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1. INTRODUCTIE 
Er bestaan veel parameters die comfort kunnen omschrijven: temperatuur, relatieve 
vochtigheid, tocht, akoestiek, reactietijd, … Elk verwarmingssysteem bevoordeelt andere 
comfortparameters. Verschillende gebouwtypes en verschillende gebruikers zullen daarom 
andere verwarmingsinstallaties prefereren. 

We bespreken deze parameters bij de meest voorkomende afgiftesystemen van 
verwarmingsinstallaties: 

- hoge temperatuurverwarming radiatoren 
 

convectoren 
 

luchtverwarming 

 stralingsverwarming 

- lage temperatuurverwarming oppervlakteverwarming:  
vloer, wand, plafond 

lage temperatuur radiatoren 
(groter gedimensioneerd dan 
hoge temperatuur radiatoren) 

- zeer lage temperatuurverwarming betonkernactivering 

2. OPZET 
Enkele parameters die comfort bepalen 
Comforttemperatuur 
Comforttemperatuur is het gemiddelde van de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur 
van muren, vloeren, raampartijen, ... 

De meeste verwarmingssystemen leveren zowel convectie, conductie als stralingswarmte. 
Het is telkens de verhouding die verschilt. 

Convectie, conductie en stralingswarmte 
Convectieverwarming is gebaseerd op een constante circulatie van de lucht: warme 
lucht stijgt, koelt af, daalt, wordt opgewarmd en stijgt opnieuw. Die lucht verwarmt dan 
het menselijk lichaam. 

Conductie vindt plaats als twee objecten met een verschillende temperatuur met 
elkaar in aanraking komen. De warmte zal dan van het warme naar het koude object 
vloeien, tot beide dezelfde temperatuur hebben.  

Warmteoverdracht door straling (warmtestraling of stralingswarmte) is gebaseerd op 
de uitwisseling van infrarode straling. Elk object of lichaam dat warmer is dan de 
omgeving, geeft infrarode straling af. Die straling wordt opgenomen door objecten of 
lichamen in de omgeving met een lagere temperatuur. Stralingswarmte levert 
thermisch comfort, zelfs bij een lagere luchttemperatuur. 

Het is dus niet enkel de luchttemperatuur die invloed heeft op een comfortgevoel, ook de 
temperatuur van de muren, raampartijen en vloer heeft een grote invloed. Niet inerte(*) 
woningen hebben het voordeel dat ze minder koude wanden hebben en dus zonder 
verwarming relatief warmer aanvoelen. Echter zullen niet inerte woningen in de warme 
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seizoenen daardoor wel een groter risico op oververhitting vertonen, wat ook een invloed 
heeft op het comfort. Vermijden van oververhitting zal bij dit soort woningen een nog groter 
aandachtspunt vormen.  

Inertie (*) 
De thermische inertie is de capaciteit van een bouwconstructie om warmte op te 
slaan en geleidelijk terug af te geven. Steen heeft bijvoorbeeld een grotere 
thermische inertie dan hout. Steen warmt trager op en geeft zijn warmte trager weer 
af. Niet inerte woningen zijn bijvoorbeeld houtskeletwoningen. 

 
Klassieke stenen woningen zullen na een vakantie langere tijd nodig hebben om warm aan 
te voelen, maar zullen hierdoor in de warme seizoenen dus ook langere tijd koel blijven. 
Betonkernactivering werkt enorm traag en is daarom niet voor elk gebouwtype geschikt. 
 

Warmteverdeling 
Het meeste comfort wordt bereikt bij 24°C ter hoogte van de vloer, 20°C in het midden en 
16°C ter hoogte van het plafond. Vloerverwarming benadert deze temperatuurverdeling het 
best. Verwarming – vooral convectieverwarming – met hogere temperaturen zorgt voor een 
groter verschil tussen de temperaturen aan vloer en plafond.  

De gelaagdheid is groter in ruimtes met hogere plafonds. Ook bij verwarming met veel 
convectie zien we relatief hogere temperatuurverschillen. Verder speelt ook het 
verwarmingsregime(**) een rol: hoe hoger de afgiftetemperatuur van het 
verwarmingselement, hoe groter de gelaagdheid. 

Verwarmingsregime (**) 
Traditioneel werden voor weinig of niet-geïsoleerde gebouwen, de 
verwarmingselementen op 90-70°C gedimensioneerd, of op 80-60°C voor matig 
geïsoleerde gebouwen. Na een ingrijpende energetische renovatie kan de 
temperatuur van de traditionele verwarmingselementen zoals radiatoren naar 70-
50°C, of bijv. 40-30°C en nog lager voor vloerverwarming. Voor betonkernactivering is 
de vertrektemperatuur tussen 25°C-30°C. 

