
Presentatie Isolatie en ventilatie van woningen 

11 oktober 2018



agenda

 19:00 Algemene intro Veldhoven Duurzaam

 19:10 stappenplan gasreductie/Uitleg energie profiel

 19:30 Intro isolatie en ventilatie 

 19:45 Presentaties isolatie:

 Dak/Muur/Vloer/Raam 

 20:40 Presentatie ventilatie

 21:00 Rondvraag & sluiting



Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?

 We zijn een groep enthousiaste 

Veldhovense vrijwilligers  die kennis 

verzamelen over alles wat met energie te 

maken heeft in en rond de woning.

 Deze kennis willen we met u delen

 We zijn vrijwilligers, we doen dit niet 

voor geld, we doen dit omdat we het 

belangrijk vinden om met duurzaamheid 

bezig te zijn.



Wat doen we allemaal?

We adviseren bewoners over:

 Energie huishouding

Zonnepanelen (op eigen dak of Zonnepark 
Welschap)

Isolatie

Warmteverlies

Inregelen centrale verwarming

Energie profiel woning

Warmtepomp

Nuttige Informatie, handige links



Wat doen we nog meer?

 Kwaliteit van de lucht in huis (ventilatie)

CO2 gehalte

Luchtvochtigheid

 En wat we niet weten zoeken we uit

techniekgroepen/Forums

Afstemmen van bewoners met gelijke vragen 



Waar kun je ons vinden?

 je kunt ons vinden op:

 www.veldhovenduurzaam.nl

 Of met ons contact opnemen via:

 info@veldhovenduurzaam.nl

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Stappenplan gasreductie/

Uitleg energie profiel   



Waarom woning verduurzamen ?

 Je draagt bij aan het behoud van een

leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen

 Het is een van de betere investeringen, 

het is gewoon goed voor je portemonnee

 Eigen baas over je eigen energie,

je bent minder afhankelijk van 

prijs, energieleverancier en politiek



Waar moet ik beginnen?



Veldhoven Duurzam

Het huis gezien als systeem
• Energiebron

• Warmte afgifte in huis

• Verliezen naar buiten

• Regel systeem

• Gedrag van de bewoners
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Gasverbruik reduceren, hoe dan?

 Probeer eerst een zo goed en compleet mogelijk beeld te 

vormen van alles wat met de energiehuishouding heeft te 

maken in uw woning > energie profiel

 Aan de hand van dit profiel kunnen we een analyse maken 

en advies geven wat volgens ons de voor u beste 

maatregelen zijn om het gebruik van gas te verminderen

 Hoe maak je zo’n energie profiel?



Energie profiel woning

 Aan de hand van een vragenlijst brengen we alles in kaart wat 
te maken heeft met de energiehuishouding van uw woning en 
wat uw wensen zijn t.a.v. het reduceren van het gasverbruik.

 Met deze gegevens stellen we een rapport op met daarin al 
deze gegevens en onze adviezen.

 Dit rapport en vragenlijst laat zien welke verbeteringen te 
overwegen zijn om een vermindering van uw gasverbruik te 
bewerkstelligen, met een indicatie voor de kosten en de baten.



Energie profiel vragenlijst

 Inleiding

 Energie Profiel

 Bespaardoel drijfveer

 Huidig verbruik 

 Gewenste verbruik 

 Energie label.

 Mens en gedrag

 Warmteverlies

 Warmte afgifte systemen

 Warmte opwekking

 Regeling

 Warmtepomp mogelijkheden



proces

 Na het aanvragen van een advies (druk op de knop) nemen we contact op voor het 

maken van een afspraak.

 Tegelijkertijd sturen we een lege vragenlijst mee, met het verzoek om die zo 

volledig mogelijk in te vullen, en deze na het invullen terug te sturen.

 Geen nood als u niet alles in kunt vullen, tijdens ons bezoek gaan we er samen 

doorheen.

 Met de gegevens uit de lijst maken we een advies op, wat het beste past bij uw 

situatie, en helpen zo nodig bij het maken van keuzes.

Kosten: Voor leden gratis (lidmaatschap is 10 euro per jaar), 

Voor niet leden 30 euro



EP vragenlijst, wat voorbeelden



EP vragenlijst, wat voorbeelden



Hoe vraag je een energie profiel aan?



Maar voordat je begint…

Meten is weten:

 Vul je gasverbruik in op www.mindergas.nl

 Deze site werkt met graaddagen

 Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van 

het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende 

buitentemperatuur minimaliseren.

