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1. Management samenvatting analyse Tolhuis 1590
Deze analyse geeft inzicht in het gebruik van het ActiveWarmth All Electric renovatie concept in
Tolhuis 1590, het huis dat mensen verwarmt in plaats van zichzelf. De nadruk ligt in dit verslag op de
ervaring van de bewoners en het energieverbruik van de woning. Tijdens de monitoringsfase in het
stookseizoen 2015/2016 zijn verschillende metingen verricht en is de bewoners gevraagd naar de
beleving van comfort op thermisch, akoestisch en visueel gebied. Tevens zijn energieverbruik en
kosten in kaart gebracht. De metingen en monitoring leverden belangrijke inzichten op, waarmee
comfort en energieverbruik in samenhang zijn geoptimaliseerd.
ActiveWarmth een wandverwarming met sensorthermostaat
De verwarming - een ultradunne mat van polymeer - is onzichtbaar verwerkt in strakke wanden,
waarin je gewoon een gat kan boren om een schilderij op te hangen. Wanneer de sensor de
aanwezigheid van bewoners opmerkt, beginnen de wanden een egale en comfortabele warmte uit te
stralen. Binnen een kwartier zijn de wanden 8 graden warmer. Deze vorm van intelligente aansturing
en elektrische verwarming garandeert een snelle respons. Niet alleen bewoners hebben profijt van
deze nieuwe manier van verwarmen maar ook de beheerder en de bouwer.
Het ActiveWarmth systeem geeft op de volgende aspecten een energiebesparing ten opzichte van
een traditioneel systeem (cv met radiatoren):
• Lagere luchttemperatuur vanwege het grote stralingsaandeel. Hierdoor kan de
luchttemperatuur circa 3°C lager zijn dan bij cv met radiatoren.
• Vraaggestuurde regeling door middel van aanwezigheidsdetectie (PIR). Hierdoor worden
ruimten alleen dan verwarmd wanneer nodig.
• Geen rendementsverliezen voor afgifte, distributie en opwekking, ervan uitgaande dat de
elektriciteit duurzaam is opgewekt.
• CO2 neutraliteit bij gebruik van groene stroom.
Voor Tolhuis 1590 is het totale energieverbruik in een theoretisch model gecompenseerd met 33
zonnepanelen waardoor het een Nul op de Meter woning is. Hierbij is uitgegaan van bewoning van
2,3 personen, met de volgende energie vraag: 2.700 kWh voor huishoudelijk gebruik, 3.000 kWh1
voor ActiveWarmth en 1.300 kWh voor tapwater.
September 2015 is de woning overgedragen aan een gezin van 6 personen dat het ActiveWarmth
concept in huis gaat ervaren. In de 9 maanden hebben we regelmatig overleg gehad met de
bewoners.
Uit deze gesprekken en uit de enquête blijkt dat zij het huis ervaren als zeer comfortabel en de
werking van de verwarming (de slimme thermostaat) 'logisch' en gebruiksvriendelijk vinden. We
hebben de ervaringen besproken, updates uitgevoerd en de laatste bouwkundige afwerkingen
afgerond. Tijdens deze bezoeken is gebleken dat de woning anders gebruikt dan de uitgangspunten
waarmee gerekend is, wat zijn weerslag heeft op de metingen en resultaten:
•
•
1

6 bewoners met huisdier ipv het theoretisch gangbare uitgangspunt van 2,3 bewoners
Atypisch gebruik van de woning (structurele hoge aanwezigheid)

Energiegebruik voor verwarming gebaseerd op rekenmodellen en gebouwsimulatie
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•
•

Constante hogere temperatuur dan uitgangspunt (± 2°C)
Woonkamerdeur wordt niet gesloten waardoor woonkamer, gang, keuken en overloop 1e
verdieping verbonden zijn

ActiveWarmth concept maakt belofte waar:
• Tolhuis 1590 wordt als comfortabel ervaren gedurende het stookseizoen 2015/2016
• Bewoners ervaren intuïtieve bediening van verwarmingssysteem
• Bewoners ervaren behaaglijke warmte
• Geen hinderlijke geluiden meer waarneembaar van buren
• Het huis functioneert zoals ontworpen: het energieverbruik is conform de berekeningen
• De woning is bij dit gebruik Nul op de Meter, met een overcapaciteit van 1.300kWh in
2015/2016
Verbeteringen, sterkte punten en kansen
Na analyse van de data en de gesprekken met de bewoners is een update van de software
ontwikkeld voor de aansturing van de verwarming. Deze update zorgt ervoor dat de verwarming nog
nauwkeuriger de ingestelde comfort temperatuur volgt. Aan de hand van de analyse van de praktijk
data hebben we de algoritmes in de aansturing gewijzigd, wat zal leiden tot een aanvullende
besparing van minimaal 15% op het berekende verbruik. In samenwerking met TU
Eindhoven/Feenstra wordt de optimalisatie in simulaties voortdurend getest om ook in de toekomst
updates te kunnen uitvoeren.
