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Huidige beeldvorming over 
technische oplossingen 
. 

 
• Groene stroom 
• Zonnestroom in ons kikkerland 
• Spaar-en LED verlichting 
• HR-E ketel  
• Stadsverwarming  

 



Groene stroom 

• De meeste groen stroom contracten in ons 
land hebben geen effect op het klimaat 

• Minister creëerde misleidend beeld 



0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

verbruik en opbrengst per maand met 35 m2 zon PV op het huis  
0,0200,0

jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

  zon kwh/m2



Seizoenopslag  PV stroom 

• Landelijk stuwmeer 20 meter hoog> 
Afmetingen  circa 1200 x 1200 km   
 

• Seizoenopslag op woningniveau in accu’s> 
investering 200.000 - 300.000 euro per 
woning.  



Realiteit niet vergeten  

• Stroom inkoop fossiel 6 cent  
• Terugleververgoeding  PV stroom circa 25 cent 
• Salderen kost energiebedrijven en fiscus heel erg 

veel geld en slimme meters lopen niet achteruit 
• Een kolencentrale zet men niet even stil voor de zon 
• Bij massale zonnestroomproductie gaan 

energiebedrijven failliet of moet de prijs fors 
omhoog. In Duitsland is men daar al op 
teruggekomen.    



Woestijnstroom substantieel 
effectiever 

• Transportverliezen en transportkosten worden 
steeds lager 

• Met thermische centrales is nachtopslag beter 
mogelijk  

• Zonnestraling  (gemiddeld  300w) bijna 3 x zo 
groot als in ons kikkerland (gem. 110 w) 

• Ook in de winter beschikbaar  
 



Windstroom: vraag en aanbod 
beter met elkaar in de pas   
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Windstroom op land 
 

• Kostprijs 9cent /kwh 
• Binnen afzienbare tijd concurrerend met de 

opwekkingskosten van grijze stroom als de 
fossiele energieprijzen blijven stijgen  
 

•   



 
E-besparing i.p.v. duurzame 

energie  
LED-EN SPAARLAMPEN  

• Halogeen nog steeds enorme verspilling  
• LED niet altijd de beste oplossing  



Lichtopbrengst kunstlicht  
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Nog  veel meer besparing op grote 
stroomverbruikers mogelijk 

• Grote elektrische boilers 35% rendement op 
primaire energie:  in 1995 nog 1/2milj stuks  

• Circa 1500 Kwh/jaar = 42 % extra stroom 
•  melkkoeien voor de E-bedrijven 
 



Keukenboiler 35% rendement 
 • 700 Kwh is 20% van het jaarverbruik  

• Nog steeds grote marktpenetratie 
• Leidinglengte niet altijd hoofdoorzaak van lange 

wachttijd  
• Kies combiketel met korte wachttijd 
• Dunnere leiding naar keuken geen probleem 
• Binnen 10 seconden heet water op tappunt 

(wachttijd < 1 sec/m leiding) 
• 11 m  >   6   l/min 40 graden 
• Besparing circa 10 euro per maand  
• Meer ruimte onder het aanrecht 



 
 

Nog meer stroombesparing in huis 
Hoogwaardige elektriciteit voor 

laagwaardige warmte  is enorme verspilling 
 • Hot fill wasmachine en vatenwasser  ongeveer 

halvering van het primaire E verbruik want  
    combigasketel WW rendement > 85%. 

Rendement stroom opwekken = 40%  
 

• Gasgestookte wasdroger eveneens halvering 
van het primaire energieverbruik  

 



Bewegingsdetectie tegen lange 
duurbranders 

• Gang – trapportaal - keuken  
 

• Tuinverlichting  
Inbrekers vinden continue tuinverlichting wel 

prettig dus bewegingsdetectie is ook nog 
veiliger  



Stroomverbruik pompen 

• Pomp vloerverwarming draait vaak het hele 
jaar. Wie schenkt daar aandacht aan?   