 Je ziet dan veel sneller of een maatregel het effect heeft 

wat je verwacht

http://www.mindergas.nl/




agenda

 19:00 Algemene intro Veldhoven Duurzaam

 19:10 Uitleg energie profiel / stappenplan gasreductie 

 19:30 Intro isolatie en ventilatie 

 19:45 Presentaties isolatie:

 Dak/Muur/Vloer/Raam 

 20:40 Presentatie ventilatie

 21:00 Rondvraag & sluiting



Isolatie?

Cor van den Heuvel

Waarom zou ik?

Wat moet ik doen?

Waar begin ik??? 



Waarom zou ik?

 Fossiele brandstoffen raken op.

 Global warming

 Op de centjes letten

 Wat je niet verliest hoef je ook niet op te wekken



Waar begin ik?

 Dit hangt sterk af van de stand van zaken in uw woning

 Welk doel wil je bereiken.

 En …… van uw beschikbare budget.



Hoe staat mijn huis ervoor? 

Dit is een lastige vraag, maar vaak gesteld.

Hier kan Veldhoven Duurzaam helpen.

Wij kunnen een “Energie profiel” van uw Woning opstellen.

Het Energie profiel geeft u inzicht waar verbeteringen te 

realiseren zijn en waar een investering het meeste nut 

heeft.



Wat moet ik Isoleren?

 Dak

 Muren

 Vloeren

 Ramen/Deuren



Een Oerwoud aan 

isolatieoplossingen

Maar het is lastig om door de 

bomen het bos nog te zien



Eerst even wat kreten

 De warmtegeleidbaarheid: λ (lambda)

 De warmteweerstandscoëfficiënt: R

 Warmtedoorgangscoëfficiënt: U



Warmte geleidbaarheid

λ lambda

T(°C)

T+1(°C) 1
m

e
te

r

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtkoa1yIjcAhUNa1AKHfBwBjEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.com/vector/thermometer-vector-vector-3920800&psig=AOvVaw3tfIkkc5g4Zjae82-o8qfS&ust=1530900865829635
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtkoa1yIjcAhUNa1AKHfBwBjEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.com/vector/thermometer-vector-vector-3920800&psig=AOvVaw3tfIkkc5g4Zjae82-o8qfS&ust=1530900865829635


Warmte geleidbaarheid

λ lambda

 De warmtegeleidbaarheid: λ (lambda)

 λ Zegt iets over hoe goed een materiaal warmte geleid.

 indien λ hoog is geleid het warmte gemakkelijk (geen goede 

Isolator)

 Indien λ laag is geleid het warmte moeilijk (goede isolator)



Warmte weerstand

R

 De warmteweerstandscoëfficiënt: R

 Is gerelateerd aan λ maar nu wordt ook de dikte van het materiaal 

meegenomen.

 R=dikte(m)/ λ

 Een lage R-waarde is niet goed, een hoge R-waarde is goed



Warmte weerstand

R

 De warmteweerstandscoëfficiënt: R

 Is gerelateerd aan λ maar nu wordt ook de dikte van het materiaal 

meegenomen.

 R=dikte(m)/ λ

 Een lage R-waarde is niet goed, een hoge R-waarde is goed



Warmte doorgangs Coefficient

U

 Warmtedoorgangscoëfficiënt: U

 Zegt iets over de warmte doorgang van een samengesteld bouwdeel. 

 Hoeveelheid warmte die per seconde, per m2 en per graad temp verschil door 

een constructie wordt doorgelaten.

 Hierin worden de Warmte weerstanden van alle materialen van het bouwdeel 

meegerekend. 

 Een lage U is goed, een hoge U is niet goed. 

 Waarde zie je vaak bij dubbelglas



Ik snap ‘t, en nu?

 Wij gaan dadelijk dieper in op de diverse mogelijkheden.

Maar eerst nog even het volgende:

Ventileren!



Ventileren! Waarom?
Kost alleen maar energie, toch???



Wat is ventileren?

Afvoeren vervuilde lucht

en

Aanvoeren schone lucht



Wat is ventileren?

Ventilatie min of meer continue vervangen van de 

binnenlucht door buitenlucht.

Spuien het gedurende korte tijd verversen van de 

binnenlucht om verontreiniging af te 

voeren (Luchten).

Infiltratie Onbewuste uitwisseling van binnen- en 

buitenlucht door naden en kieren



Ventilatie, waarom?