De compartimentering van de woningen met de ActiveWall voorzetwanden op de woningscheidende
wand zorgt voor geluidsreductie, maar ook voor het verbeteren van de brandwerendheid. Problemen
die woningen van voor midden jaren 80 hebben. In Tolhuis 1590 is de geluidsreductie van haast 5 dB
een enorme verbetering in de leefbaarheid. Een reductie van 3 dB geeft een halvering van het geluid
naar beide woningen, waarmee deze woning nu op het gebied van geluidreductie op
nieuwbouwniveau is.
ActiveWarmth heeft een unieke aanpak vanuit de binnenzijde, waarbij de woning een update krijgt
naar de huidige eisen qua indeling, esthetiek, comfort en leefbaarheid. Ten opzichte van andere
concepten waarbij de nadruk ligt op nieuwe gevelelementen, wordt met het ActiveWarmth concept
de bewoner centraal gesteld.
Businesscase optimalisatie
Optimalisaties in het concept zorgen voor besparingen die de investering gunstig beïnvloeden.
Tolhuis 1590 kan met 26 zonnepanelen toe in plaats van de 30 die bij aanvang van dit project zijn
geïnstalleerd. Dit maakt de investering € 1.950,- ex BTW lager om gedurende 10 jaar Nul op de Meter
te zijn.
De component onderhoud en vervanging van de ActiveWarmth-transformator voor de verwarming is
komen te vervallen, door een uitvoering met een theoretisch oneindige levensduur. Dit komt neer op
een besparing van € 1.570,- ex BTW.
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2. Inleiding
In de laatste 5 jaren is de aandacht om energie te besparen steeds meer komen te liggen op
renovatie van de gebouwde omgeving. Hierbij is aardgas niet langer de standaard energiedrager. Er
is een duidelijke trend naar de toepassing van All-Electric concepten in combinatie met duurzame
energieopwekking op gebouwniveau en/of in de directe omgeving. Er zijn inmiddels verschillende
innovatieve All-Electric oplossingen en concepten ontwikkeld. Het gaat hierbij vaak om complexe(re)
systemen die qua energieprestaties niet direct te beoordelen zijn via de vigerende norm NEN 7120
Energieprestatie van gebouwen (EPG). Daardoor zijn deze nieuwe concepten vaak lastig op grote
schaal toe te passen.
ActiveWarmth is een All-Electric renovatie concept, gebaseerd op een wandverwarmingssysteem
met een aansturing waarbij per ruimte de warmtevraag wordt afgestemd op aanwezigheidsdetectie.