Het verwarmingsregime heeft een grote invloed op het rendement van de 
warmteopwekking en -opslag, zeker bij gasonafhankelijke toestellen vb. bij 
warmtepompen en geothermie. 

Relatieve vochtigheid van de lucht 
Koude lucht kan minder vocht vasthouden dan warme lucht. In de winter bevat de koude 
buitenlucht weinig vocht. Door deze lucht op te warmen neemt de relatieve vochtigheid van 
de lucht af.  

Een gezonde luchtvochtigheid zit tussen 40% en 60%. 

Een te droge lucht binnenshuis kan heel wat gezondheidskwaaltjes en ongemakken 
veroorzaken zoals uitgedroogde of geïrriteerde slijmvliezen in de neus- en keelholte; droge, 
schilferige huid; droge, branderige ogen; hoofdpijn; … 
Verwarmingssystemen die vooral inzetten op de verwarming van lucht, alsook 
ventilatiesystemen met voorverwarming van de toegevoerde buitenlucht, zorgen voor een 
lagere relatieve vochtigheid in de ruimte. Hierdoor vergroot de kans dat men bij deze 
systemen moet inzetten op extra luchtbevochtiging in de winterperiode, om de luchtkwaliteit 
alsnog op peil te houden: kamerplanten, luchtbevochtigers, …  
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Té vochtige lucht daarentegen zal de gevoelstemperatuur negatief beïnvloeden: koude lucht 
voelt nog kouder aan, warme lucht voelt nog warmer aan. Daarnaast kan een te vochtige 
luchtkwaliteit voor condensvorming zorgen op koude oppervlaktes (koude bruggen, slecht 
geïsoleerde en slecht geventileerde woningen). Indien deze condensvorming frequent 
optreedt, zal deze op sommige oppervlaktes schimmels beginnen vormen. Proportionele 
schimmelvorming in woningen kan heel wat gezondheidskwalen en ongemakken 
veroorzaken. 

CO2 

De comfortparameter CO2 heeft betrekking op infiltratie en ventilatie. Oude woningen zijn 
amper luchtdicht en hebben daarom veel luchtinfiltratie. De goede luchtkwaliteit van deze 
woningen kost een fortuin aan verwarming. Bouwen met oog voor luchtdichtheid beperkt het 
infiltratiedebiet waardoor gecontroleerde ventilatie noodzakelijk wordt.  

Tocht 
Grote temperatuurverschillen in een ruimte kunnen voor tocht zorgen. 
Warmteafgiftetemperaturen van 75°C en 85°C zorgen voor grote temperatuurverschillen in 
een ruimte en dus ook tocht. 

Bij systemen op luchtverwarming zal de installateur de inblaassnelheid beperken om tocht te 
vermijden.  

Akoestiek 
We gaan steeds dichter op elkaar wonen, de zogenaamde ‘verdichting’. Woningen 
akoestisch ontkoppelen wordt een belangrijke uitdaging. In hoofdstuk 3 bespreken we het 
project van TIORC waarbij wandverwarming onderdeel is van een oplossing om akoestiek 
tussen woningen te verbeteren. 

Stof 
Bij convectieverwarming is de constante circulatie van lucht een doorlopende circulatie van 
stof en ziektekiemen. Lagetemperatuurverwarming zorgt voor minder zwevend stof in huis. 

Bewoonbare oppervlakte 
De bruikbare vloeroppervlakte van een woning bepaalt een gevoel van ruimte en dus 
comfort. Volledig ingewerkte systemen als vloer- of wandverwarming hebben hierbij voordeel 
op niet ingewerkte systemen als radiatoren. Radiatoren nemen plaats in, de wand waartegen 
ze hangen kan niet dienen om bijvoorbeeld een kast te zetten. Bij vloerverwarming blijft alle 
ruimte beschikbaar. 

Reactietijd op schommelingen verwarmingsbehoefte 
De warmtevraag van een woning schommelt voortdurend. In goed geïsoleerde woningen is 
er een minder continue basis warmtevraag. Hierdoor kunnen kleine wijzigingen voor grote 
temperatuurschommelingen zorgen: vb. een aantal personen die binnenkomen, toestellen 
die warmte afgeven, de zon die binnenkomt.  
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Figuur 1: warmtebalans in een woning 

In minder goed geïsoleerde woningen kan de buitentemperatuur grote schommelingen 
veroorzaken. Bij de overgang van zomer naar winter is het ’s ochtends dikwijls nog koud, 
wordt het overdag vrij warm en koelt het ’s avonds weer snel af. Hetzelfde fenomeen zien we 
bij de overgang van winter naar zomer. In België en Nederland is het tussenseizoen een 
relatief lange periode. 