Vries-en koelkasten 

• Vries en koelkasten kunnen de helft zuiniger 
met vacuum isolatie want dit materiaal levert 
per cm dikte meer dan vijf maal betere 
prestaties als gebruikelijke isolatie 
 

• Kostenverlaging door schaalvergroting zal 
doorbraak in prijs kunnen opleveren 



Maatwerkventilatie  

• Vaak veel te ruime ventilatie: 
• Maatwerkventilatie, niet te veel en niet te 

weinig 
• CO2 goede parameter voor luchtkwaliteit  
• Ventilatoren in beginsel overbodig 
• Automatische compensatie voor infiltratie 

 



De oplossing voor maatwerkventilatie:  
CO2 regelaar 

• Van 750 euro naar 200 
euro 

• Nog meer 
kostenverlaging door 
schaalvergroting 
mogelijk 

• Massale toepassing in 
woningen, kantoren en 
scholen bespaart veel  

 



Nieuw probleem 

• De warmte kan er 
wel in maar niet er 
uit  

• Airco leidt tot grote 
toename 
energieverbruik 



Oplossingen voor te veel mechanische koeling in 
woningen kantoren enz.  

 
• Aanpak onnodige stroomverbruikers zoals 

doorgaans te veel kunstlicht 
• Betere dakisolatie 
• Effectieve zonwering 
• Meer inbraakveilige nachtventilatie 
• Zo nodig koelen met grondwater en lage 

temperatuurverwarming 



1994 zeer warme zomer  
Een koel gemeentehuis zonder airco 

• 14 kw halogeen 
vervangen door 1,5 kw 
PL licht 

• Vermijdt alle interne 
warmtebronnen 

• Waar mogelijk kunstlicht 
en computers uit 

• Goede zonwering 
• Maximale 

nachtafzuiging 
• Zomermaanden  20% 

minder stroom verbruik  
 



1998 Nieuwe 
gemeentewerkplaats 

• Vier maal groter 
zonder toename van 
het E verbruik 

• Koel in de zomer 
• Extra (dak)isolatie 
• Maximaal 

bewegingsdetectie op 
kunstlicht 

• Kantine ventilatie op 
aanwezigheid 



Weersafhankelijke regelaars voor 
CV watertemperatuur  

• 2 scholen  
• Vervanging door regeling met 

ruimtethermostaat per vleugel 
 

• Resultaat  20 tot 25% energie besparing 
 



 De onbekende drijfkracht voor 
luchtverversing 

 
• In de zomer ‘s nachts 

weinig wind 
• Statische trek is er bijna 

altijd 
 



Goede natuurlijke nachtventilatie 
werkt zelfs bij tropisch weer 

• Warmste dag 2003 
• Maximum 33 graden C 
• Minimum 19  
• Bij tropisch weer is 24 graden binnen OK 
• 1800 m3/h gedurende 6 nachturen 
• Temp verschil gemiddeld 2,5 K 
• Koeling 1.800 * 6*2,5 * 0,36=9,7 kwh/nacht 

 



Innovatie:  
 Oplossing bij warm weer voor woningen, 

fabrieken, kantoren enz.  
 

• Luchtkleppen per ruimte of gebouw bij vloer 
en bij plafond 
 

• Inbraakveilig 
 

• Elektronisch gestuurd op basis van CO2  en 
     buitentemperatuur 

 



Warmtebalans 
nieuwbouwwoning 

warmte stromen extra geisoleerd huis
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HR-E ketel:  Kansen ?  

