
Duurzaam Witte Dorp
Werkgroep DuWiDo
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De Energie (rekening) gaat door het dak
• Energie crises noopt tot verduurzamen
• Naast klimaat nu meer dan ooit financiële prikkel.
• Hoe het energie verbruik te reduceren zonder in de kou te 

hoeven zitten?!
• Welke (financiële) middelen zijn er om te helpen en wat levert 

het op?



Het Witte dorp al duurzaam....
• Huis gaat > 80 jaar mee
• Van kolen, naar gas, naar….
• Dicht bij centrum (dus weinig auto gebruik?!)
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1. Klimaat! co2 reductie!
2. Wooncomfort verhogen
3. Energiekosten besparen
4. Waarde woning borgen
5. Rendement op investering

Waarom “verduurzamen”?
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Trias energetica
Energie triangle

1. Verspilling voorkomen
2. Besparen
3. Efficiëntie
4. Opwekken



Status Witte Dorp Energie label 
• F label 'Originele staat'
• E label Gerenoveerde staat met dakisolatie en dubbel glas (1988)

6



Status Witte Dorp Energie label 
• F label 'Originele staat'
• E label Gerenoveerde staat met dakisolatie en dubbel glas (1988)
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• C label Dak, vloer, gevel isolatie HR++ ketel / glas



De Energie (rekening) gaat door het dak
• Buiten waarde stijging van duurzaam huis (tot wel 11%!) ook 

Monumentale waarde respecteren



Verrommeling Architectuur
1. dakkapel
2. dakramen
3. kozijnen
4. schoorsteen en pijpen
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Huidige situatie, Duurzaam?
Originele staat 13,45 KW energie behoefte Burghstraat 10
Geen dak, vloer, gevel isolatie, enkel glas, 'natuurlijke' ventilatie
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Huidige situatie, Duurzaam?
Verbeterd 6,75 KW energie behoefte
Tocht en kieren, Dak, Gevel, Vloerisolatie, HR ++ glas, WTW ventilatie, 
Recirculatie afzuigkap, Lage temperatuur CV
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Actie! Energie besparen
1. Isoleren

• Warmte binnen houden. gevel, glas, dak, vloer
• Tochtwering kozijnen, deuren aansluitingen

2. Lucht (warme) ventileren
• WTW Warmte afgezogen lucht gebruiken om verse aangezogen lucht voor te verwarmen
• Recirculatie afzuigkap
• Haard (open) gas kachels opheffen

3. Energie efficiëntie / opwekken
• Gas / warmtepomp / elektrisch, zonnepanelen

4.  Overdracht warmte
• Vloer / plafond verwarming, lage temperatuur radiatoren, hoe lager de temperatuur en hoe groter het 
oppervlak hoe beter

5. Opslaan  / terugwinnen
• Accu (zout), (zout) boiler, massa 

6. Intelligent / slim gebruik elektrische energie grootverbruikers om teruglevering te minimaliseren
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0! Verspilling & optimalisatie
Zonlicht is gratis warmte!
Verwarming een graadje lager
Korter douchen
• Efficiency van het CV systeem verbeteren

• CV systeem temperatuur verlagen naar 50oC (eco stand)
• Trager is zuiniger, evt boosters plaatsen
• CV systeem ‘waterzijdig’ inregelen
• CV pompsnelheid laagste stand

• Thermostaat op tijd lager zetten (Programmeerbaar)
• Radiator folie
• Deuren dicht, trappengat, gordijnen (radiator er voor)
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0. Verspilling & optimalisatie
Electra
• Warmtepomp wasdroger - 60%
• Led verlichting - 70%
• Sluipverbruikers

Elektrisch verstelbaar bed (5w = 40€ pj!)
Ziggo eco stand
TV etc. niet in stand-by
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1. Isoleren
Waar liggen de kansen voor huizen in Witte Dorp
A. Dak isolatie
B. Vloerisolatie
C. Gevelisolatie