Als benchmark voor ruimteverwarming is de standaard centrale verwarming gekozen. Dit is in
principe een oplossing die geen andere toevoeging kent dan de verwarming van ruimte en warm
tapwater. Het ActiveWarmth systeem is een geïntegreerde oplossing die als onderdeel van de
afwerking van de wand meerdere functies combineert:
• Afwerking van de geïsoleerde wand
• Infrastructuur van de elektra
• Combinatie met een warmte afgiftesysteem
Binnen de context van de ambitie van de Europese en nationale regelgeving, waarbij wordt gestreefd
dat ook de bestaande bouw vanaf 2015 energie 0 moet zijn, zijn de effecten en het
besparingspotentieel van de intelligente aanwezigheidsdetectie en vraaggestuurde regeling alsmede
ook de inpassing in totale All-Electric concepten onderzocht.
In het EOS LT project Duurzame Projectontwikkeling na 2015 is onderzocht wat de effecten zouden
kunnen zijn van vraagsturing op verwarming en ventilatie ten aanzien van energiegebruik en
gezondheid. Vraagsturing blijkt een belangrijk middel te zijn om tot verdere energiebesparing te
komen door comfort te leveren op uitsluitend die plaatsen waar het nodig is en op de exacte tijd dat
het gewenst is.
In de praktijk kan dit worden vertaald door een verwarmingssysteem dat geregeld wordt door een
aanwezigheidssensor op de verwarming waarbij een belangrijke randvoorwaarde is dat het systeem
snel reageert.
ActiveWarmth heeft een systeem ontwikkeld dat hieraan kan voldoen. Het systeem is opgebouwd uit
een gipskartonplaat met een verlijmde polymeer mat van 0,8 mm dikte, een stalen frame en
thermische/akoestische isolatie. In een weggewerkte kabelgoot zijn transformators verwerkt die
zwakstroom afgeven (30V) aan het polymeer. Het afgiftevermogen per element bedraagt 170 Watt.
Het systeem wordt geregeld door een thermostaat en aanwezigheidssensor(en) per ruimte. Het
systeem is snel en kan een wand binnen 15 minuten 8°C in oppervlaktetemperatuur doen stijgen.
De ActiveWarmth wand richt zich in de eerste plaats op hoogwaardige woningrenovaties, waarbij
comfortniveau en energiebesparingen geïntegreerd worden aangepakt. Daarnaast heeft het systeem
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ook de nodige potentie in (bijna) energie neutrale woningrenovatie concepten met name bij AllElectric concepten, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een kleine warmtepomp.

2.1 Projectorganisatie en monitoring
In een eerdere proefwoning in Amsterdam is het concept inmiddels in de praktijk getest, in een
samenwerkingsverband van ActiveWarmth, Woningcorporatie Ymere en de Technische Universiteit
Eindhoven. Alle onderdelen zijn in de testperiode op elkaar afgestemd, zowel wat de installatie
betreft als de bouwkundige aspecten (glaskeuze, dubbele kierafdichtingen, vloer- en wandisolatie).
Het systeem voldoet aan alle technische voorwaarden en veiligheidseisen en alle opgedane kennis,
zoals bij het bouwproces opgedaan, hebben we meegenomen in Nijmegen.
In 2015 is het ActiveWarmth concept opgeleverd in de hoogwaardige renovatie van Tolhuis 1590. De
Gemeenschap heeft als woningstichting met deze woning een stap gezet in het ontdekken van hoe zij
het woningbezit kunnen verduurzamen in een wereld die elektrificeert. Met Schutte bouw en
Ontwikkeling als aannemer hebben we middels Teambouwen het ActiveWarmth concept toegepast.
Teambouwen is het nauw samenwerken van de Gemeenschap, Schutte bouw, Feenstra,
ActiveWarmth en Saint-Gobain Gyproc in de ontwikkeling van de woning, bepalen van de
specificaties en het waarborgen van deze tijdens de bouw.
Kwaliteit van wonen centraal
Door de complexe verbinding van (af)bouwmaterialen te koppelen aan installatie techniek zorgt voor
verbinding tussen de partners en leidt tot een integrale aanpak.