Verwarmingssystemen hebben een specifieke reactietijd. Stel: je komt thuis van vakantie en 
zet de verwarming aan. Hoe lang duurt het vooraleer je woning comfortabel warm aanvoelt?  

Luchtverwarming en warmtestralers hebben een snelle reactietijd. Het duurt bij 
luchtverwarming 5 à 10 minuten voor uw huis warm is. Dat is anders bij vloerverwarming, het 
systeem van vloerverwarming is een mechanisme met een heel trage opwarming en met een 
trage afkoeling. De reactietijd van traditionele radiatoren en vloerverwarming met een lage 
inertie(*), is respectievelijk kort (enkele minuten) en gemiddeld (20 tot 30 minuten). Zoals 
gezegd is de reactietijd bij betonkernactivering heel traag. 

Energieverbruik en rendement verwarming 
De opwekking van warmte heeft een hoger rendement bij een lagere afgiftetemperatuur, 
zowel bij gasketels als warmtepompen. 

Bij verwarming met een warmtepomp hangt het rendement van de installatie grotendeels af 
van de afgiftetemperatuur van de verwarmingselementen. Condenserende gasketels 
recupereren warmte uit de rookgassen, bij lage verwarmingstemperaturen is het 
gemakkelijker om warmte te recupereren. 

Beleidskeuzes en energiekwaliteit 
Energiekwaliteit 
Aardgas of elektriciteit omzetten naar warmte voor woningverwarming is een enorme 
degradatie van energie. De verbranding van aardgas levert een vlamtemperatuur van 
meestal boven 300°C. Uiteindelijk is in een woning 21°C nodig. In industriële processen zijn 
vaak wel hogere temperaturen nodig en is het minder evident om alternatieve bronnen in te 
zetten.  

Exergie en anergie 
Een maat voor de kwaliteit van energie is de verhouding van exergie tot anergie. 
Exergie is energie die men mogelijk kan omzetten in nuttige arbeid. Anergie is dat 
deel dat in de omgeving terechtkomt zonder dat het nuttige arbeid kan leveren 1. 

 
1 bron: Milieurapport Vlaanderen, MIRA, 2010 
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Aardgas en elektriciteit zijn volledig omzetbaar in andere vormen, zoals bijvoorbeeld 
mechanische energie, in warmte, .., en bestaan dus volledig uit exergie. Warmte met 
relatief lage temperatuur is een energievorm met een lagere kwaliteit, die niet meer 
volledig kan omgezet worden in een andere energievorm 2. Naarmate de temperatuur 
lager is, is de kwaliteit van de warmte-energie lager. 

Bij de productie van warmte op 30 °C vanuit aardgas of elektriciteit wordt het 
merendeel van de hoogwaardige, waardevolle energie omgezet in anergie, ondanks 
het feit dat de installatie een uitstekend energetisch rendement heeft. 

De warmtepomp presteert exergetisch beter dan andere verwarmingsinstallaties.3 Bij een 
SPF van 4 kan 1 elektrische kWh 4 kWh aan warmte opleveren. Toch doet het 
rendementsverlies bij productie en distributie van onze huidige elektriciteitsinfrastructuur 
deze rendementswinst deels teniet.  

België 
Op dit moment is in een gemiddeld Belgisch huishouden aardgas de belangrijkste 
energiebron. Het aandeel van aardgas in het Belgisch huishoudelijk energiegebruik nam toe 
van 36 % in 2000 naar 46 % in 2017 4. 

Sinds 2017 zijn de netbeheerders niet meer verplicht om te voorzien in nieuwe aansluitingen 
voor aardgas. De Vlaamse overheid wil investeren in hernieuwbare energie en weg van de 
oude fossiele brandstoffen.  

Vanaf 2021 krijgen nieuwe grote projecten geen aardgasaansluitingen meer behalve als het 
aardgas gebruikt wordt als bijverwarming in combinatie met een hernieuwbaar 
energiesysteem dat de hoofdverwarming vormt. 

Hoewel aardgas vanuit economische redenen nog steeds het vaakst gekozen wordt als 
hoofdverwarmingsbron voor bestaande gebouwen, alsook bij de energetische renovatie 
ervan, is het de ambitie en doelstelling om tegen 2050 alle woningen in België op BEN-
niveau te brengen (Bijna Energie Neutraal). Vanuit verschillende beleidsniveaus (Federale, 
Gewestelijke, Provinciale en Lokale overheid) worden er momenteel beleidsstrategieën en 
actieplannen uitgewerkt om België tegen 2050 fossielvrij te maken of op zijn minst 
klimaatneutraal.  