1. Dubbelglas HR ++ of vacuumglas 
2. Spouwmuur isolatie
3. Kozijnen met koudebrug onderbreking
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Tocht
• Toch geeft veel warmte verlies maar zorgt ook voor ‘ventilatie’…
• Tocht voordeur
• Slechte aansluiting dakkapel



Dakisolatie binnenzijde
Werkzaamheden:

• Kingsplan Therma Tw50 dikte 78mm tussen de dak gordingen of glaswol RC >3,5
• Houten regelwerk over de isolatie en tussen dak gordingen
• Damp remmende folie aan de warme zijde!
• Houten uitstrooklat tbv gipsplaat
• Gipsplaat 12,5mm dik
• Dicht zetten naden gipsplaat

• Optioneel:
• Stucwerk
• Schilderen

Jos Akkermans 
Tollenslaan 8


 5531  VK, Bladel

Tel: 06 - 53 34 18 85


jos@akkermansbouw.nl

mailto:jos@akkermansbouw.nl


2. Vloerisolatie Tonzon
• Vloerisolatie in de kruipruimte met Tonzon Thermoskussens 

-3 luchtkamersysteem- en een isolatiewaarde van Rd = 
3,8m2K/W

De Sleutel 7, 5652 AS Eindhoven 
(industriegebied De Hurk) 

Tel 040 251 01 20  
E-mail info@energiek-isolatie.nl

mailto:info@energiek-isolatie.nl




Vloer isolatie van bovenaf
• Verwijderen bestaande planken vloer
• Tussen de balklaag Rockwool of hennep 

isolatie plaat minimaal 12cm dik
• Damp remmende folie aan warme zijde!
• Finsvuren underlayment plaat als nieuwe 

ondervloer
*Vloerverwarming kan worden aangelegd 
*Asbest riool kan relatief eenvoudig 
vervangen worden





Vloerisolatie
• Een van de goedkopere opties
• Levert ook meteen comfort
• Er is alleen een kruipruimte onder de huiskamer
• Een luik kan eventueel gezaagd worden
• Kan alleen als er niet te veel puin ligt?
• Goede ervaring met Energiek http://www.energiek-isolatie.nl/ 
• Aanbrengen kan in één dag

http://www.energiek-isolatie.nl/


Gevel isolatie
• Spouwmuur isolatie
• Kozijnen met koude brug onderbreking
• Vervangen oud dubbel Glas > HR ++



Spouwmuurisolatie
Bedrijf
• Spouwmuurisolatie met HR ++ Termoparels® (grijze EPS)

• Hoge isolatiewaarde (warmtegeleidingscoëfficiënt = 0.034W/m2.K) 
• Geen vochttransport
• Dampdoorlatend
• Geen capillaire werking
• Brandvertragende klasse 1 NEN 6065 en NEN 6066
• RC waarde bij een dikte van 6 cm =1.9 m2 K/W 
• Garantie op mogelijke condensatieproblemen 

geschilderde gevel
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Industrieweg 175-181 
5683 CC Best 
T : 0031 (0)499 371389 
E : info@linssen-best.nl

mailto:info@linssen-best.nl


Isoleren erker



Kozijnen (Stalen)
Bedrijf:
Vervangen huidige kozijnen

• Staal
• Aluminium
• Kunststof / aluminimum

door stalen renovatie kozijnen met koudebrug onderbreking
• Respecteert origineel Design

• Isoleert 1.5 Ugl W/m2K (Alu / staal 7.0)
• Inbraak gecertificeerd
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Koen Neijenhuis  
Nijverheidstraat 69, 6681 LN Bemmel 
 +31 (0)6 17 01 24 25  
koen@pv-windows.nl   
www.pv-windows.nl

https://www.google.nl/maps/place/Nijverheidsstraat+69,+6681+LN+Bemmel/@51.9068043,5.9234341,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7a722fef67e7f:0x5a9a0ba972c5fc12!8m2!3d51.906801!4d5.9256228?hl=nl
mailto:koen@pv-windows.nl
http://www.pv-windows.nl/


