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Bungalow uit 1963, 200 m2, 650 m3 inhoud.

• Gekocht eind 2006

• Eerste vastgestelde maandbedrag Nuon: 789 Euro (!)

• Geschat initieel jaarverbruik :
• Gas = 5500 m3

• Elektrisch = 5000  Kwh 

• Dat moest veel beter kunnen!



Waar te beginnen?

• Inventarisatie van verbeteringen die mogelijk zijn:
• Oude CV ketel

• Grote gasboiler (1,5 meter hoog)

• Grote raampartijen – enkel glas (ca. 50 m2 enkelvoudig glas waarvan ruim
30m2 woonkamer)

• Vloeren (woonkamer/slaapkamers) - ongeïsoleerd

• Plat dak beperkt geïsoleerd

• Niet-geïsoleerde spouwmuur



Waar te beginnen?
• Beginnen met de grote besparingen

1. Vervangen bestaande gasketel en gasboiler door HR-ketel
• Boiler = volstrekt overbodig bij moderne HR ketel

• Rendement van ketel van pakweg 70-80% (oude Buderus) naar >100% (nieuw)

• Levert direct een reductie op van 5500 -> 4000 m3 gas (=ca. 1000 Euro/jaar)

2. Vervangen enkel glas + aluminium raamkozijnen door HR++ glas in 
combinatie met nieuwe kozijnen.
• Enorme verbetering van comfort

• Geeft daarnaast plaatsingsvrijheid van radiatoren (hoeven door HR++ glas niet meer voor
de ramen te staan)

• Warmteverlies in woonkamer door ramen (32 m2) reduceert met factor 5 (van kleine
3000 Watt verlies naar 500 Watt verlies bij delta_T van 15 C). 

• Spouwmuurisolatie
• Reduceert warmteverlies door muren (25m2) met factor 5 (van ruim 1000 Watt naar 200 

Watt bij bovengenoemde omstandigheden)



Relatie dikte v.d. 
isolatie en 
warmtegeleiding: 
de eerste cm’s zijn
het belangrijkst!



Verdere maatregelen
• De wat “kleinere” besparingen

1. Vloerisolatie
• Is in de HLS gemiddeld wat minder relevant door droge kelder/kruipruimte (weinig

warmtegeleiding naar bodem).

2. Plafondisolatie – daar waar plafond vervangen is
• Geeft reductie van U-waarde ~1 (W/m2.K) naar U-waarde van ~0.4 (W/m2.K). 

3. LED verlichting

4. Boiler in CV ketel uitschakelen middels “OpenTherm” thermostaat

5. Thermostaatkranen voor ruimtes die niet “permanent” verwarmd worden

• En natuurlijk: zonnepanelen !



Beknopte vereenvoudigde warmteleer

• Warmteverlies = Oppervlakte x U-waarde x (Tbuiten-Tbinnen)
• We gaan voor het gemak even uit van windstille situatie
• U is de warmtegeleidingscoëfficient (materiaal-afhankelijk) en wordt

uitgedrukt in W/m2.K
U geeft aan hoeveel Watt er per m2 per graad Celsius temperatuurverschil tussen
binnen en buiten verdwijnt
- Watt = Joule / seconde
- Joule = eenheid van energie

- Ter referentie:
- 1 Kwh = 1000 Watt gedurende 1 uur (3600 seconden) = 1000 J/sec x 3600 sec = 3,6 Miljoen

Joule.
- 1 m3 aardgas levert bij verbranding ca. 35 Miljoen Joule
- Dus 1 m3 aardgas levert ongeveer dezelfde energie in de vorm van warmte als 10 Kwh 

elektriciteit
• 1 m3 aardgas kost ca. 0,70 cent. 10 Kwh elektriciteit kost ca. 2,20 euro…

• Vandaar dat bijv. elektrisch verwarmen zoveel duurder is dan verwarmen met gas… 



Voorbeeldberekening voor woonkamer bij temperatuurverschil
(binnen/buiten) van 15 C. Oude versie nieuwe situatie.

