorbeeld als er nieuwe kleinere kozijnen nodig zijn; ze 
kunnen ook aangepast worden voor dikker isolatieglas.  Foto: 
www.slopenweb.nl  
Zie ook voor recycling kozijnen : https://www.gpgroot.nl/  

 

 

Figuur 36. Metalen kozijnen zijn thermisch zeer slecht en het inzetten 
van isolatieglas wordt vaak niet gegarandeerd. Oude boerderij en 
koeienstal ramen waren vroeger gewild voor rustieke bouw. Aan de 
binnenkant van het originele buiten raam kan wel een HR++ binnen 
achterzetraam geplaatst worden.  

 

 

Figuur 37. Hele dakpannen zijn volledig opnieuw te gebruiken en 
kunnen soms verhandeld worden via de bouwmaterialen handel. 
Gebroken dakpannen apart opslaan of bij de baksteen afval voegen om 
te vermalen. Foto: http://www.beijer-rhenen.nl/wp-
content/uploads/2013/09/diverse-dakpannen.jpg  
Op  www.Marktplaats.nl  worden zeer regelmatig partijen dakpannen 
aangeboden (gratis afhalen) en ver-/gekocht. 
 

 
 
 
G. Asbest.  Wordt niet recyclet67. Bij een goede zuidelijke dakhelling kan een vernieuwd dakvlak 

gebruikt worden om door middel van PV of PVT-panelen energie op te wekken. Over deze asbest 
golfplaten daken mogen geen PV panelen geïnstalleerd worden. Het gehele dak dient vernieuwd te 
worden en de onderliggende structuur op sterkte berekend. Bij asbest is de aannemer verplicht 
contact op te nemen met de plaatselijke gemeente. 

 
 
Figuur 38. In de markt is een ruim aanbod van restanten PUR- 
en PIR en Recticel platen en ook gebruikte platen die een 
goede drukvastheid hebben. De isolatiewaarde is niet minder 
dan nieuwe platen, maar kosten wel de helft.  De meeste van 
deze platen zijn gecacheerd met een aluminium folie.  
 

 

 

 

 

Foto: 

http://www.gebruiktebouwmaterialen.com/Materialen.aspx?Artikelgroep=23&ArtikelSubgroep=52&Artikel=119 

 
67 Zie subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop:  http://www.asbestvanhetdak.nl/groningen  en  
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Versie_10_Groningen_reg
eling__asbest_eraf_zonnepanelen_erop_met_ills.pdf 

http://www.slopenweb.nl/
https://www.gpgroot.nl/
http://www.beijer-rhenen.nl/wp-content/uploads/2013/09/diverse-dakpannen.jpg
http://www.beijer-rhenen.nl/wp-content/uploads/2013/09/diverse-dakpannen.jpg
http://www.marktplaats.nl/
http://www.gebruiktebouwmaterialen.com/Materialen.aspx?Artikelgroep=23&ArtikelSubgroep=52&Artikel=119
http://www.asbestvanhetdak.nl/groningen
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Versie_10_Groningen_regeling__asbest_eraf_zonnepanelen_erop_met_ills.pdf
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Versie_10_Groningen_regeling__asbest_eraf_zonnepanelen_erop_met_ills.pdf
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H. Radiatoren. Bij binnenzijdige muurversterking of isolatie moeten deze (tijdelijk) verwijderd worden. 
Bij de goed geïsoleerde woning kan met (1) kleinere radiatoren worden volstaan, of (2) met een 
kleiner aantal radiatoren, of (3) met een lagere watertemperatuur gestookt worden. Het 3de is het 
meest voordelig.  Inwendig schoonspoelen is nodig als ze een poosje zonder water hebben gestaan. 
Bij een nieuwe CV ketel of warmtepomp die een andere doorstroomsnelheid heeft, kan er vóór de 
CV installatie een Spirotech®  roest/ijzer filter geplaatst worden ter bescherming van de 
warmtewisselaar en circulatie pomp.  
 
