
verduurzaming woningen

Robert Tersmette    mei ’22   

Kerkelanden



VANAVOND
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• Algemeen, stappenplan
• Wand en vloer
• Vloer en bodem
• Glas en kozijn
• Tocht en kieren
• Hellend en plat dak
• Zonnepanelen en warmtepomp
• WTW, warmte terugwinning



3

Van het gas af ?

Schrik !
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HELP

dan moet iedereen zeker aan een warmtepomp 

waterstof gaat het helemaal worden
nee, biogas

waar moet ik in hemelsnaam mee beginnen en wat gaat 
de gemeente doen

ik wacht nog wel effe af
volgend jaar is het toch weer allemaal anders
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HULP

5

beperk de vraag 
naar energie !
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Website kerkelanden
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Isoleren - Ver-Ken

home - Ver-Ken

Kerkelanden energie neutraal

Staalkaarten met diverse voorbeeldwoningen ingevuld
makkelijk om je basisgegevens te ordenen

Stappenplan, themakaarten, extra advies in 
Kerkelanden
Samen sterker, leren van elkaar

https://www.ver-ken.nl/home/staalkaarten/
https://www.ver-ken.nl/


stap voor stap
alle beetjes helpen
de juiste volgorde 
wat je doet, doe je goed

natuurlijk moment
onderhoud en verhuizing
kozijn, dak, gevel,

LTV, CV, infrarood,
volledige warmtepomp, 
WTW, douche WTW
zonneboiler

b-tje besparing, b-tje comfort
vloer, bodem, dak (koud, omgekeerd),
kierdichting, dubbel glas vervangen

hybride warmtepomp
ventilatiebox, decentrale WTW

idealen & geld
NOM, BENG, passief,
nul energie, klimaatneutraal, 
aardgasvrij,
circulair, off grid 

DOEN
spouwmuur isolatie
enkel glas vervangen
zonnepanelen

CATEGORIEN
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isoleren is stilstaande 
droge lucht creëren

ISOLATIE minimaal Rc=2,5 en HR++

glas is het grootste 
warmte-lek 

tocht komt ongevraagd 
en ongericht
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TINY HOUSE IN THE HOUSE
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spouwisolatie
HR++ glas met roosters

extra isoleren op de bg
vacuüm of triple glas
ventilatie met terugwinning
vloerverwarming

dakisolatie binnenzijde



vloerverwarming 
en 
ventilatieroosters 
zijn geen vrienden

ventileren is niet 
hetzelfde als 
doorluchten

VENTILATIE met terugwinning van warmte
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zonnepanel
zonneboiler
heatpipes
hybride panelen
volledige warmtepomp
hybride warmtepomp
ventilatiewarmtepomp
pelletkachel

restwarmte
biogas
biomassa
geothermie
waterstof
windenergie

75 % verwarming
25 % tapwater

zon
lucht

bodem
water

OPWEKKING met hernieuwbare energie
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U-waarde van glas
hoe lager hoe beter

R-waarde
hoe hoger hoe beter

WARMTEWEERSTAND EN CONDENS

condens ontstaat aan de
koude kant, dus
daar moet je ventileren
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condens



ongeïsoleerd natuurlijke ventilatie beperkt te regelen

matig geïsoleerd mechanisch ventilatie met max. 3 standen

geïsoleerd winddruk gestuurd ventilatie opening kleiner bij meer wind

geïsoleerd vraag gestuurde ventilatie op basis van temperatuur, CO2 en vocht

goed geïsoleerd decentrale wtw regelt één ruimte met terugwinning van warmte

goed geïsoleerd balans ventilatie regelt de gehele woning met terugwinning van warmte 

MATCH

13



ongeïsoleerd hoog temperatuur verwarming met HR107 ketel

matig geïsoleerd hoog temperatuur verwarming  met HR 107 ketel

geïsoleerd midden temperatuur verwarming hybride ketel

goed geïsoleerd laag temperatuur verwarming volledige warmtepomp

MATCH
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WAND
&

VLOER
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TINY HOUSE IN THE HOUSE details
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verticale 
doorsnede

horizontale doorsnede



isolatie binnen 
cellulose, vlaswol, 
houtvezel
XPS, PIR, EPS
div. min. wollen
en isolatie van de 
kruipruimte

koudeval is verdwenen

ISOLATIE VAN DE VLOER en de GEVEL binnenzijde
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isolatie buiten
houtvezel
EPS
steenwol
Resol

stucwerk
steenstrips
leien
rabat (kunst/hout)

koudeval is verdwenen

ISOLATIE VAN DE VLOER en de GEVEL BUITENzijde

18



ISOLATIE BINNEN EN BUITEN
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Metalstud en minerale wol

houten T-staanders en PIR

ISOLATIE BINNEN
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steenstrips stuukwerk

ISOLATIE BUITEN
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VLOER
&

BODEM
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droge kruipruimte

thermokussens

VLOER ISOLATIE

hoogte min. 50 cm
kruipluik
leidingwerk
onderhoud
geen water
puin
knaagdieren
compartimenten

ventilatie
noppenfolies
bodemfolie

Ecose, EPS

houten balklaag
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THERMOSKUSSEN EN BODEMFOLIE



MINERALE WOL jeukt, ECOSE niet
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droge kruipruimte