Beïnvloeding luchtkwaliteit

Door de mens

• Vocht

• gemiddeld 300-700 gram waterdamp per uur = 7-15 liter per 

dag in een woning

• CO2

• 20 liter CO2 per uur

• Kookluchtjes en andere luchtjes



Maar….

Hoe doe je dat nou op een goede manier?

Daarom dus ventileren!



Daar komen onze specialisten 

zo meteen op terug!



agenda

 19:00 Algemene intro Veldhoven Duurzaam

 19:10 Uitleg energie profiel / stappenplan gasreductie 

 19:30 Intro isolatie en ventilatie 

19:45 Presentaties isolatie:

Dak/Muur/Vloer/Raam 

 20:40 Presentatie ventilatie

 21:00 Rondvraag & sluiting



Dakisolatie
11 oktober 2018

Gert de Ruijgt



Dakisolatie



Dakisolatie

Kennismaking met 

 Vormen van dakisolatie

 Warmteweerstand (R)

 Berekening van de besparing

 Kosten 



Soorten dakisolatie methoden

 Dakisolatie van buitenaf

 Dakisolatie van binnenuit

 Isolatie van de zoldervloer



Soorten dakisolatie methoden

Dakisolatie van buitenaf.

(ook wel warm dak-isolatie genoemd)

Voordeel:

 Levert de hoogste isolatiewaarde

 Minder kans op koude bruggen

 De onderconstructie wordt beschermd 

tegen vocht en kou

 Geen verlies van binnenruimte

Nadeel:

 De duurste methode

 De dakpannen komen hoger te liggen

 Aanbrengen duurt langer

 Goten en regenpijpen moeten aangepast



Soorten dakisolatie methoden

Dakisolatie van  binnenuit.

(ook wel  koud dak-isolatie  genoemd)

Voordeel:

 Een handige dhz kan het

 Lagere kosten

 Aan de buitenkant verandert niets

 Aanbrengen gebeurd van binnenuit

Nadeel:

 Kans op koudebruggen

 Verlies van binnenruimte



Soorten dakisolatie methoden

De zoldervloer isoleren.

U gaat de ruimte niet verwarmen en niet 

als woonruimte gebruiken.

Er zijn diverse mogelijkheden:

 vanaf de zolder

 Betonnen zoldervloer isoleren

 Onderkant zoldervloer isoleren

 Zolderluik van zoldervloer isoleren



Soorten dakisolatie methoden

Het platte dak isoleren.

 Koud dak isolatie

Kenmerken:

 Isolatie aan de binnenkant 

tussen de balken

 Warm dak isolatie

Kernmerken:

 Isolatie aan de buitenkant 

onder de bitumenlaag



Soorten dakisolatie methoden

Koud dak isolatie

 Door een handige DHZ-er aan te 

brengen

 Relatief goedkoop

 Ingesloten vocht kan moeilijk weg. 

Risico rotten van dakconstructie

Warm dak isolatie

 Ingrijpende methode bij 

dakvervanging. Daardoor duurdere 

oplossing

 Betere isolatie en bufferwerking

 Geen risico op rotten van de 

dakconstructie

 Minder krimp/uitzetting en 

daardoor minder kans op scheuren 

en barsten



Soorten dakisolatie methoden

Het omgekeerde platte dak.

Bij renovatie blijft het oude dak 

intact. De isolatielaag wordt 

eroverheen gelegd. Deze methode 

is goedkoper dan de warm dak 

constructie.

Omgekeerde daken worden vooral 

toegepast op daken die veelvuldig 

belopen worden. Denk daarbij aan 

dakterrassen, balkons of 

parkeerdaken.



Dakisolatie

Schuin dak:

Plat dak: 

Zoldervloer:

warm koud

warm koud

55 

€/m²

50 

€/m²

27 

€/m²



Dakisolatie

Warmteweerstand (R).

Hoe groter de R hoe beter geïsoleerd.

R: 0,3 Niet geïsoleerd

R: 1,5 Matig geïsoleerd (70 & 80-iger jaren)

R: 6 > Isolatie moderne woningen 



Dakisolatie

Berekenen van de besparing.

Dakoppervlak: 100 m2

R-waarde huidige isolatie: 1,5 m².K/W

Stookperiode (KNMI): 1 okt. – 1 apr.

