
Een verbouwing en verduurzaming in één 

Het eerste onderwerp van de Spijkerenergie avond ‘De zin en onzin van de een warmtepomp’ was de 

verbouwing en verduurzaming van een herenhuis in het Spijkerkwartier. John Sluiter, de architect 

die deze verbouwing heeft begeleid, gaf toelichting. 

Doel van de bewoners was naast een nieuwe indeling, een lager energieverbruik en het gasloos (all 

electric) maken van hun bovenwoning. 

DE VERBOUWING 

Het was een flinke verbouwing, waarbij de 2 verdiepingen die het betrof volledig gestript zijn tot op 

het casco, te weten: bakstenen bouwmuren en gevels en houten vloeren. Ook zijn enkele kozijnen 

verwijderd, die vervangen moesten worden. Er is een nieuwe staalconstructie geplaatst, waardoor de 

verdiepingen opnieuw ingedeeld konden worden.  

 

 

Dit blanco canvas bood de mogelijkheid om de slaapkamer niet meer onder het warme platte dak te 

positioneren, maar op de koele 1e verdieping, samen met de keuken. De woonkamer bevindt zich nu 

op de bovenste verdieping met aansluitend het dakterras.  

DE VERDUURZAMING 

Voor de verduurzaming is gekozen voor goede isolatie en een warmtepomp. Voordat dit verder 

toegelicht wordt, eerst iets over de warmtepomp. 

Hoe werkt een warmtepomp? 

Een warmtepomp verwarmt net zoals een cv-ketel het water waarmee je de woning verwarmt , 

echter op een lagere temperatuur (maximaal 55- 60 graden) dan een cv-ketel (70- 90 graden). Dit 

betekent dat je vaak grotere radiatoren nodig hebt om de dezelfde binnenhuistemperatuur te 

bereiken of speciale ‘lage temperatuur’ radiatoren. Vloerverwarming wordt ook veel toegepast 

omdat je daarmee een groot oppervlakte bestrijkt. Een warmtepomp zet je niet zomaar uit of aan. 



Het duurt lang voordat de gewenste temperatuur bereikt is, zoals bij vloerverwarming. Een voordeel 

is dat een sommige warmtepompen naast verwarmen ook kunnen koelen. 

Om zuinig om te gaan met de opgewekte warmte is het van belang je huis goed te isoleren. Dit is ook 

belangrijk als je je huis verwarmt met gas, maar zeker met een warmtepomp gezien de lagere water 

temperatuur. Als je voorkomt dat je huis teveel afkoelt, heb je ook minder energie nodig om het op 

te warmen. En een warmtepomp werkt traag, dus je wil de binnentemperatuur constant houden en 

niet te veel warmte verliezen. In warme zomers, zoals we tegenwoordig kennen, heeft goede isolatie 

als voordeel dat je huis minder snel opwarmt en dus koeler blijft. 

De isolatie: hoe is dit aangepakt?  

Het platte dak is aan de buitenzijde geïsoleerd met 10 centimeter dikke PIR-platen met een Rc-

waarde van 4,5 (Rc betekent Radio Control of te wel thermische weerstand). Warme lucht stijgt, dus 

dakisolatie is het meest belangrijk. De buitengevels voor en achter hebben aan de binnenzijde 

voorzetwanden gekregen van PIR met een Rc van 3,5. Omdat het een tussenwoning betreft hoeven 

de tussenwanden niet geïsoleerd te worden. Belangrijk punt als je hiermee aan de slag gaat is de 

aansluiting van de muurisolatie met de dakisolatie. Voorkom dat koudebruggen ontstaan en als 

gevolg daarvan vocht met alle negatieven gevolgen van dien. 

 

De kozijnen zijn vervangen door geïsoleerde kunststofkozijnen met HR++ beglazing. Deze zijn 

onderhoudsarm maar hebben wel het uiterlijk van hout En als je gaat isoleren, vergeet dan ook de 



ventilatie niet. Door het ontbreken van kieren en naden heb je geen natuurlijke ventilatie meer. 

Door ventilatieroosters in de ramen aan de achterzijde en tuindeuren die open kunnen, kan de 

woning nu geventileerd worden. 