 
Figuur 39. Een Spirotech vóór de CV verwijderd metaal en roestdeeltjes 
uit de leidingen zodat deze niet in de pomp terecht komen.  
http://www.spirotech.com/nl/theorie/pompbescherming/ 

  

 

 

I. Vloertegels en Wandtegels. Uit de sloop van vloeren komen zelden hele ceramische tegels vrij, 
maar bij wanden is dit wel mogelijk. Het hergebruik wordt bemoeilijkt indien de mortellaag sterk 
aan de tegel zit verbonden. De meerdere kosten van het verwerken wegen dan zelden op tegen 
de besparing van het materiaal, tenzij het antieke tegels zijn.  

 

Figuur 40. Gekleurde tegels kunnen hergebruikt worden in vloeren en 
ornamentaal tuinmeubilair. Een wereldberoemd voorbeeld zijn de banken in 
het Park Guell van Gaudi in Barcelona.  

 

 

 

 

Bovenstaande lijst is slechts een greep uit de vele aspecten die bij hergebruikt spelen. Hoe groter de 
hoeveelheden materiaal, hoe beter het  loont het om het afval gescheiden in te leveren voor 
hergebruik of recycling. Het aanbevolen om per dorp locaties aan te wijzen voor tijdelijk opslag en 
verwerking van deze materialen (grote gebinten schuur). Dat wil zeggen dat er voor elk dorp in de 
provincie een bouwmaterialen kringloop opgezet kan worden. 

 

Figuur 41. Voor meer informatie over duurzaam bouwen in 
het algemeen zie: 
http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl/g-
mat07-duurzame-keuze-van-
raamkaders.html?IDC=89&IDD=6730 

 

 

 

Aan de hand van de  verbouwbegroting kan een lijst gemaakt worden van de diverse gebouw 
onderdelen die recyclet of hergebruikt kunnen worden en hun bestemming. Op basis van de lijst kan 
een schatting gemaakt worden van de benodigde opslagruimtes.  

http://www.spirotech.com/nl/theorie/pompbescherming/
http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl/g-mat07-duurzame-keuze-van-raamkaders.html?IDC=89&IDD=6730
http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl/g-mat07-duurzame-keuze-van-raamkaders.html?IDC=89&IDD=6730
http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl/g-mat07-duurzame-keuze-van-raamkaders.html?IDC=89&IDD=6730
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De lijst is tevens een ondersteuning voor het maken van een goede begroting van de werkzaamheden 
en de volgorde van uitvoering.  

Ruimte Onderdeel Oppervlakte Behandeling Naar  Opslag Opmerkingen 

Badkamer wastafel 1 buitenmuur  Afkoppel Schuur 1 3 maanden Met kranen 

 spiegel 1 buitenmuur demontage Schuur 1 3 maanden staand 

 Bad- douche tussenmuur Afkoppelen  Schuur 1 3 maanden Met kranen  

 Tegels Rondom 1,5 m slopen Zak  tegels Naar  TC buiten 

 Waterleiding 10 m koper Vervangen PCVC Container 1 4 maanden verkoop 

 Plafond lamp Met spotjes demontage Loods 3 maanden Vervangen LED 

 Radiatoren  60x 120 cm Afkoppelen, later 
terugplaatsen 

Schuur 1 3 maanden Spoelen + nieuwe 
Thermostaatkraan 

 Kozijn noord 100 x 150 cm Demontage kozijn 
en sponning breder 
maken. 

Timmerbedrijf  
inclusief triple glas. 

< 3 maanden, 
vóór nieuw 
tegelwerk 

Timmerbedrijf 
bestelt Triple glas 

 Deur naar 
slaapkamer 

80 x 190 cm Kozijn blijft zitten. 
Deur inkorten na 
vloeraanpassing 

Deur naar 
werkplaats. Plak 
sleutels.vast 

3 maanden Voor installatie 
schilderen. 