Gemiddelde dagtemperatuur op zolder: 15°C

Gemiddelde dagtemperatuur buiten: 4°C



Dakisolatie

Besparing per jaar met verbeterde isolatie  (t.o.v. R=1,5)

R: 2,5

R: 6 

Bouwbesluit 2015

R: 8

Bouwbesluit 2020

[m3] aardgas/jaar Euro/jaar

147 96

[m3] aardgas/jaar Euro/jaar

278 180

[m3] aardgas/jaar Euro/jaar

301 196



We hebben

 kennisgemaakt met vormen van dakisolatie

 een indicatie van de kosten gegeven

 uitgelegd wat warmteweerstand of R betekent en

 een indicatie van de jaarlijkse besparing

Dakisolatie



Dakisolatie



Pauze
 We beginnen weer om 20:15



Muurisolatie

Nieuwbouw

Bestaande woningen

Joost Muller



Nieuwbouw

 Bouwvoorschriften garanderen tegenwoordig een 

uitstekende isolatie

 Interessant is dat de nieuwbouw-spouw behalve 

isolatiemateriaal ook nog een 2cm dikke luchtlaag tegen 

de buitenmuur bevat. 

 Bij na-isolatie ontbreekt deze. 

 Veldhoven Duurzaam richt zich met zijn adviezen vooral 

op bestaande woningen.



Nieuwbouw: voorbeeld brede spouw



Nieuwbouw: 

volledig open tussenspouw

Als je goed kijkt kun je door de spouw in het midden de lucht zien



Verbeteringen bestaande bouw

 Extra isolatie aan de buitenkant

Voordelen: Geen condensproblemen

Grote warmtecapaciteit binnen

Zeer goede isolatie mogelijk

De oude spouw zal toch ook geïsoleerd moeten worden

 Spouwmuur isolatie

Makkelijk aan te brengen, betaalbaar, maar beperkt effectief door beperkte dikte: 
of het effect voldoende is om een warmtepomp mogelijk te maken moet van geval 
tot geval bekeken worden

 Extra isolatie aan de binnenkant.

Vaak moeizaam met condensrisico



Bouwjaar woning zegt veel over isolatie



Spouw isolatie

 Rc Spouwmuur zonder isolatie : 0.4 m2K/W

 Rc Spouwmuur met 5cm glaswol:   1.5 m2K/W

 Rc Spouwmuur met aerogel : 3.5 m2K/W

 Nieuwbouweis 2015: Rc > 4.5 m2K/W

 Conclusie: Bij een spouw van 5 cm blijft een bestaande woning met 

spouwisolatie achter bij recente nieuwbouw. Een eventuele warmtepomp 

moet een grotere capaciteit hebben.



Eisen aan muur Rc - andere landen

 Frankrijk 2012: 4 m2K/W

 Zwitserland nu: 5 m2K/W

 Nederland 2015: 4.5 m2K/W

Additionele informatie over spouwmuur-isolatie

www.spouwmuurisolatie-info.nl

Additionele informatie over 

warmtegeleiding-waardes van bouwmaterialen:

www.ekbouwadvies.nl

http://www.spouwmuurisolatie-info.nl/


Bij heel dikke isolatie, hier in Zwitserland op bijna 

3000m, komt er ook minder licht binnen!



Vloerisolatie
Gerrit Siegers

Eisen in de woningbouw

Belangrijke keuzes

Kosten/baten



En als je alles gehad hebt dan ook nog even de vloer!

Woning aan de Kruisstraat in Zeelst



Jaar EPC
dimensieloos

Vloer beneden

Rc in m2K/W

Gevel
Rc in m2K/W

Dak
Rc in m2K/W

Beglazing/deuren
U in W/m2K

1965 0,17 0,43 0,86

1975 0,26 0,69 1,03

1976 0,52 1,29 1,29

1979 1,29 1,29 1,29 dubbel glas in woonkamer en 

keuken

1982 1,29 1,29 1,29 idem

1985 1.29 2,00 2,00 idem

1990 1,3 2,5 2,5 idem

1992 algemene eis van 2,5 + slaapkamer; U< 4,2

1996 1,4 idem idem

1998 1,2 idem idem

2000 1,0 idem idem

2006 0,8 idem idem

2011 0,6 idem idem

2012 0,6 algemene eis van 3,5 Idem; U< 1,65

2015 0,4 3,5 4,5 6,0 vereist gemiddelde 1,65

maximaal toegestaan 2,20

2015 
renovatiebouw

2,5 1,3 2,0

2020 5,0? 6,5? 7,0? triple glas

Eisen in de woningbouw vanaf 1965

NB: Voor vloer, gevel en dak is de warmteweerstand ofwel R-waarde opgegeven, voor de beglazing is de 

gebruikelijke U-waarde of warmtestroomdichtheid aangegeven. De U-waarde is de internationaal 

gebruikelijke rekeneenheid en het omgekeerde van de R-waarde die in de bouwmaterialensector 

veelvuldig gehanteerd wordt. De hier gegeven getallen voor R zijn de warmteweerstanden lucht op lucht 

van de totale constructie dus inclusief eventuele spouw en overgangsweerstanden van de materialen 

naar aangrenzende lucht (of gasvulling bij samengestelde beglazing).