Nederland 
In Nederland is de beweging op gang om de gebouwde omgeving in heel Nederland tegen 
2050 aardgasvrij te maken. 

 

  

 
2 bron: Cogenenergy, warmtekrachtkoppeling 
3 Bron: “Exergie als indicator voor de duurzaamheid van gebouwen”, Stijn VERBEKE, 2006 
4 bron: Energiegebruik door huishoudens, VMM, 2019 
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3. RESULTATEN & DISCUSSIE 
Project TIORC: Vieheide in Heerlen 
Verwarmingssysteem: warmtepomp en wandverwarming 
De pilotwoning van de coöperatie TIORC U.A. is uitgerust met een lucht/water warmtepomp 
als opwekker voor warmte. Lucht is de bron aan de buitenkant en water is het afgiftemedium 
aan de binnenkant van de woning. De mogelijkheid tot koeling is niet in de woning 
geïnstalleerd, uit budgetoverwegingen bij het realiseren van de pilotwoning. 

Ook voor het afgiftesysteem is door de bedrijven onderzoek gedaan. Rekening houdend met 
de warmtepomp moest dit sowieso een laag temperatuur afgiftesysteem zijn. Gelet op de 
vergrijzende bevolking in de regio Parkstad Limburg (waar de pilotwoning is gelegen) en 
wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat ouderen last krijgen van dikke voeten als 
gevolg van vloerverwarming is gezocht naar een alternatief. Bij het zoeken naar dit 
alternatief is verder ook naar het soort woning gekeken en de ligging ervan ten opzichte van 
de andere woningen. Op basis van dit onderzoek is besloten om in de gehele woning 
wandverwarming te realiseren met daarbij een extra tussenwandisolatie waarbij met name 
aandacht is besteed aan akoestiek. 

Algemeen 
De TIORC pilotwoning is een tussenwoning in een rij van 6 woningen. De wijk waarin de 
woning is gelegen (Vrieheide) is gerealiseerd in de zestiger jaren van de vorige eeuw en 
bevat vanuit stedenbouwkundig oogpunt een hoge kwaliteit. De wijk is merendeels 
opgebouwd met blokken van 6 woningen met daartussen veel ruimte en groen.  

 

Figuur 2: luchtfoto van wijk Vrieheide 
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De wijk is na de grote 
mijnsluitingen echter 
sterk verloederd. Er 
isveel illegaal 
bijgebouwd, de 
woningen zijn zeer slecht 
geïsoleerd en er wonen 
relatief veel mensen met 
lage inkomens. 

 

 

 

 

Onder meer om deze reden is met de gemeente Heerlen in 2015 overlegd om in deze wijk 
een pilotwoning te realiseren. Er zijn sinds 2016 veel open dagen geweest om mensen te 
enthousiasmeren om op een laagdrempelige wijze met verduurzaming aan de slag te gaan. 
Binnen het ENLEB project zullen mensen, wanneer de Corona maatregelen het toelaten, 
wederom uitgenodigd worden voor open dagen, waarbij mensen kunnen zien en ervaren 
welk verhoogd comfort er kan worden bereikt in een woning. 

 

De TIORC pilotwoning is gelegen aan de 
Italiëlaan 112 in de blok Italiëlaan 110 – 120 
en is medio zestiger jaren van de vorige 
eeuw gerealiseerd.  In 2015 is een 
bouwvergunning aangevraagd voor de 
hernieuwbouw van de woning. De EPC 
berekening voor deze bouwaanvraag is 
opgesteld binnen de destijds geldende 
Energieprestatie normering uit 2006.  

De woningen hebben allemaal doorgestorte 
betonvloeren op alle verdiepingen, wat de 
woningen geluidgevoelig maakt. Zeker 
wanneer de voor- en achtergevel fors 
geïsoleerd worden, is de geluidsoverdracht 
via de tussenwanden nog meer aanwezig. 

Vanwege akoestisch comfort is gekozen om ook de tussenwanden van de woning na te 
isoleren, om daarmee een extra thermische schil te realiseren, waarmee ook de 
geluidsoverdracht wordt tegengegaan. In deze voorziening is tegelijkertijd de 
wandverwarming aangebracht. In onderstaande schetsen zijn een aantal mogelijkheden voor 
na-isolatie weergegeven. 