• Circa 20% stroom en 80% warmte: 
 

• Hoge investering alleen effectief als er 
warmtebehoefte  is 
 

• Evenzo stadsverwarming 
 



Enorme besparing op kunstlicht 

• Kunstlicht vergt nu 10 tot 20 % van het totale 
stroomverbruik  

• Dit is exclusief de extra stroom voor koeling 
om de warmteproductie van onnodig 
kunstlicht weer weg te werken   



besparingsmogelijkheden 
• Meer functioneel lichtniveau  
• Bijvoorbeeld : beeldschermwerkplekken van                              

500 naar 300 lux:  Minder reflectie 
• Of basisscholen: overwegend lichtniveau voor 

grove oogtaak nodig 
• Kunstlicht uit waar het niet nodig is: 

bewegingsdetectie 
• Meer beleid voor anticipatie op het aanbod 

daglicht 
• Grote potenties in alle bedrijfsgebouwen 

 



CO2 emissie stroom en 
verwarming 

• Gemiddeld huishouden:  
• 3500 KWh *0,57 = 2.000 kg CO2 
• 1400 m3 gas * 1,8 = 2.550 kg CO2 

 
• Gasverbruik verdient nog meer aandacht dan stroom 
• Besparing op verwarming blijkt in de praktijk veel 

prettiger en effectiever dan inzetten op duurzame 
stroom 

• De praktijk is het beste bewijs 



Eigen huis 
-grote hoekwoning “op het noorden” 

-drie verdiepingen en half warme garage  
-van 3600 naar 900 m3 gas per jaar 



900 m3 is bijna de helft van wat 
Henk en Ingrid in vergelijkbare 

woning verbruiken  
• Halvering met 

maatregelen die bij 
Henk en Ingrid 
zelden in beeld 
komen maar juist 
heel leuk zijn 
vanwege het comfort 



1 Bijna alle beglazing tenminste 
HR++ kwaliteit 

- 

- 
• Onbekend bij Henk en 

Ingrid 
• HR++ glas isoleert twee 

maal zo goed als gewoon 
dubbel glas . Wel zo prettig 
bij schuifpuien 

• De prijs is nauwelijks hoger 
dan gewoon dubbel glas  

• Levensduur zeer hoog en 
geen onderhoud 
 



Waarom is dubbel glas op de 
slaapkamers ook rendabel als de 

verwarming zelden brandt 
• Een betonnen plafond 

heeft een zeer lage 
warmteweerstand ten 
opzichte van de 
buitenmuren en het dak 

• Met de verwarming uit 
is daardoor het 
warmteverlies door 
muren en ramen  gelijk 
aan 60 to 90% van de 
woonkamer 



HR Combi CV ketel al sinds 1994 
Wat Henk en Ingrid niet 
weten 
• Circa 25% besparing ten 

opzichte van conventionele 
ketel 

• Warmwatervoorziening 
substantieel zuiniger dan 
aparte geiser of boiler   
 

conclusie 
• De meerkosten van HR ten 

opzichte van VR hebben 
zich in ons huis al vele 
malen terugverdiend. 

• Dank zij de goede isolatie is 
de CV slechts 5% van het 
jaar in bedrijf dus lange 
levensduur en weinig 
onderhoud  



12 cm extra dakisolatie  
Zoldertemp. op een zonnige dag  
Blauw: het huis van de buurman 
Paars : ons huis met 12 cm extra 
steenwol  

Wat Henk en Ingrid niet 
weten 

• Voor het goed koel 
houden van een 
gebouw is minimaal 15 
cm dakisolatie wenselijk 

• In het bijzonder bij 
bitumen daken 
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Garage in bouwfase goed 
geïsoleerd 

• Dak 12 cm glaswol 
• Muren 8 cm glaswol  
• Fundering 5 cm XPS  

(hard  polystyreen) 
 



Verrassingen door goede isolatie 
garage   

. 
• Lage investering  
• Zelfs recent bij 14 

graden onder nul bleef 
de garage, zonder 
verwarming,  vorstvrij  

• Besparing inmiddels al 
2000 m3 gas  

Wat Henk en Ingrid niet 
weten 

• Aannemers bezuinigen 
altijd op de isolatie om 
de opdracht binnen te 
kunnen halen 



dikke isolatie van de kelder  
Wat Henk en Ingrid niet 
weten 
• Het warmteverlies via de 

ongeisoleerde vloer 
bedraagt 200 tot 350 m3 
gas per jaar bij 50m2 
vloeroppervlakte. 