Belangrijke punten bij het overwegen van vloerisolatie

Wel / geen kruipruimte aanwezig
- beschikbare vrije hoogte
- leidingwerk dat blijvend toegankelijk moet zijn

Toegepaste vloermaterialen en afwerking
- dragende constructie: (cellen)beton, plankenvloer op balken, pijlerondersteuningen
- afwerking: tegelvloer, parket, laminaat, (folie)isolatie

Wel / geen vloerverwarming aanwezig
- extra warmteverlies indien geen isolatie onder de vloer of in kruipruimte aangebracht is

Kenmerken ondergrond en fundering
- warmtegeleidingscoëfficient van ondergrond: zand-/ klei-/ veenlaag etc.

- grondwaterstand en luchtvochtigheid in eventuele kruipruimte

- eigenschappen fundering (massa, warmtegeleiding, vocht)

- ventilatie kruipruimte

Hier treden dus zeer grote verschillen op 



Berekening warmteverlies door de bodemvloer

 Universeel rekenmodel voor warmteverlies op jaarbasisis in kWh is 
onvindbaar (zou door complexiteit waarschijnlijk ook praktisch onbruikbaar 
zijn)

 Er zijn modellen bekend om, gegeven de constructie, het te installeren 
verwarmingsvermogen te bepalen (meestal max bepaald bij -10 ℃
buitentemperatuur), zie ISSO handboeken

 Isolatie bedrijven wagen zich niet aan voorspelling vanwege de vele factoren 
die een rol spelen: meer comfort en 10 – 35 % besparing op het huidige 
verbruik wordt opgegeven als realistisch



BEREKENING WARMTEVERLIES VLOER naar kruipruimte, model VD©

gebaseerd op nauwkeurige temperatuurmeting en aanname grondwatertemperatuur 9 ℃

zonder vloerverwarming met isolatie met vloerverwarming met vvw en isolatie

R T R T R T R T
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2
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1,64 5,14 1,44 4,94

warmteverlies = 7,3 W/m2 2,3 W/m
2 18,1 W/m

2 5,3 W/m
2

woonkamer 50 m2 en 240 stookdagen per jaar: gasverbruik daalt van 230 naar 75 resp 580 naar 170 m
3
 per jaar

capaciteit vloerverwarming bij 35 ℃ is  70 - 100 W/m
2 

indien ruimtetemperatuur bij vloerverwarming 2 graden lager dan ca. 200 m
3
/jaar minder gas voor radiatoren
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Invloed vloerverwarming en vloerafwerking

• Vloerverwarming leidt altijd tot een vergroting van de warmteverliezen door een 
hogere temperatuur van de totale vloer t.o.v. de ondergrond

• Hogere verliezen bij een slechter geïsoleerde onderkant van de vloer

• De vloerafwerking veroorzaakt altijd een hogere warmteweerstand aan de zijde 
waar je die weerstand juist niet wilt hebben, kies daarom voor een materiaal met 
lage warmteweerstand en weinig dikte

Enige veel gebruikte materialen:
Plavuizen R= +0,02 m2K/W bij een dikte van 20 mm
PVC           R= +0,02 bij een laagdikte van 4 mm
Giet-epoxy R= +0,10 bij een laagdikte van 30 mm
Hout         R= +0,14 bij een dikte van 20 mm parket

(Huidige bouwbesluit eist R > 3,5 m2K/W, dit zijn dus fracties <5% met geringe impact)



Het verbeteren van de isolatie ofwel vergroten R

Door isolatiebedrijven wordt meestal aangeboden een additionele R = 3 tot 4 m2K/W 

het betreft dan een isolatielaagdikte van ca. 150 mm ( λ komt ongeveer 

overeen met die van glaswol) of luchtkussens 

• bij eenzelfde laagdikte geeft laag aan onderkant vloer 30% meer isolatie dan bodemlaag (TNO)