BODEM ISOLATIE

hoogte min. 30 cm
kruipluik niet nodig
leidingwerk
onderhoud
water in de kruipruimte
puin
knaagdieren
compartimenten

ventilatie minimaliseren
schelpen
chips
chips in zakkken
parels

houten balklaag
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PIEPSCHUIM CHIPS EN PARELS



hygrolatiedekens
en isolatie van de funderingswand

CHIPS IN ZAKKEN
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KOZIJN
&

GLAS
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GLAS EN RAAMHOUT
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dubbel glas
monumentenglas
glas-in-lood
HR+ HR++
triple, vacuüm
kierdichting
ventilatieroosters

hout
kunststof 
aluminium
staal
geïsoleerd kozijn
thermisch onderbroken

raamhout
R=0,2

Monu glas
R=0,5

enkel glas
R=0,2

ACHTERZET GLAS / KOZIJN

bij ramen die slecht sluiten

https://isoglas.nl/

https://www.grona.nl/

Duette Shades tegen koudeval

https://www.luxaflex.nl/

https://isoglas.nl/
https://www.grona.nl/
https://www.luxaflex.nl/
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BENG vacuüm glas U=0,4 W/m2K
Stoeltjesprofiel, staal
LET OP:  
condens
tochtwering

STALEN PROFIEL EN VACUÜM GLAS
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BENG vacuüm glas U=0,4 W/m2K
Accoya kozijn 120 mm R=1 m2K/W
Voorzetwand Cellulose 10 cm R=2,5 m2K/W
LET OP:  
aanpassing vensterbank en radiatoren

Tochtwering: https://www.happylift.nl/tochtwering-isolatie-ventilatie/

VOORZETWAND EN VACUÜM GLAS

https://www.happylift.nl/tochtwering-isolatie-ventilatie/


TOT HOE VER VOEL JE DE KOU
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vervangen van enkel glas voor HR++ bespaart   20 m3 gas/ m2 /j  in verwarmde ruimtes



WARMTEDOORGANG EN WEERSTAND VAN GLAS
U-waarde R-waarde

W/m²K m²K/W

enkel glas 5 0,2

achterzet glas 4 0,25

oud dubbel 3 0,33

HR+ 1,5 0,66

HR++ 1,1 0,9

HR++ warm edge 0,8 1,25

Triple/ Fineo 0,7 1,42

BENG vacuüm hardglas 0,4 2,50
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TOCHT
&

KIEREN
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beuken
Alu slijtstrip
valdorpel
tochtborstel
tochtflap
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TOCHTPROFIELEN

beuken tochtprofielen https://www.elton.nl/

opbouw en val

https://www.elton.nl/
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TOCHTPROFIELEN

7 mm ruimte

inbouw kader

af en toe terugduwen



HELLEND
&

PLAT DAK
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damp-open 
folie

vlaswol
cellulose
Ecose

klimaatfolie
dampdichte folie

ISOLATIE DAK

hellend

XPS

een plat dak isoleer je buiten
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EPDM
houtvezel
Isomix
XPS
PIR



ISOLATIE DAK

omgekeerd dak
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EPDM
houtvezel
Isomix
XPS
PIR

warm dak



minerale wol met
aluminium  folie
als dampdichte laag
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SPIJKERFLENS DEKEN



steenwol isolatie zoldervloer

ZELF DOEN
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OMGEKEERD DAK
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koel in de zomer

GROEN DAK
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ZONNEPANELEN
&

WARMTEPOMP
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zonnepanelen altijd goed

hybride warmtepompen horen bij een gasaansluiting en kan bij 

hoog temperatuur verwarming

collectieve net, welke temperatuur wordt geleverd? 

warmtewet, kosten en leveringszekerheid, waterstof

zonneboiler, heatpipes, ventilatiewarmtepomp, PVT panelen

ventilatie met terugwinning van warmte, decentraal 

volledige warmtepomp hoort bij geïsoleerde woningen en laag 

temperatuur verwarming

INSTALLATIES
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FULL BLACK of POLY
Serie of parallel omvormer
Oost west ligging of zuid

ZONNEPANELEN
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https://www.zonnepanelen.net/
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stringomvormer
panelen in serie 
geschakeld

power optimizer
minder 
elektronica dan 
micro-omvormer 
op het dak
omvormer in de 
woning

micro-omvormer
geen omvormer 
in de woning
panelen parallel 
geschakeld



WAT LEVERT EEN HYBRIDE WARMTEPOMP

BRON MILIEU CENTRAAL
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WAT KOST EEN HYBRIDE WARMTEPOMP

BRON MILIEU CENTRAAL



HYBRIDE WARMTEPOMP
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je hebt cv-ketel nodig



HYBRIDE WARMTEPOMP
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cv-ketel verstopt



VOLLEDIGE WARMTEPOMP
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je hebt een buffervat nodig en meer vermogen
dus een grotere buitenunit



WTW
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persoon ⧋ 25 m³/uur ⧋ 600 m³/dag

warmte terugwinnen uit ventilatie op basis van 250 m³ gasgebruik.
rendement van de apparatuur is 75%
geluid ca 32 dBA

VENTILATIE MET TERUGWINNING VAN WARMTE

advies van de gezondheidsraad
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VENTILATIE MET WTW 

MoveAir

Zehnder Comfospot 50

Climarad



we gebruiken 50 liter per persoon per dag voor het douchen, uitgaande van 5 minuten. 
gasbesparing 100 – 150 m3

een regendouche verbruikt 2 keer zoveel water. 
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DOUCHEN MET TERUGWINNING VAN WARMTE