Materiaal (oud) Oppervlakte (m2) U (W/m2.K) Warmteverlies (W)

Glas/kozijn enkel 32 5.7 2740

Buitenmuur 25 3.0 1125

Plafond 50 1.0 750

Houten vloer (dT=7) 50 2.0 700

Binnenmuur (dT=5) 20 5.0 500

Totaal warmteverlies ~6000 Watt

Materiaal (nieuw) Oppervlakte (m2) U (W/m2.K) Warmteverlies (W)

Glas/kozijn HR++ 32 1.1 530

Buitenmuur 25 0.55 200

Plafond 50 1.0 750

Houten vloer (dT=7) 50 0.4 140

Binnenmuur (dT=5) 20 5.0 500

Totaal warmteverlies ~2000 Watt



Het begrip “Graaddagen“
• Wordt vastgesteld door KNMI op 16 locaties

• Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in 
huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag.
• Er wordt bij de berekening hiervan uitgegaan van een gemiddelde temperatuur in 

huis van 18 °C.
Is de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld 10 °C, dan zijn er die 
dag (18-10=) 8 graaddagen.

• Als de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan 18 °C dan is het aantal 
graaddagen nul.

• Aantal graaddagen in Nederland varieert van pakweg 2500-3000.

• Uitgaande van bijv. 2700 gewogen graaddagen kunnen we het 
energieverbruik per jaar uitrekenen. Bijv. tbv woonkamer:
• Oude situatie: 2700 / 15 x 24 uur x 3600 seconden x 6000 = 93 GJoule = 2700 m3 

aardgas
• Nieuwe situatie: 2700 / 15 x 24 uur x 3600 x 2000 = 31 GJoule = 900 m3 aardgas



Zelf berekenen (schatten) warmteverlies

• Eenvoudige berekening warmteverlies in Joule / m2 / jaar:
• Warmteverlies [Joule] = (Aantal gewogen graaddagen) x 24 x 3600 x U

• Aantal benodigde m3 gas voor verwarming = Warmteverlies / 35 
Miljoen

• Voorbeeld: enkel glas in woonkamer geeft jaarlijks warmteverlies bij 
2700 graaddagen van:
• 2700x24x3600x5,7 = 1,3 GJ => 38 M3 gas per m2 glas

• Ofwel 1100 m3 gas is per jaar nodig voor 30 m2 enkel glas…



Veel voorkomend misverstand: 
Ik heb al dubbel glas dus kan
daar niet verbeteren…

• Fout! In tegenstelling tot modern HR++ glas heeft het klassieke
“Thermopane” nog een behoorlijke slechte U-waarde van ~2,8 W/m2.K

• HR++ glas heeft een U-waarde van ~1,1 W/m2.K …

• Dit is significant! Dit U-waarde verschil van 1,7 W/m2.K levert een
stookkostenverschil op van ca. 11 m3 gas / m2 / jaar (ca. 250 euro voor
onze woonkamer). Nog afgezien van het verschil in comfort!

• Klassiek thermopane geeft daarnaast veel minder comfort dan HR++. Het 
“voelt nog steeds koud” naast zo’n raam…

• Met drievoudig glas (U = 0.6 W/m2.K) kan een verdere reductie worden
bereikt.
• Dit levert nog een beperkte winst op. In ons geval een kleine 100 Euro/jaar.



Enkele warmtegeleidingscoëfficienten en te 
behalen verbeteringen
Materiaal Warmtegel.

coëfficient
Verbetering tov vorige

Enkel glas 5,7 ---

Klassiek dubbel glas 2,8 ~2 keer

HR++ glas 1,1 ~2,5 keer

Drievoudig glas 0,6 ~2 keer

Spouwmuur (ongeïsoleerd) 3,0 ---

Geïsoleerde spouwmuur 6cm PUR 0,55 >5 keer

Plafond (gips/lucht/3cm 
isolatie/hout/bitumen)

~1 ---

Plafond (gips/10cm glaswol
/hout/bitumen 

~0,4 2,5 keer



Investeringen en opbrengst

Onderdeel Investering Opbrengst (ca.) 
/jaar

Besparing gas (ca.)

Oude CV ketel -> HR combi
(liefst in combinatie met 
lage temperatuur
radiatoren)

2500 Euro of meer 1000 Euro 1500 m3

Spouwmuurisolatie 20-30 Euro / m2 7 Euro / m2 10 m3 gas / m2 / jaar

Enkel glas -> HR++ 50 Euro / m2 (excl. 
installatie)

>20 Euro / m2 30 m3 gas / m2 / jaar

Oud “Thermopane” -> HR++ 50 Euro / m2 (excl. 
installatie)

8 Euro / m2 11 m3 gas / m2 / jaar



Zonne energie
• Zon geeft zeer grote hoeveelheid energie (9000x de energiebehoefte vd mens).