• los gestort materiaal op bodem, synthetische korrelvorm of schelpen

• gespoten lagen tegen onderzijde vloer, wel of niet oplosmiddelhoudend bij aanbrengen

• reflecterende luchtkussens (3 lagen) tegen de vloer met bodemfolie ISOfoil , TonZon





Wat het allemaal kost
1. Minst ideaal: geen kruipruimte
2. Minder ideaal: kruipruimte 35 – 50 cm
3. Ideale situatie: kruipruimte onder de vloer met hoogte > 50cm

Indien 1
Vaak onmogelijk: Bovenkant vloer isoleren
Vaak te kostbaar: Vloer uitbreken en uitgraven (of familie activiteit)

Indien 2
Door geringe werkhoogte en vaak beperkte toegang is aantal aanbieders beperkt.
Leidingwerk in kruipruimte wordt slecht of geheel ontoegankelijk voor onderhoud 
bij niet uitgraven



Wat het allemaal kost

Prijsindicatie isolatie lage kruipruimtes (gebaseerd op offertes van 2018)

Methode Arbeid  €/m2 Materialen   €/m2 R waarde

Luchtkussen&
bodemfolie

32 8 3,80 Broa
Tonzon

bodem korrels 12 23 3,80 Iso-prof
Incl ondergraven 
fundering

Foam tegen vloer
icynene

15 25 3,65 Alpine



Raam isolatie
Ton Knaapen

Warmteverlies door verschillende soorten glas (U-waarde)



Waarom raamisolatie?

 Veel woningen en gebouwen van voor 1995 zijn nog voorzien van ramen met 

enkel glas of in het beste geval eerste generatie dubbel glas (Thermopane). 

Vergeleken met het huidige meest gebruikte HR++ isolatieglas is de 

warmtestroom die naar buiten gaat met thermopane glas bijna drie maal zo 

groot en met enkel glas zelfs ruim vijf maal.

 Door het enkel- of thermopane glas te vervangen voor HR++ glas wordt niet 

alleen een aanzienlijke besparing op de gasrekening behaald, maar wordt ook 

het comfort binnen aanzienlijk verbeterd doordat HR++ glas geen koude 

straling geeft en vermindering of eliminatie van tocht in huis. Voor specifieke 

toepassingen of bij energie neutrale nieuwbouw is er ook HR+++ glas 

beschikbaar.



U-waarde

 De U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) drukt de hoeveelheid 

warmte uit die per m² en per graad temperatuurverschil, 

tussen de ene en de andere zijde van een glasconstructie 

doorgelaten wordt. 

 U-waarde is de omgekeerde waarde van R=1/U, en dient 

zo laag mogelijk te zijn (R zo hoog mogelijk)

De warmtestroom(in Watt) Qw = U.A.ΔT

https://nl.wikipedia.org/wiki/Warmte




Glas types en U-waarde

Type glas U-waarde [W/m²K] R-waarde

Enkel 5,7 0,18

Dubbel 3 0,33

HR 1,6-2,0* 0,5-0,63

HR+ 1,2-1,6* 0,63-0,83

HR++ 1,0-1,2* 0,83-1,0

HR+++ 0,5-0,9* 1,1-2,0

* afhankelijk van fabrikant



Globale prijsindicatie HR glas 

incl. montage
https://www.dubbelglasprijzen.net/

* De montageprijzen van het glas zijn een voorbeeld, de echte prijzen zijn afhankelijk van de 

omstandigheden zoals montage op begane grond of etage en afhankelijk van wat de glaszetter 

berekend.



U waarde bepalen

 Soms staat het

in de rand (spouw) van het glas

 Anders bepalen met T meting:



Bron:  http://www.hoe-koop-ik.nl/dubbel-glas/vergelijken 

Vergelijking verschillende soorten isolatie glas op isolatiewaarde, 

kosten/besparing en toepassing



ZTA en LTA waardes

 De zontoetredingsfactor of ZTA-waarde (g-factor) van een raam of 

beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en 

de opvallende zonnestraling (zowel directe als diffuse straling). Voor 

blank enkel glas bedraagt de ZTA-waarde 0,8; voor HR++ glas bedraagt 

de ZTA-waarde tussen de 0,6 en 0,7.

 De lichttoetredingsfactor of LTA-waarde van een raam- of 

beglazingssyteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en 

de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek. 