 

Groningse bedrijven die sloopafval ontvangen en verwerken zijn op het internet te vinden:  

Zie:  www.kringloopbouwmaterialen.nl  en   http://www.kringloopnet.nl/kringloopbouwmaterialen.swf 

12.10. Circulair Design Collectief 

De Nederlandse overheid heeft een stappenplan ontwikkeld zodat materialen van nieuwe en oude 
gebouwen zoveel mogelijk hergebruikt en recyclet gaan worden.  Dit betekent in de eerste plaats dat 
men van het begin af aan zoveel mogelijk circulair (maximaal hergebruik) moet gaan ontwerpen, zodat 
bij vernieuwingen in de hoofdconstructie de inbouw onderdelen goed hergebruikt en recyclet kunnen 
worden en er zo min mogelijk verlies van bouwmaterialen ontstaat.  Om de milieu doelstellingen van 
een sterk  verminderde CO2 uitstoot per 2050 te realiseren (Parijs akkoord) is het volgende traject 
uitgezet:  
2021: Standaards:  er zijn nog geen Nederlandse en weinig Europese standaards en normen on circulair 
te ontwerpen. Om de volgende doelen te bereiken moeten er veel normen komen. 
2025: Vastgoed: alle overheden moeten circulair aanbesteden met vastgoed projecten. Dit betekent 
dat vanaf 2024 alle architecten bureaus ook op circulaire principes  moeten ontwerpen. 
2030:  Materiaal gebruik:  ten minste 50% van alle materialen en toepassingen moet circulair zijn. Dat 
betekent ook dat technische installaties zo circulair ontworpen moeten zijn. 
2050: Alle materialen en 100% van de toepassingen moeten circulair zijn.  

Het bovenstaande is voor nieuwbouw geformuleerd, maar hetzelfde geldt voor verbouw of 
renovatie of sloop. Wanneer men in Groningen bouwkundige aanpassingen gaat doen dan zouden de 
ontwerpen ook zo gemaakt moeten worden en aangebracht dat ze op de duur goed recyclebaar zijn.  
 
Er kunnen vijf stappen onderscheiden worden. 
Stap 1.  Om efficiënt te kunnen recyclen moet het aanbod van materialen uit sloop of renovatie groot 
zijn en centraal worden verzameld voor de volgende verwerkingsfase.  De bouwmaatschappijen 
moeten dus een zo groot mogelijke materialen bron hebben in de vorm van veel gebouwen (donor) 
en in staat zijn om die materialen te verzamelen en tijdelijk op te slaan tot het verwerkingsmoment.  
 
Figuren 42. Bij de sloop van de Satelliet 
toren van DNB worden bijna alle 
materialen hergebruikt in andere 
projecten. (Urban Mining) 
De ClickBricPure is een façade waarbij bij 
sloop de stenen volledig hergebruikt 
kunnen worden. 

 
 

http://www.kringloopbouwmaterialen.nl/
http://www.kringloopnet.nl/kringloopbouwmaterialen.swf
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Stap 2. Er moet samen met de industrie onderzocht worden hoe de verschillende verzamelde 
materialen het beste hergebruikt of recyclet kunnen worden. Het is hier belangrijk dat de materialen 
niet vervuild zijn door gemend storten in afval containers. Gescheiden collectie is een belangrijke 
voorwaarde. De recycling fabrieken zullen materialen uit verschillende locaties van het land moeten 
verzamelen van de sloop en renovatie bouwbedrijven. 
 
Stap 3. De gebouwen moeten getaxeerd worden op de hergebruik waarde van de materialen, dus niet 
alleen op de grondwaarde (huurwaarde x oppervlak). Bij deze nieuwe taxatiemethode moet de 
hergebruikwaarde van de materialen worden aangegeven.  Deze hergebruikwaarde zal gaan 
toenemen naarmate er meer bedrijven zijn die dergelijke materialen verzamelen en er meer 
industrieën zijn die ze verwerken.  
 