Originele Stalen kozijnen
• Geen koudebrug onderbreking
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Oude & nieuwe kozijnen



• Enkel glas 5.8 W/m2K
• Dubbel glas 2.9 (huidige jaren 80)
• Monumentenglas 1.6 (dikte van enkelglas)
• HR++ glas   22mm 1.1
• Vacuüm glas 8 mm 0,7
• In authentieke stalen en houten kozijnen kan Fineo glas 

geplaatst worden

Isolerend glas
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HR++ glas



Ventileren 
Natuurlijke ventilatie, kieren, tocht, open raam
• Afzuiging:

• Toilet 50 m3 per uur
• Badkamer 100 m3 per uur
• Keuken 300 m3 per uur

Per dag 450 m3 afgezogen?!
Volume huis 400/500 m3
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Ventileren 
Warme lucht mag niet naar buiten worden 
afgevoerd zonder de warmte er aan te onttrekken
Huis zoveel mogelijk lucht dicht maken / houden 
ramen dicht!
Verse, door WTW voorverwarmde lucht inblazen
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Balans ventilatie systeem D (WTW)
• Dit ventilatie system zuigt net zoveel lucht af als er 

weer verse lucht van buiten terug in de woning 
geblazen wordt

• Doormiddel van een warmtewisselaar word de warmte 
uit de afgezogen lucht overgedragen aan de vers 
ingeblazen lucht

• Ventilatie met warmte terugwinning
• Warmte uit de afgezogen lucht word overgedragen aan 

de vers ingeblazen lucht, rendement > 85%!
• * Huidige schoorsteenkanalen kunnen worden gebruikt
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Installatie Ventilatie D



Installatie Ventilatie D



Installatie Ventilatie D*
• WTW waar gebruik gemaakt word 

van bestaande afvoerkanalen
• Retour warme lucht via trapgat



Warmteterugwinning uit ventilatielucht
• Lokale warmteterugwinning uit ventilatie lucht
• Combinatie met radiator
• Regeling op CO2
• Kleine doorvoer naar buiten
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Recirculatie afzuigkap
• 300 m2 per uur (warme) lucht word (gefilterd) gerecirculeerd
• Volume huis 400/500 m2



4. Lage temperatuur verwarming
• CV-ketel verwarmt normaal een woning met water van 60 tot 80 graden met 

gas van 1500 *c!
• Energie zuinige lage temperatuur systeem (CV of Warmtepomp) verwarmd 

water tot 40 graden, resultaat 30% besparing op gas!
• Belangrijk dat warmte afgifte efficiënt afgegeven word aan de lucht

• Groot oppervlak (vloer/ plafond verwarming)
• Speciale lage temperatuur radiatoren evt.met boost functie

• Een lagere temperatuur betekent niet dat het in huis kouder is, maar dat de 
verwarmingstemperatuur lager is.

• De lagetemperatuurverwarming zorgt voor een prettige constante manier 
van verwarming, geen loeiehete radiatoren meer en lucht turbulentie



Vloerverwarming
• Bestaande houten balkenvloer

• Renovatie vloer



Plafond verwarming
• Al dan niet in combinatie met (bestaande) radiatoren



Lage temperatuur radiatoren
• Hoge capaciteit tot drie maal meer warmte dan conventionele 

radiator
• Snelle warmte afgifte door ventilatoren (DBE Jaga)



5. Duurzame energie opwekken
1. Een gas gestookte HR-ketel is de standaard
2. Hybride CV-ketel

Een gas CV-ketel lucht-water warmtepomp
Werkt op buitenlucht en of ventilatielucht

3. Lucht / water warmtepomp installatie
Voor onze woningen matig geschikt ivm laag rendement en hoog 
thermisch verlies, geluidsoverlast

4. Water / water warmtepomp installatie
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Duurzame energie opwekken
• Warmtepomp systemen gebruiken 

minder of geen gas maar meer stroom 
• Maximale isolatie vereist ivm trage en 

lage temperatuur overdracht en 
thermisch verlies

• Zelf stroom opwekken of duurzaam 
opwekken / inkopen is daarom een pre
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Warmtepomp systemen
Lucht / water
• Een ventilator zuigt buitenlucht aan die 

langs de verdamper passeert en wordt 
afgekoeld. De warmtepomp verwarmt 
daarmee het water voor de verwarming.
 