Figuur 3: straatfoto van wijk Vrieheide 

Figuur 4: blok Italiëlaan 110-120 
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De coöperatie TIORC U.A. is eigenaar van de woning en verhuurt de woning aan een 
huishouden van 2 personen. In het huurcontract is opgenomen dat de woning een 
pilotwoning is en dat de bewoners akkoord gaan met metingen en onderzoek. 

De totale bewoonbare oppervlakte van de woning is 130 m2.  Op de begane grond is er een 
hal, een technische ruimte en een kamer, alsmede een open trap naar de eerste verdieping. 
Op de eerste verdieping bevindt zich de woonkamer en keuken met een open trap naar de 
tweede verdieping. Daar bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer.  De EPC van de 
gerealiseerde pilotwoning in 2016 is 0,66 tegen de wettelijke eis van 1.0 in dat jaar. Het EPC 
van Nederland mag niet verward worden met EPC van België. In Nederland spreken we over 
EPC zowel bij nieuwbouw, renovatie, verkoop en verhuur van woningen. In België spreken 
we over EPB bij nieuwbouw en renovatie, bij verhuur en verkoop is er het EPC. Te 
vermelden is dat sinds 1 januari 2021 EPC in Nederland vervangen wordt door BENG. 

In de praktijk blijkt dat de woning energieleverend is, afhankelijk van het bewonersgedrag. 
De eerste bewoners waren netto energieverbruikers en de tweede bewoners leveren energie 
terug. 

Het geheel van maatregelen die in 2016 zijn gerealiseerd, is hieronder schetsmatig 
weergegeven: 

Figuur 5: schets binnenisolatie Figuur 6: schets buitenisolatie 
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In de thermische schil is 
rekening gehouden met het 
natuurkundig principe dat 
warmte stijgt. Om deze reden 
is de begane grond niet 
verwarmd en niet geïsoleerd. 
Er is vanuit de hal een open 
trap naar boven. Het plafond 
in de hal en benedenkamer is 
wel geïsoleerd.  

Op de eerste en tweede 
verdieping is de vloer 
geïsoleerd, daarnaast zijn het 
dak en de voor- en 
achtergevel geïsoleerd. De 
koude bruggen ter hoogte van 
de balkons zijn gedicht. De Rc 

waarde van de dichte delen van voor- en achtergevel alsmede het dak is 5,0. De Rc van de 
verdiepingsvloer en de tussenwanden is 2,5. De U-waarde van glas en kozijn is 1,0 W/m².K. 
Er is een lucht-water warmtepomp geïnstalleerd van het merk Alpha Innotec voor de ruimte- 
en warm tapwaterverwarming met als kenmerken: LWD 50A/SX en LWD 50A/RSX. 

Er is een buitenzonwering geïnstalleerd op de eerste en tweede verdieping op de voor- en 
achtergevel. Op het dak bevinden zich 20 zonnepanelen van het merk IBCsolar met als 
oriëntatie Oost-West onder een hoek van 10 graden (5.500 Wp), de jaarlijkse opbrengst van 
deze panelen is ca. 3.825 kWh. Aan de achtergevel zijn 10 zonnepanelen bevestigd van het 
merk SCX solar. Deze zonnepanelen moeten op termijn mogelijks verwijderd worden, omdat 
zij niet passen binnen het vigerende gemeentelijke beeldkwaliteitsplan voor de wijk 
Vrieheide.  

Er werd gekozen voor het plaatsen van een vraag-gestuurd ventilatiesysteem type C, dat 
aangestuurd wordt op basis van CO2-meting en relatieve luchtvochtigheid. Dit betekent dat 
er niet constant wordt geventileerd met warmteterugwinning (type D), maar dat er enkel 
wordt geventileerd als het ook echt nodig is, afhankelijk van de hoeveelheid CO2 en 
luchtvochtigheid in de woning. Er wordt dan via onderdruk verse buitenlucht aangezogen. 

Aspecten implementatie 
In de woning is in elke ruimte op de eerste en tweede verdieping wandverwarming 
toegepast. De reden hiervoor is onder meer het comfort en de snelle opwarming met 
aangename warmte van de ruimtes. De voorziening kan ook voor koeling worden gebruikt, 
wat in de pilotwoning vanwege budgetoverwegingen niet is toegepast. De warmte is 
regelbaar per ruimte. Tijdens het ENLEB project wordt in de pilotwoning de monitoring 
ingericht, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de inzet van digitalisering bij het regelen van 
de warmte per ruimte. Op de begane grond is geen verwarming voorzien. Ondanks dat het 
trappenhuis door de gehele woning open is, is er een aangenaam klimaat vanwege het 
natuurkundig principe dat warmte opstijgt en derhalve de koude vanuit de 
benedenverdieping ook op de benedenverdieping blijft. 