Deze analyse is een samenwerking tussen Feenstra, Emms, Saint-Gobain Gyproc, Schutte bouw &
ontwikkeling, UppEnergy, de Gemeenschap en ActiveWarmth. De monitoring bestaat uit twee delen:
het elektra verbruik per verdieping voor verwarming, de warmwater voorziening en de algemene
energie in de woonkamer gemeten door UppEnergy en de data van het gebruik van de kamers op
aanwezigheid en temperatuur. De meterstanden en de opwek van de panelen zijn afzonderlijk
bijgehouden en per datum dat de woning in gebruik is genomen vastgezet als vertrek datum. De data
analyse is gebaseerd op de maanden november 2015 tot maart 2016.
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3. ActiveWarmth All Electric Concept
Het ActiveWarmth concept is een totaal concept voor renovatie bestaande uit het terugdringen van
de energievraag door middel van isolatie en daarbij de toepassing van de ActiveWarmth wand. Door
de verhoogde isolatiegraad in combinatie met een warmte-afgiftesysteem gebaseerd op straling
wordt zowel een bijdrage geleverd aan energiereductie als aan comfortverhoging.
Het renovatie energieconcept van ActiveWarmth komt voort uit een totaal nieuwe manier van kijken
naar de verwarming van woningen. De filosofie achter het ActiveWarmth concept is dat verwarming
niet langer een verlengstuk of een losse component van de woning is, maar dat dit deel uit gaat
maken van de elektronische wereld van de bewoner. Het hart van het systeem bestaat uit elektrisch
verwarmde wanden en sensoren, die het gebruik minutieus afstemmen op de werkelijke behoefte
van de gebruiker. Dit betekent alleen daar warmte op de plek waar het nodig is en gedurende de tijd
dat het nodig is. Het ActiveWarmth systeem is dan ook volledig gebaseerd op vraagsturing. De
benodigde elektriciteit wordt hierbij duurzaam opgewekt (bijvoorbeeld door middel van PV).
Hiermee komt op een uiterst efficiënte manier de aldus opgewekte duurzame energie ten goede aan
de bewoner, in plaats van aan de verwarming van de woning in zijn geheel.
De wandverwarming is afgestemd op andere duurzame onderdelen van het Renovatieenergieconcept, zoals de warmteterugwininstallatie, de warmwatervoorziening en een
hoogwaardige isolatie. Bij elkaar vormen zij een sluitend systeem dat een zo efficiënt mogelijk
energieverbruik garandeert en voorziet in sterke vermindering van lokale CO2-uitstoot. Het renovatie
energieconcept sluit naadloos aan op duurzaam opgewekte elektriciteit door zonne- en windenergie.
In woningen die volgens dit concept zijn gerenoveerd, zijn geen radiatoren of andere zichtbare
warmtebronnen nodig. Hiermee wordt ook het effectieve gebruiksoppervlak in de woning vergroot.
In de wanden zijn niet zichtbare matten van polymeer (‘kunstrubber’) verwerkt, die straling afgeven
zodra er zwakstroom op komt te staan. Binnen een kwartier kan de temperatuur acht graden
oplopen, terwijl dat bij een conventioneel systeem drie keer zo lang duurt.

Figuur 1. Opbouw ActiveWarmth wand
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Bewegingsdetectors in de thermostaat stemmen de temperatuur automatisch af op de aanwezigheid
van personen in de ruimte. De gebruiker kan zelf het systeem naar zijn hand zetten en opwarming en
afkoeling onmerkbaar laten verlopen. Als een derde huid zal een comfortabele temperatuur met
hem mee bewegen. In de volgende versie krijgt de bewoner via zijn computer feedback over zijn
verbruik en kan hij de verwarming verder op zijn situatie afstemmen. Deze zogenaamde Graphic User
Interface is in ontwikkeling en puur technisch en functioneel van opzet. De nieuwere versies GUI
zullen net als het gebruik van de thermostaat, meer gericht zijn op intuïtief gebruik.