• Water / water
De benodigde warmte wordt uit grondwater 
gehaald. De warmtepomp verwarmt 
daarmee het water voor de verwarming en 
kan zomers ook (bijna gratis) koelen
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Warmtepomp principe
Water / water
• De benodigde warmte wordt uit 

grondwater gehaald (14*c). De 
warmtepomp verwarmt daarmee het 
water voor de verwarming en kan 
zomers ook (bijna gratis) koelen

Lucht / water
• Een ventilator zuigt buitenlucht aan 

die langs de verdamper passeert en 
wordt afgekoeld. De warmtepomp 
verwarmt daarmee het water voor de 
CV en warmwater
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Van het gas koken op electra (inductie)



Openhaard
• Energie verslinder, verbruikt 250 m3 per uur! (warme lucht)



Houthaard
• De traditionele houtkachels hebben een open systeem. Deze 

kachels halen de zuurstof die nodig is voor de verbranding uit 
de woonkamer

• De kachel zuigt lucht aan, die vervolgens via de schoorsteen 
mee naar buiten gaat (250m3)!

• Er zijn ook kachels met een gesloten systeem. Daarbij wordt de 
lucht (zuurstof) van buitenaf aangevoerd via een externe 
luchttoevoer



Infra rood panelen
• Infrarood panelen verwarmen je lichaam, niet de lucht. Het heeft 

dus geen zin om ze aan te zetten (of aan te laten) als je een 
ruimte niet gebruikt.

• Infrarood panelen kunnen een energiezuinige keuze zijn als 
bijverwarming op een bepaalde plek, of in ruimtes die je kort of 
weinig gebruikt (bijvoorbeeld de badkamer of een werkplek op 
zolder die je verder niet verwarmt).



Rendementen
• Open haard                     < 20 %
• Elektrische kachel               40 %
• Gaskachel                        65 %
• Houtkachel                        75 %
• Speksteen / Tegelkachel     90 %
• CV/ VR ketel                       92 %
• Pellet kachel                        94 %
• HR-ketel                          107 %
• Warmtepomp                    450 %

51

Bron https://www.stokertje.nl

https://www.stokertje.nl


Daar verwarmen waar het nodig is
• Inteligente radiator knoppen



Slimme meter Inzicht in het verbruik



Energie opwekken
Zonnepanelen op dak berging 
toegestaan door monumenten 
commissie. Vergunning afgegeven!
Alleen ‘oost / west’ opstelling toegestaan
Wekt ± 850 kWh elektriciteitsverbruik op!
Mogelijk 2 panelen op dakkapel 
Vergunning nog niet aangevraagd?!
Saldering afgebouwd > 2025 0 saldering 
2030
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Energie bufferen
• Dag buffering

• Warmte / koude opslag massa
• Direct energie verbruik
• Accumulatie (boiler, accu)

• Seizoen buffering
• Grondbron verwarming
• Accumuleren



Flexibele energie inkopen
• https://www.anwb.nl/huis/energie/anwb-energie/hoe-werkt-het



Subsidies
Salderingsregeling voor zonnepanelen bouwt af in 2025 tot 0% 2030
Instandhouding subsidie 38%

• https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-
woonhuismonumenten

Investeringssubsidie duurzame energie 15% een maatregel 30% bij twee 
of meer 
• https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/subsidies/

investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-isde/
• Warmtepomp, Zonneboiler, Woningisolatie: Muur Vloer Dak Glas 

Aansluiting op warmtenet
•

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten
https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/subsidies/investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-isde/
https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/subsidies/investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-isde/


Het Witte Dorp
Niet alleen de mooiste en leukste wijk van Eindhoven 

maar ook de meest duurzame?!