Er zijn geen conflicten geweest met andere technieken. Er is een bewuste keuze gemaakt 
voor wandverwarming om hiermee te testen of er inderdaad sprake is van een hoger comfort 
dan vloerverwarming of warmte van radiatoren. Uit de empirische ervaringen van de 
bewoners blijkt dat er een zeer aangenaam klimaat in de woning aanwezig is gedurende het 

Figuur 7: schets van maatregelen die genomen zijn in 2016 
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gehele jaar. De vloeren zijn afgewerkt met parket en de wanden zijn afgewerkt met gips en 
wandverf. 

In de badkamer is er naast de wandverwarming een extra elektrische vloerverwarming 
geplaatst. Bij de eerste bewoners bleek dit een grote kostenpost voor elektriciteit te zijn 
omdat deze altijd aan stond. Bij de tweede bewoners staat deze verwarming altijd uit. Naar 
aanleiding van deze ervaring, geeft TIORC aan dat bij volgende projecten geen elektrische 
vloerverwarming in de badkamer wordt geïnstalleerd.  

Bij de realisatie van de pilotwoning is geen weersafhankelijke regeling geïmplementeerd. 
Nadat de eerste poging tot monitoring van de woning is mislukt (met het systeem Omnilan) is 
in 2019 een nieuw plan gemaakt voor de monitoring van de woning, waarbij een sturing van 
de warmtevoorziening en gebruik van elektrische apparaten op afstand via Internet of Things 
mogelijk wordt. Hiertoe zijn in december 2020 sensoren in de woning geplaatste en is er 
software ontworpen, waarmee alle data van energieverbruik wordt gemeten. Er worden 
vervolgens algoritmes ontwikkeld waarmee wordt getest hoe de bewoners zo optimaal 
mogelijk, op basis van hun eigen lifestyle, ondersteund kunnen worden bij een zo duurzaam 
mogelijk woongedrag. 

Kostprijs 
De realisatie van de pilotwoning heeft €150.000 gekost en de woning heeft een 
woonoppervlakte van 130m2. Dit betekent dat de kostprijs van de verduurzaming € 1.154,- 
per m2 heeft gekost. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat volgende projecten goedkoper kunnen worden, 
doordat bepaalde zaken, zoals de elektrische vloerverwarming, achterwege gelaten kunnen 
worden. Daarnaast daalt deze prijs ook wanneer er kan worden opgeschaald. 
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Project Zonnige Kempen: Huis Van Bockstal in Vorselaar 
Het huis Van Bockstal is een vrijstaand gebouw met 6 woongelegenheden, elk met eigen 
inkom. De renovatiewerken werden uitgevoerd tussen 2017 en 2020. In 2021 waren alle 
appartementen verhuurd. 

Het project is een ingrijpende energetische renovatie met bouwaanvraag 2015 en zijn de 
eisen: E-peil E90, isolatie scheidingsconstructies alsook de minimale ventilatievoorzieningen. 

 

Tabel 1: Voorgevel Huis Van Bockstal 

Gebouwschil 
Het huis Van Bockstal is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Hierdoor 
mochten er geen al te grote veranderingen aangebracht worden aan het uitzicht van de 
woning. Verbouwingen en onderhouds- of verbeteringswerken zijn toegelaten, mits het 
bewaren van het oorspronkelijk uitzicht. Als bouwheer heeft Zonnige Kempen binnen deze 
krijtlijnen alle mogelijke renovatiemaatregelen genomen om de woning te verduurzamen en 
er zes zeer energiezuinige appartementen van te maken. 

Een grondige energetische renovatie door een goed doordachte aanpak van de gebouwschil 
met aandacht voor het behoud van het dorpszicht: 

- Het dak van de woning werd geïsoleerd naar de isolatienormen anno 2020, met 16 cm 
PIR isolatie. Waar mogelijk hebben de platte daken een groendakbedekking gekregen. 

- De muren werden aan de binnenzijde extra geïsoleerd waardoor de oorspronkelijke 
buitengevel behouden bleef. Langs de binnenzijde isoleren is niet de meest optimale 
manier omdat koudebruggen moeilijker weg te werken zijn. De spouwmuur is ook 
opgevuld met EPS-korrels. 

- De vloeren in de woning zijn extra geïsoleerd via de kelder met PUR-platen. De Muren 
van de kelder werden ook geïsoleerd met deze PUR-platen. 
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- Het schrijnwerk in de gehele woning is vervangen door raamkaders in ThermoDUR met 
driedubbele beglazing. 