3.1 Het ActiveWarmth verwarmingssysteem
Het ActiveWarmth verwarmingssysteem werkt hoofdzakelijk met afgifte van stralingswarmte.
Stralings- en convectiewarmte hebben verschillende eigenschappen. Stralingswarmte geeft een
hogere comfortbeleving dan convectie warmte bij vergelijkbare luchttemperaturen. Stralingswarmte
verwarmt niet de lucht, maar de objecten die aangestraald worden. Een regeling op basis van louter
luchttemperatuur is niet geschikt voor de ActiveWarmth wand. De ActiveWarmth wand vraagt om en
werkt met een regeling op basis van operationele temperatuur (Fanger comfort parameters) en
aanwezigheidsdetectie.
Traditionele convectie systemen werken met een thermostaat, waarbij geregeld wordt op
luchttemperatuur. Bij ActiveWarmth is het niet meer vanzelfsprekend om te kiezen voor deze
eenzijdige regeling. De intelligente thermostaat met aanwezigheidsdetectie per ruimte zorgt dat de
meet gegevens gecombineerd worden met de karakteristiek (snelheid en stralingscomponent) van
het ActiveWarmth systeem. Waardoor de aansturing het comfort en energieverbruik verbindt. Er is
in dit geval een regeling op basis van comfortparameters en aanwezigheid. Op deze wijze is de
energiebehoefte lager dan in de referentiesituatie, met hetzelfde comfortniveau.
Een gereduceerde instelling voor de luchttemperatuur van 1°C levert een (elektriciteit) besparing op
van 11%. Op basis van het Fangermodel kan met de ActiveWarmth wand hetzelfde comfortniveau
worden gehaald met een temperatuurreductie tot 3°C. Volgens de simulaties is een vraagreductie
van 29% op deze wijze mogelijk.
Het gaat hierbij om de vraagreductie. Bij de referentie wordt de warmte geproduceerd met gas en bij
de ActiveWarmth wand wordt elektriciteit gebruikt. Bij grijze stroom is de milieubelasting hoger voor
de ActiveWarmth wand. Het systeem kan daarom het beste worden toegepast in combinatie met
duurzame elektriciteitsopwekking.
De volgende elementen maken het ActiveWarmth systeem uniek:
• Intelligente aanwezigheidsdetectie op ruimte niveau
• Hogere stralingsaandeel warmteafgifte
• Lagere setpoint temperatuur

3.2 Intelligente aanwezigheidsdetectie op ruimte niveau
Een groot voordeel het ActiveWarmth stralingswarmte systeem is de snelle reactie tijd. Het is
daarom te verantwoorden dat het systeem alleen werkt op het moment dat er iemand in de ruimte
komt. Bij trage systemen zal de ruimte niet op tijd op temperatuur komen (of het gewenste comfort
beleving worden bereikt). De ActiveWarmth thermostaat met aanwezigheidsdetectie is in combinatie
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met een regeling. De regeling is geoptimaliseerd zodanig dat er een balans is tussen een zo laag
mogelijke energievraag met behoud van comfort.

3.3 Hogere stralingsaandeel warmteafgifte
Traditioneel wordt een verwarmingssysteem, gebaseerd op warmteoverdracht door (voornamelijk)
convectie, geregeld op basis van luchttemperatuur. Luchttemperatuur is slechts één van de factoren
die bepalend zijn voor de comfortbeleving. Andere factoren die een bijdrage leveren zijn o.a.
luchtsnelheid (tocht) en warmtestraling. Ook de inspanning en kleding van de persoon speelt mee.
ActiveWarmth wanden maken gebruik van warmtestraling (infrarood). Hiermee wordt niet direct de
luchttemperatuur verhoogd, maar geeft een bijdrage aan het verbeteren van de comfortbeleving in
de ruimte.