Voor blank enkel glas bedraagt de LTA-waarde 0,9; voor HR++ glas 

bedraagt de LTA-waarde 0,7 tot 0,8.



Invloed van oriëntatie ramen en glas 

isolatiesoort op energiebehoefte

Onderstaande tabel laat zien hoe verschillende glassoorten bij verschillende 

orientaties zich ten opzichte van elkaar in oppervlak verhouden bij gelijke 

energiebehoeften. Zo heeft 1 m2 dubbelglas op het noorden dezelfde 

energiebehoefte als 8,4m2 HR++ glas op het zuidwesten of zuidoosten of 2 m2 op 

het noorden.  

Bron: http://www.sbrcurnet.nl/producten/infobladen/isolatieglas-selecteren-situeren-en-monteren

http://www.sbrcurnet.nl/producten/infobladen/isolatieglas-selecteren-situeren-en-monteren


Nuttige “hoe koop ik dubbel glas” site 

met alle informatie

http://www.hoe-koop-ik.nl/dubbel-glas/dubbel-glas-plaatsen

http://www.hoe-koop-ik.nl/dubbel-glas/dubbel-glas-plaatsen


Ventilatie
Ton Knaapen

Gezondheid/Comfort/Energiebesparing



Ventilatie

Gezondheid

Comfort

Energie

Binnen
klimaat

oplossingen



Ventilatie Het min of meer continu vervangen van binnenlucht door 

buitenlucht. 

Spuien Het gedurende korte tijd verversen van de binnenlucht om 

verontreinigingen af te voeren (wordt in de praktijk ook

vaak “luchten” genoemd.

Infiltratie Onbewuste uitwisseling van binnen- en buitenlucht door 

naden en kieren in de gebouwschil.

Verbrandingslucht Luchthoeveelheid die nodig is voor de volledige verbranding 

van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof in een (open) 

verbrandingstoestel.

Wat is ventileren?



Ventilatie waarom..?



Huis van de toekomst



Gezondheid

Binnen
klimaat

oplossingen

Ventilatie



• 300 tot 700 gram waterdamp per uur =

7 liter tot 15 liter per dag in een woning

De Mens

Beïnvloeding luchtkwaliteit

20 liter Co2 per uur

Bron: rivm.nl

• Vocht

• CO2

• Kookluchtjes

http://cmgtcontent.ahold.com.kpnis.nl/cmgtcontent/media/000535000/000/000535080_003_spruiten.jpg


Afnemende concentratie,

vermoeidheid, hoofdpijn, 

bedompt

comfort
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Invloed CO₂

Max vlgs BouwBesluit

Aanwezig in buitenlucht

slecht

0                                 1                         2                           3                                 tijd

1200 ppm BouwBesluit

800 -1200 ppm toename onrustig slaapgedrag bij 17 proefpersonen via 

TU Eindhoven

< 800 ppm rustige slaap

De enige manier om een teveel aan CO2 weg te werken is genoeg ventileren



Hoe meet je zoiets?

10/12/2018
File 

name

CO2 meter: VD uitleen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZreuJwdPcAhUBaVAKHdG5C8YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.co2indicator.nl/advies.html&psig=AOvVaw3OscxFLktSiwcA2hOQeZdf&ust=1533475903287857


Bouwmaterialen/ voorwerpen

Beïnvloeding luchtkwaliteit

▪ Koken/ wokken/ 

braden 

▪ VOS/VOC
(Vluchtige Organische Stoffen/

Concentraties)

https://www.google.nl/search?q=geurkaarsen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4l7Dy-t3cAhXpA8AKHSI8Ds8Q_AUICigB&biw=1440&bih=714
https://www.google.nl/search?q=geurkaarsen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4l7Dy-t3cAhXpA8AKHSI8Ds8Q_AUICigB&biw=1440&bih=714
https://www.google.nl/search?q=geurkaarsen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4l7Dy-t3cAhXpA8AKHSI8Ds8Q_AUICigB&biw=1440&bih=714
https://www.google.nl/search?q=geurkaarsen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4l7Dy-t3cAhXpA8AKHSI8Ds8Q_AUICigB&biw=1440&bih=714


Bron : TNO

Bakken & wokken 

Fijnstof

ventilatie

Advies 300m3/uur

Praktijk ~ 40m3/uur



Comfort

Ventilatie

Binnen
klimaat

oplossingen



▪ (Fanger Comfort gebied) 



Energie

Binnen
klimaat

oplossingen

Warmte-terugwinning



• Kieren en gaten

• Klepraampje

• Dauerlufters

• Centrale- of lokale afzuiging

Veel warmte gaat verloren 

door slechte ventilatie

12.10.2018File name



Ventilatie methoden

lokaal

Systeem E

NAT. VENTILATIE

Gebalanceerde 

ventilatie

Centraal

HR-WTW

TOEVOER MV

Mech.Toevoer.