Stap 4. De bouwwereld moet actief gaan zoeken naar de hergebruik opties van de meest gebruikte 
materialen en de verzamelmethode. Beton is als grote energievreter en grote massa een van de eerste 
aandachtspunten voor recycling. In het ontwerpen van nieuw beton moet het hergebruik van oud 
beton worden meegenomen, speciaal in constructies die geen grote sterkte nodig hebben.  
 
Stap 5. Het moet vanaf de ontwerpfase duidelijk zijn wie de eigenaar is van de grondstoffen. Wanneer 
de gebruikersperiode is afgelopen dan kan het materiaal terugkomen naar de producent of 
oorspronkelijke leverancier. Een soort van leasing van de materialen, zoals ook met equipment al het 
geval is (systeem New Horizons). 
 
De bovengenoemde stappen zijn mogelijk wanneer bij de productie van de materialen de werkelijk 
milieukosten en van de CO2 uitstoot in rekening gebracht worden inclusief de delving, transport, 
fabricage en opnieuw transport, verwerking in de bouw en de sloopkosten.  Materialen moeten meer 
belast worden dan de arbeid die nodig is voor het zorgvuldig verwijderen uit de bestaande bouw.  
 

12.11.  Duurzaam door milieuvriendelijke materialen  

Nieuwe bouwmaterialen vereisen vaak grote hoeveelheden energie (CO2 uitstoot) voor hun productie, 
maar er komen steeds meer bouwmaterialen op de markt die minder milieubelasting opleveren, 
volledig circulair zijn en tegelijkertijd een beter binnenklimaat kunnen produceren. Vooral op het 
gebied van isolatiematerialen zijn verschillende opties mogelijk68.  
 

Voorbeelden zijn:  
✓ Houtvezelisolatie, vergelijkbaar met goede steenwol of glaswol kwaliteit.  

Ook als stuckplaat te krijgen.                       Gutex termoflex bij 10 cm dikte Rc =  3,0 m2.K/W.    
✓ Isohemp isolatie bouwblokken met goede vochtregulatie, geluidsabsorptie  
✓ en warmte opslag. Ook HempFlax isolatiemateriaal               bij 10 cm dikte Rc = 1,3 m2.K/W.  
✓ Katoenisolatie (recyclet materiaal) vergelijkbaar met  
✓ gewone kwaliteit steenwol of glaswol, maar prikt niet;         bij 10 cm dikte Rc = 2,7 m2.K/W. 
✓ IsoCor, geëxpandeerde kurkisolatie,                                          bij 10 cm dikte Rc = 2,5 m2.K/W. 
✓ Natuurverf van natuurlijke grondstoffen (lijnolie, krijt). Voor de toepassing buiten is het 

belangrijk of de weersbestendigheid vergelijkbaar is met andere verven.  
 

Een van de voordelen van natuurlijke isolatiematerialen is dat ze dampopen zijn en vochtregulerend, 
terwijl een dikke laag binnenzijdig leem pleisterwerk goede warmteopslag heeft en daarmee een 
comfortabel binnenklimaat geeft.  Sommige aannemers zijn echter niet bekend met deze opties.   
 

 
68 Zie www.groenebouwmaterialen.nl  en www.ecoplus-bouw.nl   

http://www.groenebouwmaterialen.nl/
http://www.ecoplus-bouw.nl/
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Een van de nadelen is dat ze door een minder isolatiewaarde meer toegevoegde muurdikte vereisen 
dan goede synthetisch isolatiematerialen zoals:                PUR-platen bij 10 cm dikte Rc = 4,0 m2.K/W.   
                                         PIR-platen of Recticel  bij 10 cm  dikte Rc = 4,5 m2.K/W.  
Hoogwaardige thermische isolatie                                               Bluedec® bij 3 cm dikte Rc = 3,6 m2.K/W.  
 