De installatie 

Er is gekozen voor een lucht-water warmtepomp, die zorgt voor warm water voor de verwarming en 

in de toekomst ook het tapwater voor de badkamer en keuken. Dit type warmtepomp heeft een 

buitenunit (zie foto), die op het platte dak is geplaatst, een monoblock genaamd en een regelunit 

binnen (zie 2e foto hieronder). Er is een directe koppeling tussen het monoblock en het 

afgiftesysteem, in dit geval de vloerverwarming. Belangrijk is om de afstand tussen deze 2 niet te 

groot te maken. 

Onder de regelunit is een thermisch element geplaatst. Deze laatste kan ingeschakeld worden op 

koude dagen als de warmtepomp onvoldoende warmte kan produceren. Tot dusver is dit nog niet 

nodig geweest. En dan is er ook nog de verdeler van de vloerverwarming. Om dit alles kwijt te 

kunnen is een ‘technische ruimte ‘gecreëerd.  

 

 



 

De aanvoertemperatuur van deze installatie ligt tussen de 18 en 45 graden afhankelijk van de 

buitentemperatuur. Wanneer het zoals nu 12 graden is, wordt het water tot 26 graden verwarmd. 

Voor koeling in de zomer wordt het water gekoeld tot maximaal 18 graden omdat bij lagere 

temperaturen condensvorming op de vloer kan optreden. Bij een buitentemperatuur van -30 (!) is 

voor de stooklijn een maximale temperatuur van 45 graden ingesteld.  

Tapwater 

Een warmtepomp kan ook het tapwater voor de badkamer en keuken verwarmen. In dat geval heb je 

ook een buffer/ boiler nodig waar dit water in opgeslagen wordt. Tezamen met de regelunit komt het 

geheel er dan uit te zien als een grote koelkast. De bewoners gebruiken daar nu nog een cv-ketel 

voor. Op het moment dat ze ook de benedenverdieping van het huis gaan verbouwen, zullen ze een 

boiler aanschaffen voor het tapwater. De aangeschafte warmtepomp is al berekend op dit tapwater. 

Het warmte-afgifte systeem 

Op beide verdiepingen is vloerverwarming gelegd. Op de houten vloeren zijn isolatieplaten gelegd 

met uitgefreesde leidingsleuven met daarover gipsvezelplaat vloer. De vloer is afgewerkt met een 

gietvloer;  het eindresultaat is prachtig. 

 

 

Stroomvoorziening 

Een warmtepomp gebruikt stroom. Op het platte dak zijn 14 zonnepanelen gelegd. Op zonnige 

dagen voorzien de bewoners daarmee in hun eigen energiebehoefte.  

En hoe is het nu om in dit huis te wonen? 

De bewoners vinden het heerlijk. Het binnenklimaat is aangenaam en gezond. De temperatuur is 

constant en ingesteld per vertrek. Er zijn geen luchtstromen door het ontbreken van radiatoren. De 

luchtvochtigheid in huis is in de winter veel beter, doordat het lage temperatuurverwarming is en in 

de zomer blijft het heerlijk koel doordat de vloeren dan koel zijn. Ook dan geen luchtstromen,  zoals 

je wel hebt bij airco en andere koelingen. 



Een zorg van te voren was of CO2 niet zou toenemen door de betere isolatie en uitsluitend 

natuurlijke ventilatie aan de achterzijde van het huis. Die zorg blijkt niet terecht. De CO2 waarden 

blijven laag, ook als de ramen dicht zijn en er uitsluitend via de roosters aan de achterzijde van het 

huis lucht wordt ververst. Daarnaast is het fijnstof in huis ook minimaal, mogelijk doordat de 

ventilatie alleen aan de tuinzijde van het huis is, waar veel planten en een boom staan. 

Wat wel wennen is dat als je thuis komt en je vindt het een beetje koud, je huis niet snel kunt 

‘opstoken’, zoals je dat doet met een cv-ketel.  

En het energieverbruik? 

Het stroomverbruik is enigszins vertroebeld door afname t.o.v. van de jaren voor de verbouwing, 
ondanks toevoeging van de warmtepomp. Dit komt met name door andere maatregelen zoals 
nieuwe keukenapparatuur, led verlichting en afscheid van enkele grote stroomverbruikers.  Voor 
verwarming van de bovenverdiepingen hebben de bewoners tot nu toe op jaarbasis ca. 5000 kWh 
verbruikt en voor koeling ongeveer 900 kWh.  De zonnepanelen hebben ca. 3500 kWh geleverd. Per 
saldo is het elektriciteitsverbruik op jaarbasis ca. 20% gedaald. 
 

Al met al een hele geslaagde en inspirerende verbouwing!  

 