+ Nat. Afvoer.

Systeem A Systeem B

Systeem C Systeem D

AFVOER MV

Mech. Afvoer

+ Nat.Toevoer



Systeem keuze

Een moderne woning is goed geïsoleerd en behoorlijk lekdicht, en 

dit wordt steeds verder verbeterd.

De energetische impact van ventilatie wordt groter en groter.

geluid

tocht

egale tempLuchtverdeling

Vent. 
effectiviteit



HR-ventilatie (Centraal WTW-systeem)

Balansventilatie + warmteterugwinning rendement > 95%



Of decentraal voor één ruimte



▪ A: Retour lucht

▪ B: Tegenstroom warmtewisselaar

▪ C: Buiten lucht

▪ D: Toevoer lucht

▪ E: Bypass

▪ F:  Afvoer lucht

▪ G: Vorstvrij-element

▪ H: Filters

Warmteterugwinning schematisch

T1= 0°CT3= 20°C

T2= 19°C T4= 1°C

(A)

(D)

(C)

(F)



Gezondheid

Comfort

Energie

Binnen
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oplossingen

Ventilatie



Zehnder Group Nederland: 

▪ “Praktijkgerichte training voor wtw-ventilatie”

Brink climate systems

Informatie bronnen:



We komen graag

langs voor een 

persoonlijk advies



Waar kun je ons vinden?

 je kunt ons vinden op:

 www.veldhovenduurzaam.nl

 Of met ons contact opnemen via:

 info@veldhovenduurzaam.nl

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Hoe kan ik een advies aanvragen?

eerst aanmelden/registreren 



Hoe vraag je een advies aan?

Klik op een van de knoppen



Wat kost zo’n advies?

 Voor leden( lidmaatschap kost 10 Euro per jaar): 

zijn alle diensten gratis, ook het lenen van apparatuur

 Voor niet leden: 10 Euro per dienst/advies

 Energie profiel voor niet leden: 30 Euro

 Wat de kosten betreft, we zijn vrijwilligers dus we werken met minimale 

kosten.  De 10 euro gebruiken we om nieuwe apparatuur te kopen en 

onkosten te dekken.





Vrijwilliger worden?

 Wij kunnen dit werk alleen doen als we voldoende vrijwilligers 

hebben

 Momenteel is de vraag om advies groter dan we aankunnen

 Iedereen is welkom. Ook als je niet technisch bent is er 

voldoende te doen

Aanmelden:

bij een van ons, of via de webmail: info@veldhovenduurzaam.nl

mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Handige links



Bibliotheek



Samenwerking met andere organisaties

 Collega verenigingen en coöperaties in de regio

 Gemeente Veldhoven



vragen



Waarom doen we dit ook weer?

 Er is geen grotere bedreiging voor onze toekomst dan de 

klimaatverandering,

 Wij zijn de eerste generatie die de impact van 

klimaatverandering voelt

 Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.

 Wij hebben slechts één thuis. Wij hebben slechts één 

planeet. 

 Er is geen plan B.

Barack Obama



disclaimer

Dit is een presentatie van Veldhoven Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers. 

De inhoud van deze presentatie is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. 

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in deze presentatie zo nauwkeurig, 
volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn, en doet er alles aan om deze juist en 
actueel te houden, maar geeft daarvoor geen garanties. 

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van 
deze presentatie of door het gebruik van informatie, aangeboden producten en/of 
diensten waarnaar wordt verwezen.  

De intellectuele eigendomsrechten op alle eigen teksten en beelden op deze website zijn 
voorbehouden aan Veldhoven Duurzaam. Veldhoven Duurzaam maakt ook gebruik van 
openbare informatie (afbeeldingen en teksten), mocht dit op enigerlei wijze inbreuk doen 
op auteursrechtelijke beschermde werken, neem dan contact op met ons via 
info@veldhovenduurzaam.nl, en wij zullen deze info direct verwijderen. 

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. 

Vragen en/of opmerkingen over deze presentatie en/of de inhoud ervan horen wij graag. 
Zie de contactgegevens. 