Comfort wordt bepaald door de mate van balans tussen energie-uitwisseling van lichaam en
omgeving. De ActiveWarmth panelen geven infraroodstraling met een lange golflengte die direct
aansluit op de warmteopname van het lichaam. Hierdoor is er een optimale overdracht van de
warmte. De invloedsfactoren zijn luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en
luchtsnelheid. Bij het ActiveWarmth wand wordt ingespeeld op deze balans en de
stralingstemperatuur verhoogd zodat met een lagere luchttemperatuur dezelfde mate van comfort
bereikt wordt. Hierbij blijven luchtvochtigheid en luchtsnelheid onveranderd.
Het ActiveWarmth verwarmingssysteem waarborgt storingsvrij gebruik i.c.m. andere elektrische
apparatuur (Europese EMC-richtlijn) en geeft geen elektromagnetische velden af.

3.4 Lagere setpoint temperatuur
Een lagere setpointtemperatuur resulteert in een lager energieverlies. Het is realistisch dat er
gerekend wordt met een lagere setpointtemperatuur, omdat het stralingspercentage hoger ligt dan

waar in de EPC berekening van wordt uitgegaan. Zoals aangetoond met het Fangermodel is een
reductie tot 3 graden mogelijk. Het energieverlies is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen
binnen en buiten. Een reductie tot 3 graden resulteert in een 29% lager energieverlies.
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4. Hoogwaardige renovatie Tolhuis 1590
De woning van woningbouw stichting De Gemeenschap met adres Tolhuis 1590, 6537 PJ Nijmegen,
staat in de wijk Tolhuis welke bestaat uit 250 soortgelijke woningen. De woning is een 4 kamer, jaren
‘70 hoekwoning met een oppervlakte van ongeveer 100m2. De staat van de woning kende bij
aanvang de typische jaren ’70 bouwmethodiek en veel voorkomende problematiek;
- Geluidoverlast
- Matig en vochtig binnenklimaat
- Matig geïsoleerd
Resulterend in;
- Hoge onderhoudskosten (bijlage MJOB)
- Een energierekening van € 2.160,-/ jaar
Bij deze woning waren de badkamer, toilet en keuken zodanig gedateerd dat deze moesten worden
vernieuwd. In de tussenliggende periode is er spouwisolatie en dubbelglas als deeloplossing
toegepast.
Ambitie Tolhuis
- De wijk Tolhuis verduurzamen
- Een Gyproc ActiveWarmth All Electric modelwoning met een hoog comfort voor de huurder.
- Deze woning wordt toekomstbestendig gemaakt:
o Betere leefbaarheid door optimaal thermisch en akoestisch comfort
o Lager energieverbruik
o Minimaal energielabel A
Uitgangspunten
- Woonkwaliteit gedreven
- Geen woonlastenverhoging voor de huurder
- 25 jaar doorexploitatie
- Keuzes toetsen op basis van Total Cost of Ownership (bijlage TCO)
- Mutatiepakket, waarbij de renovatie binnen 4 weken gerealiseerd kan worden
Uitgangspunten
Het uitgangspunt bij Tolhuis was een kwaliteitsverbetering voor de bewoner en de beheerder, die
daar bovenop ook nog eens resulteert in een extreem laag energieverbruik en een lage TCO. Naast
de energetische maatregelen die worden getroffen zoals vloer-, spouw- en dakisolatie, worden ook
het toilet, de badkamer en de keuken vervangen. In een bouwtijd van vier weken voldoet de woning
aan de wensen en eisen van deze tijd en is daarmee klaar voor de toekomst!
Na de hoogwaardige renovatie levert deze woning de bewoners het hoogste comfort met de laagste
kosten. Cruciaal onderdeel van de verbouwing is de innovatieve wandverwarming van Gyproc
ActiveWarmth, die alleen daar verwarmt waar de bewoner is. Dit resulteert in een energienota (in
combinatie met voldoende zonnepanelen) van nul euro per maand voor verwarming, warmwater en
elektrische apparaten.
