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- Toelichting op verbouwtraject

- Inhoudelijke toelichting maatregelen

- Vragen



Huis gekocht in augustus 2015:

Achterstallig onderhoud (energie):

- Gasboiler

- Verouderde CV ketel

- Enkel glas

- Geen (spouwmuur) isolatie

Hoge energielasten



Gasgestookte boiler



Groen toilet met bloemetjes
tegels



Badkamer met tapijt en lavet



Eerste stap

Energie adviseur voor 1e advies (subsidie gemeente)



Vervolgstappen

- Huizen bezocht via ‘Duurzame huizenroute’

- Aannemer gespecialiseerd in duurzaam 
bouwen 

- Energie adviseur voor meedenken / advies 
/ begeleiding



Hoe ver wil je gaan met 
energiemaatregelen?

Maximaal haalbare

(voor zover het budget het toelaat)

Het ideaal:

Volledig van het gas afgesloten



Hoe houd je het huis warm 
zonder gas?

- Warmtenet / stadsverwarming

- Bodemwarmtepomp

Lucht/water warmtepomp



Hoe maak je je huis geschikt 
voor een warmtepomp?

Warmtepomp heeft minder capaciteit / vermogen dan 
gasgestookte CV

- Verlies zo min mogelijk warmte

- Isoleren, isoleren, isoleren, isoleren



Isoleren:

- Voor ieder (ouder) huis is dit maatwerk

- Het hele huis wordt zorgvuldig bekeken: 
muren / vloer / dak / ramen / ventilatie / douche

- Compromissen

- Puzzelen -> tekenen -> rekenen

Warmteverliesberekening



Conclusie:

- Met de voorgestelde isolatie-maatregelen is 
er weinig warmteverlies

- Een lage capaciteit lucht/water warmtepomp 
is toereikend

Doel gehaald

De verbouwing kan beginnen!



Concrete maatregelen



Isoleren van ‘schil’ van het huis

Buitenzijden worden warm ‘ingepakt’:

- Muren

- Ramen

- Vloer

- Dak



Muren:

- Spouw geïsoleerd

- Aan binnenzijde geïsoleerd met pur-platen





Ramen:

- Triple glas: Begane grond en badkamer

- Dubbel glas (HR++): Verdiepingen





Vloer:

- Houten vloerconstructie eruit

- Kruipruimte gevuld met schuimbeton

- Piepschuim isolatie

- Vloerverwarming (lage temperatuur)







Foto piepschuim +
vloerverwarming





Dak:

Aan binnenzijde geïsoleerd met Isovlas
(isolatiemateriaal gemaakt van vlas)





Overige maatregelen

Om zo min mogelijk warmte te verliezen:

- Alle kieren gedicht (blowerdoortest)

- Ventilatie met warmteterugwin-systeem

(CO₂- en waterdampgestuurd)

- Afzuigkap met recirculatie

- Douche met warmteterugwin-systeem



Het huis is er klaar voor:

- Het gas kan er af

- De lucht/water warmtepomp kan er in





Hoog elektriciteitsverbruik

Gerealiseerd:

- Zonnepanelen

- Energiezuinige apparatuur / LED lampen

Toekomst:

- Zonneboiler

- Pelletkachel



Vragen?