Bij dit (duurdere) materiaal is slechts 1/3de van de dikte nodig om hetzelfde isolatie effect te bereiken 
en is het daarom geschikt voor het verminderen van grote warmtelekken bij staalconstructies. 
Vacuümpanelen worden in hoogbouw en koelinstallaties gebruikt bij       2 cm dikte Rc = 3,0 m2.K/W. 
 
De Doe-Het-Zelver (ook de architect en aannemer) zal bij de toepassing van bouwmaterialen en betere 
thermische isolatie goed rekening moeten houden met de bouwfysische aspecten van die materialen 
en de constructiedetails. Zo mag je vacuümpanelen niet doorboren (schroeven of spijkeren).69 
 
De volgende zijn een paar van de aandachtspunten die nodig zijn bij renovatie: 

➢ Goed isoleren voor een langdurige verbetering heeft de prioriteit boven installaties die slechts 
15 jaar meegaan omdat ze slijten of er nieuwere meer efficiënte systemen op de markt komen.  

➢ Voor de beoordeling van de isolatiewaarde van een constructie  (Rc in m2.K/W) moet deze 
vergeleken worden met de 2021 BENG-waarden en niet met de λ-waarde of Rd-waarde van 
een los materiaal, omdat dit verschillende eenheden zijn. Bij glas, ramen en kozijnen wordt 
meestal de U-waarde gebruikt hetgeen 1/Rc-waarde is.  

➢ De verbetering van de thermische schil van het gebouw houdt meestal ook een verandering 
van de vochtdoorgang in en minder of geen zuurstof uitwisseling door gebrek aan ventilatie. 
Het gehele ventilatie gebeuren in een woning moet dan beoordeeld/aangepast worden. 
De thermische isolatie of verbeterde ventilatie kan in verschillende fasen worden uitgevoerd. 

➢ De open haard is warmte-technisch niet efficiënt en milieutechnisch zeer nadelig vanwege de 
grote CO2 uitstoot en fijnstof. Bij een herziening van het verwarmingssysteem kan de 
openhaard (mantel) en schoorsteen vervallen. Soms kan een schoorsteenkanaal als behuizing 
voor een door dat kanaal door te trekken ventilatiekoker dienen.  

➢ Er bestaan verschillen tussen vochtdicht en damp-open construeren. Bij het herzien van de 
isolatie van de buitenschil en in combinatie met luchtverversing (keuken wasemkap) en 
verwarming, moet hier op de juiste manier aandacht aan gegeven worden.  

➢ Wat zijn de consequenties van het gebruik van verschillende soorten isolatiemateriaal of 
afwerkingsmateriaal en installaties (inclusief PV) op de brandveiligheid van het gebouw? Moet 
er asbest, loden waterleiding, rieten plafonds, zachtboard of oude elektra verwijderd? 

➢ Welke bouwmethoden vereisen het minste onderhoud op de lange termijn? Kunststof 
kozijnen voor triple glas zijn in dat opzicht duurzaam te noemen, omdat ze niet elke 8 tot 10 
jaar schilder onderhoud vergen. Zijn CV en warmwater leidingen geïsoleerd?  

➢ Wat voor opties bestaan er in de regio om bouwmaterialen te hergebruiken of om oude 
bouwmaterialen in te leveren?  Hoe kan voorkomen worden dat alle bouw restmaterialen 
allemaal in dezelfde afvalcontainer terecht komen waardoor de waarde verdwijnt. 

➢ Wat voor opties bestaan er om in samenwerking met de aannemer of de buren en samen een 
groter aantal woningen aan te pakken en/of een gedeelte van de werkzaamheden zelf te 
verrichten, of samen een groter aantal woningen van hetzelfde type te contracteren om de 
verbouwkosten laag te houden?  

 

****************** 

 

 
69 zie: https://www.isolatiemateriaal.nl/kenniscentrum/isolatiewaarde-de-rd-waarde-rc-waarde-en-lambdawaarde/  

https://www.isolatiemateriaal.nl/kenniscentrum/isolatiewaarde-de-rd-waarde-rc-waarde-en-lambdawaarde/