• Zon geeft in Nederland ongeveer 1000 Kwh / m2 / jaar aan energie

• Zou je dit 100% kunnen benutten dan zou je genoeg hebben aan:
• Pakweg 3 m2 voor de jaarlijkse elektriciteit behoefte per woning
• Pakweg 20 m2 voor jaarlijkse verwarming van je huis
• Pakweg 3 m2 voor 20.000km rijden met een elektrische auto…

• Rendement van zonnepanelen ligt in de orde van 17 a 20%
• Met een correctie voor wat schaduweffecten e.d. wekt een panel van ca. 1,5 m2 tenminste

ca. 200 Kwh/jaar op.
• 15 panelen zijn ruim voldoende voor een energiebewust huishouden
• Nog eens 15 panelen zijn voldoende voor een elektrische auto (20000 km)
• Verwarming van een huis dmv deze elektriciteit vergt ca. 100 panelen… (maar hierover later 

meer)

• Maar voordat je overgaat tot aanschaf moet je je afvragen: wat is eigenlijk het 
verbruik van elektrische apparaten?
• Op de volgende sheet heb ik dit uitgedrukt in “hoeveelheid benodigde zonnepanelen”



Apparaten en energieverbruik uitgedrukt in benodigde zonnepanelen
(kosten per paneel incl. installatie: ca. 350 Euro. Opbrengst 40-50 Eu/jr)

Apparatuur Energieverbruik modern apparaat Energieverbruik “oud” apparaat

Diepvries 1 paneel 3-5 panelen

Koelkast 0.5 paneel 1-2 panelen

TV ~3 uur/dag 0.5 paneel 1-2 panelen

CV pomp 1 paneel 1-2 panelen

Close-in boiler 2-3 panelen idem

Vijverpomp / UV (365 dagen) 1 paneel 2-10 panelen

Verlichting 0.5 paneel (meest LED) 2-3 panelen

Wasmachine (4 keer/week) 1 paneel >2 panelen

Wasdroger (2 a 3 keer/week) 0.5 >2

Vaatwasser 1 >2

Keukenapp (oven/magnetron etc) 1-2 panelen 1-2 panelen

Standby verbruik div. apparaten 1 >1

Router/PC e.d. 1 >2

TOTAAL 13-14 panelen >22 tot ca. 40 panelen



Toekomst?

Warmtepompen worden steeds populairder

- Principe: soort omgekeerde koelkast
- Warmte wordt onttrokken aan de buitenlucht of aan de bodem.
- Er wordt elektriciteit gebruikt maar de opbrengst (“in termen van warmte in huis”) 

ligt factoren hoger dan wat er aan elektriciteit gebruikt wordt.
- Typische factoren (COB) zijn: 4x voor lucht-lucht warmtepomp en 5x à 6x voor

bodem-lucht warmtepomp.
- M.a.w. je stopt er één Kwh aan elektriciteit in en je krijgt er 4-6 keer zoveel warmte

voor terug (waar je bij “normale” elektrische verwarming dus 4-6 Kwh voor nodig
hebt).

- Op deze manier kan elektrisch verwarmen dus toch interessant zijn, zeker als je de 
elektriciteit met eigen zonnepanelen opwekt.   

Kosten zijn nog aan de behoorlijk hoge kant

In Nederland zijn er momenteel te weinig goed opgeleide installateurs…



Conclusies

• Oudere woningen zijn prima energiezuinig te maken
• Kijk eerst goed waar de grootste verbeteringen te behalen zijn tegen

relatief lagere kosten
• Isoleren, Isoleren, Isoleren…
• Vergeet niet het oudere “dubbel glas” mee te nemen in de berekeningen, 

zeker bij grote raampartijen!
• Voordat je het hele dak vol gaat leggen met zonnepanelen:

• Kijk eerst goed naar de wat oudere elektrische apparaten en vervang deze zoveel
mogelijk door A+, A++ en A+++ apparatuur !

• Let ook op “sluipgebruik” van apparaten
• Vervang verlichting (gloeilampen, halogeen) door LED verlichting

• Let hierbij goed op kleur (Ra>80, liefst hoger; T=2700K) en ook evt. op dimbaarheid.
• Goede LEDs hoeven tegenwoordig niet duur te zijn

• Energiegebruik terugbrengen naar “nul op de teller” is zelfs mogelijk maar 
vergt additionele investeringen in een warmtepomp / zonnepanelen



… naar minder dan 100 Euro / maand …