• Als vloerisolatie moeilijk of 
te duur is, helpt het heel 
goed om de bodem van de 
kruipruimte en eventueel 
de opstaande kanten te 
isoleren.  

Isolatie kelder:  
Vloer (50 m2) 8 cm XPS 
Wanden 10 cm PS 
• De kelder is nu slechts één 

tot twee graden koeler dan 
de woonkamer erboven.  

• Het comfort in de 
woonkamer is, dank zij deze 
isolatie,  veel beter 



Innovatie: bodemisolatie i.p.v. 
vloerisolatie 

• Flinke verlaging van de 
prijsdrempel 

• Korte applicatietijd 
(record 18 minuten) 

• Extra dikke laag 
• 30 cm Rc=4 m2w/k 
• Dat is meer dan bij 

gebruikelijk naïsoleren 



Bodemisolatie  
• Wat Henk en Ingrid niet 

weten:  
 

• Altijd een drogere 
kruipruimte 

• Ook als er geen 
ventilatie is 

• CV leidingen in 
kruipruimte gaan als 
vloerverwarming 
werken 



Spouwmuurvulling 

• Kreeg slecht imago 
• Fout beeld over isoleren 
•  “als je isoleert moet je 

ook ventileren” 
• “Ik ben helmaal zo 

geïsoleerd” 
• Veel huizen nog geen 

muurisolatie vanwege 
angst  

• Inmiddels betere 
kwaliteitsbewaking 

• Maatregel met de beste 
prijs prestatie 
verhouding 

• Spouwmuurvulling 
heeft in ons huis al 
15.000 m3 gas bespaard  

• Kosten 455 euro (1975)  



Innovatie: 

• Media campagne om het foute beeld over 
(na)ïsoleren te verbeteren 
 

• Levert per euro 20x meer op dan bijvoorbeeld 
Energie label  



In woonkamer en enkele 
slaapkamers de noordgevel 

dubbeldik geisoleerd 
 

Voorzetwand met 5 cm extra 
isolatie  

• Meer comfort in de zithoek 
 

• inmiddels al  1800  m3 
gasbesparing  

 

Wat Henk en Ingrid niet 
weten 

• Isolatie van 4 tot 6 cm dik is 
niet meer van deze tijd.  

• Met de huidige en 
toekomstige gasprijzen is 
het beter om te kiezen voor 
15 tot 30 cm  



Innovatie 
• Minimum isolatie eisen verdubbelen  
• Resultaat:  
• Beter comfort heeft latent een groot draagvlak 
• Met vacuum isolatie behoeft dit niet te leiden 

tot dikkere muren en daken 
• Met een integraal beleid van kostenverlaging 

door schaalvergroting zullen prijs en prestatie 
goed kunnen concurreren met duurzame 
energie 



Optimale benutting passieve 
zonne-energie in het stookseizoen 

 
• Gratis duurzame energie 

 
• Gewoon de zonnewarmte binnen laten komen 

maar de optische hinder tegen houden 
 



Passieve zonne energie 

 
• In het stookseizoen donkere binnenzonwering 
• 20 tot 25 % dekking van de warmtebehoefte 
• In eigen huis besparing in maart en april 2 m3 

gas per zonnige dag 



Wat Henk en Ingrid niet weten:   
Bij stenen vloeren treedt oververhitting niet snel op  
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Innovatie  voor passieve zonne energie:  
 

daglichtregeling goed mogelijk met moderne 
elektronica 



Daglicht heeft in de zomer minder 
warmtebelasting dan kunstlicht 

• Warmteproductie: 
 