Technieken 
Er is een innovatief installatiepakket ontwikkeld dat op vlak van hernieuwbare energie, 
comfort en de haalbaarheid binnen een renovatie de mogelijkheden kan demonstreren. 

Verwarming 
Er is gekeken op welke manier men de opbrengsten van een innovatieve en een in België 
niet of bijna niet toegepaste techniek van een brandstofcel en de bijbehorende lage 
temperatuur verwarming, het best kon implementeren in de woning. Hierbij zijn 3 
verschillende scenario’s toegepast: ventiloconvectoren, vloerverwarming + 
ventiloconvectoren en vloerverwarming.  

De twee duplex appartementen zijn elk met een vooruitstrevende warmtepomp uitgerust. Bij 
deze appartementen was het wel mogelijk om te werken met vloerverwarming, omdat we 
hier minder gebonden waren aan de bestaande dorpelhoogte en de noodzakelijke 
vloeropbouw. Dit zorgt ook in beide woningen voor hoog comfort, natuurlijk ook door hoge 
mate van luchtdichtheid als gevolg van het na – isoleren aan de binnenzijde en het 
buitenschrijnwerk met driedubbele beglazing. 

Eén appartement is bewust uitgevoerd naar de huidige (renovatie) normen, zijnde een 
degelijk HR ketel met convectoren, wel gekoppeld aan een gemeenschappelijke zonneboiler 
en voorzien van drie dubbele beglazing. Hierdoor zijn er mogelijks globale inzichten te 
verwerven tussen de verschillende appartementen met deze standaard. Natuurlijk rekening 
houdend met variatie in plan en oriëntatie van het appartement en de invloed van de 
gebruiker. 

  Verwarmingssysteem verwarmingssysteem 
afgifte 

Ventilatie 

appartement 1 condenserende gaswandketel Radiatoren (70/50°C) C + 

appartement 2 brandstofcel ventiloconvectoren C + 

appartement 3 vloerverwarming + 
ventiloconvectoren 

C + 

appartement 4 vloerverwarming C + 

appartement 5 lucht/water warmtepomp vloerverwarming C + 

appartement 6 lucht/water warmtepomp met 
warmterecuperatie voor ventilatie 

vloerverwarming D 

Tabel 2: overzicht technieken Markt 18 Vorselaar 

Het regime van de vloerverwarming is telkens 40-30°C. De chape waarin de 
vloerverwarming ligt is 7-8 cm dik en in combinatie met vloerverwarming is telkens voor 
tegels gekozen. In de badkamer is bewust nergens een bijverwarming geplaatst. 

Elke bewoner heeft in zijn appartement een kamerthermostaat waarbij ze de gewenste 
temperatuur kunnen instellen.  
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Ventilatie 
De nieuwe woningen van Zonnige Kempen worden doorgaans uitgerust met systeem C+. 

Zo ook bij Markt 18, echter zijn we binnen ENLEB een stap verder gegaan. 

Een C+ systeem vergt weinig onderhoud en geeft ook weinig aanleiding tot grote problemen 
bij onjuist gebruik door de huurder of achterstallig onderhoud. 

Een nadeel is een zogenaamde “koude trek”  als gevolg van de niet opgewarmde 
aangezogen verse buitenlucht via raamroosters. Daarom hebben we in één van de 
appartementen ervoor gekozen om via gevelopeningen achter de ventiloconvectoren de 
verse lucht aan te zuigen. Wat meer comfort zou kunnen bieden, daar de inkomende lucht 
wordt voorverwarmd. 

In een ander appartement is er een systeem D voorzien, dat volledig geïntegreerd is in een 
lucht/water warmtepomp met warmterecuperatie voor ventilatie.  

Door deze variatie kunnen we de verschillende mogelijkheden omtrent ventileren en 
renoveren demonstreren in de praktijk en de mate van comfort voor de gebruiker inzichtelijk 
maken. 

 

Warm water 
3 appartementen krijgen warm water via een brandstofcel. De restwarmte die vrijkomt wordt 
gebruikt voor de centrale verwarming en productie van warm water. 

Eén appartement krijgt warm water via een HR ketel gecombineerd met een 
gemeenschappelijk zonneboiler. De ingebouwde condenserende unit zorgt voor de na-
verwarming. 

Eén appartement krijgt warm water via een warmtepomp gecombineerd met een 
gemeenschappelijke zonneboiler. Eén appartement krijg warm water van hybride 
zonnepanelen gecombineerd met een warmtepomp. Hier zorgt de warmtepomp telkens voor 
de naverwarming van het warme water.  