• TL of LED:   2w/100 lumen 
 

• Daglicht:  0,75w/100 lm 
• Met speciaal glas slechts 0,4 w/100lm 



Onderzoek bij werknemers 

• Kunstlicht “aan-uit” 
heeft aantoonbaar 
breder draagvlak 
dan de 
kunstlichtindustrie 
ons doet geloven   

 



Innovatie:  Regelbaar daglicht via 
het dak  

• Passieve zonnewarmte en duurzaam daglicht 
is in het stookseizoen via het dak 3 tot 5 maal 
zo groot als via de gevel 

• Grote behoefte aan daglicht in de donkere 
wintermaanden 

• Daglicht komt ook diep in het gebouw 
• Beperking van de zonnewarmte in de zomer 



Europese daglichtindustrie 

• Elke TL buis die 
overdag uit kan 
bespaart even veel als 
300 euro investering in 
zon PV 

• Gemiddeld één Tl per 
vijf  m2 

• Met 10% dubbel glas in 
het dakvlak kan 
overdag 80% van de 
uren het kunstlicht uit 

 



zomernacht 

• Nachtventilatie voor 
koeling 



winternacht 

• Geen warmte 
uitstraling 



Zomer bewolkt 

• Duurzaam daglicht 



Zomer zonnig 

• Beperkte warmte 
• Voldoende 

duurzaam daglicht  
• Minder 

warmtebelasting 
dan met kunstlicht  



Stookseizoen overdag bewolkt 

 
• Gratis duurzame 

energie  
• daglicht 
• beetje warmte  



Stookseizoen zonnig 

• Duurzame warmte 
• Lekker veel daglicht  
• Betere 

arbeidsprestaties 
• Goed voor bioritme 

van dag en nacht 



 
Innovatie: het intelligente warmteleverende 

raam  
 

• 2/3 van het warmteverlies vindt  ‘s nachts plaats 
• Door HR++ glas verdwijnt nog steeds 6 maal zo veel 

warmte als door een goed geïsoleerde muur 
• Ondanks HR++ glas: In nieuwbouwwoningen komt 

45% van het warmteverlies door de schil voor 
rekening van de ramen.  

• Zonwerend glas belemmert passieve energie 
• Voor hoogbouw bestaat nog geen goede zonwering 

en/of nachtisolatie 
• Anticiperen op het buitenklimaat  

 
 



Met vijf stilstaande luchtlagen en zes glimmende 
vlakken tussen dubbel glas:  een top isolatie  



Het intelligente raam 

• Volledig 
geautomatiseerd 

• Isoleert zeven maal 
beter dan gewoon 
dubbel glas. u = 0,45 

• (TNO rapport ter 
inzage) 

•  De beste zonwering 
• Zta = 0,04 (gemeten)  
• Kan ook in draairamen 

 



De isolatie werkt echt  

• Infra-rood foto bij 
een temperatuur 
van rond het 
vriespunt  

• Het midden raam in 
half opgetrokken 
toestand 



Daglicht en zonwering  

• Met een kleine kier 
en de slimme 
spiegelstrip komt  
zonlicht diep in het 
gebouw. 

• Het “daglichtgevoel” 
    is weer binnen 
 



De onzichtbare zonwering 
architecten zien dat graag  



Hoe zo belemmering van het 
uitzicht 



samenvatting 
• Een substantiële verbetering van het 

Energiebeleid Gebouwde Omgeving en 
huishoudens is mogelijk met: 

• Objectieve productinformatie en 
• De intelligente schil       dat is: 
• Verdubbeling van de isolatie (met vacuum) 
• Elektronisch geregelde kleppen voor natuurlijke 

zomer en winterventilatie 
• Warmteleverende slimme ramen met automatische 

daglichtregeling 
• Waar mogelijk duurzaam daglicht  via het dak 



debat 

• Hoe kunnen we de oplossingen 
met latent een zeer groot 
draagvlak zo snel mogelijk breed 
implementeren 
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