 

Zonnepanelen 
Er zijn zowel hybride zonnepanelen als traditionele zonnepanelen. De hybride zonnepanelen 
produceren elektriciteit en warm water. Door het verkoelende effect bij de productie van 
warm water hebben deze hybride panelen een hoger elektrisch rendement. Zo zetten we 
zonne-energie in voor de bereiding van warmtapwater als ook voor het opwekken van 
gelijkstroom.  

Binnen ENLEB is één van de appartementen uitgerust met zowel een AC alsook een DC 
infrastructuur. Het is de bedoeling om een aantal stopcontacten en eventueel verlichting 
permanent aan te sluiten op een laag voltage DC (48VDC of 24 VDC). 
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Tabel 3: Dak Huis Van Bockstal Markt 18 Vorselaar 

Monitoring  
Om een beeld te kunnen hebben wat de installaties energetisch opleveren, worden een 
aantal parameters gemonitord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatuur in de appartementen 
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In onderstaande grafiek zien we alle binnentemperaturen en buitentemperatuur van 7 tot en 
met 9 januari 2021. Appartement 5 wordt niet verwarmd, alle andere appartementen wel. 
Elke bewoner heeft in zijn appartement een kamerthermostaat waarbij ze de gewenste 
temperatuur kunnen instellen.  

 

 

Tabel 4: Binnentemperaturen appartementen 1-6 van 12 tem 31 januari 2021 

In appartement 1 - condenserende gasketel, radiatoren 70/50°C – zien we dat er een 
nachtverlaging is ingesteld. Tegen 22u ’s nachts begint de binnentemperatuur te zakken. Om 
9u ’s morgens start de verwarming terug op. 
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Figuur 8: temperatuur appartement 1 met nachtverlaging 

Bij appartement 2 – brandstofcel, ventiloconvectoren – is er geen nachtverlaging. De 
temperatuur is gemiddeld 21,71°C. Dit is vermoedelijk te wijten aan de instellingen van de 
regeling. Ventiloconvectoren zijn geen inerte verwarmingssystemen en kunnen perfect 
tijdelijk (’s nachts vb.) naar een lagere temperatuur gaan. 

De warmteproductie door de brandstofcel is gescheiden van de afname in de appartementen 
door een collector. Vanaf deze collector zijn de pompgroepen met driewegkraan per 
appartement verantwoordelijk voor de temperatuursregeling van het appartement. Draait de 
pomp niet, dan wordt het appartement niet verwarmd, onafhankelijk van de werking van de 
brandstofcel. 
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Bij appartement 3 – brandstofcel, ventiloconvectoren en vloerverwarming – is er ook geen 
nachtverlaging. In een goed geïsoleerde woning met vloerverwarming zal de temperatuur 
minder snel dalen. De gemiddelde temperatuur is 23,64°C. Dat deze temperatuur zo hoog is 
heeft te maken met de instellingen van de regeling en dus een keuze van de bewoner. 

Bij appartement 4 – brandstofcel, vloerverwarming – is er ook geen nachtverlaging. De 
gemiddelde temperatuur is 23,49°C. Deze hoge temperatuur is de keuze van de bewoner.  

Appartement 5 is het enige appartement dat niet verhuurd is en dus niet verwarmd wordt. 

Appartement 6 – warmtepomp, vloerverwarming – geeft elke dag eenzelfde 
temperatuursverloop. De nachtverlaging is ingesteld van 24u tot 7u. De temperatuur zakt 
met gemiddeld 2°C. 
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4. CONCLUSIE 
Afhankelijk van het type woning, renovatie of nieuwbouw, het budget en andere 
randvoorwaarden, zal een ander type verwarming de voorkeur krijgen.  

In de Vrieheide van Heerlen werd gekozen voor wandverwarming die niet alleen warmte 
biedt maar ook voor een betere akoestische scheiding zorgt tussen de woningen onderling. 

In project Markt te Vorselaar zijn verschillende verwarmingssystemen geplaatst. Bij dit 
project is de totale kost (TCO – Total Cost of Ownership) relevant: naast de lage 
energieverbruiken, wegen de kosten voor installatie en onderhoud door. Het gevaar bij 
energiezuinig bouwen schuilt erin dat er te grote installaties gezet worden en daardoor over 
hun totale levensduur een grotere milieubelasting vormen dan de energiebesparing die ze 
moeten opleveren.    
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PARTNERS 

 
Dit rapport kwam tot stand in project EnergieNeutraal LEvensloopbesteding Bouwen (ENLEB). Project ENLEB is gefinancierd 
binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële 
steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. 