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Comfort op vele gebieden
Met een team van partners is samen met opdrachtgever woningbouwstichting De Gemeenschap het
Gyproc ActiveWarmth All Electric concept geïmplementeerd waarin bewonerscomfort hand in hand
gaat met een verantwoord Total Cost of Ownership (TCO). Comfort behelst in deze een goed
afwerkingniveau, een gezond binnenklimaat, een goede geluidsisolatie en zuivere lucht in de woning.
Belangrijk voor de totale exploitatieduur is dat het Gyproc ActiveWarmth All Electric concept zeer
gunstig is voor de TCO door lager onderhoud, lagere vervangingskosten en (deels) onafhankelijk van
de energieprijs ontwikkeling.
Bundelen van kennis
Door de kennis van de toeleveranciers, adviseurs, de woningbouwstichting en de bouwer te
combineren, ontwikkelde een team van specialisten gezamenlijk een woning die aansluit op de
wensen van de woningbouwstichting en de bewoners. Alle partijen zijn medeverantwoordelijk voor
het resultaat in deze werkwijze. Deze manier van bouwen is eenvoudig op te schalen en sluit perfect
aan op het kapitaliseren van de gezamenlijke inspanning.
Oplossingen
Met de TCO, die leidend was bij de keuzes, hebben we een drietal varianten de revue laten passeren.
Voornaamste verschillen hiertussen waren de ventilatiesystemen en de warm water oplossing.
Energetische maatregelen
Voor- en achtergevels ≥ Rc 5,0
Kopgevel ≥ Rc 5,0
Dak ≥ Rc 5,0
Begane grondvloer ≥ Rc 3,5
Bijvullen spouwisolatie
Kozijnen en deuren met dubbele kierdichting
Glas vervangen u 1,0
Warm water oplossing
Voor het warm water werd een afweging gemaakt tussen een doorstoomelement,
zonneboilersystemen en een warmtepompboiler. Gezien de hoge comfort ambitie is gekozen voor de
warmtepompboiler waarbij de juiste balans is gevonden tussen de warm water vraag en de TCO.
Ventilatie
De keuze mogelijkheid bestond uit WTW en vraaggestuurde mechanische ventilatie. De ambitie voor
een gezond binnenklimaat en de behoefte het warmteverlies tot een minimum te beperken, hebben
we gekozen voor een centraal aangestuurde WTW oplossing.
Resultaat hoogwaardige renovatie
Opdrachtgever De Gemeenschap hecht veel waarde aan verbetering en verduurzaming van haar
woningbezit en is zeer tevreden met het eindresultaat. ‘De woning heeft een perfecte balans tussen
techniek en woonkwaliteit.', aldus de heer Van Verscheeld, Manager Vastgoed & Ontwikkeling bij
Woningbouwstichting De Gemeenschap.
De hoogwaardige renovatie voor deze woning levert de bewoners het hoogste comfort met de
laagste kosten. Dit resulteerde in eerste instantie in een energienota (in combinatie met standaard
zonnepanelen) van 17,- Euro per maand voor verwarming, warmwater en huishoudelijk gebruik.
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Theoretisch naar nul-op-de-meter
Dit bijzondere resultaat verleidde ons tot het verleggen van de ambitie naar een nul-op-de-meter
woning. Géén energielasten meer voor de bewoner. Door consequent integraal te denken en keuzes
te maken op basis van kwaliteit was het nu mogelijk dat laatste stapje te zetten. Door het toepassen
van best-in-market zonnepanelen is op basis van de EPC-methodiek een nul-op-de-meter situatie
gecreëerd met een EPC van -0,2.
Met onze nul-op-de-meter aanpak heeft woningstichting De Gemeenschap nu de mogelijkheid om
aan de eisen van de Energie Prestatie Vergoeding te voldoen. De hoge eisen van deze conceptregeling wisten wij dus met Tolhuis 1590 te halen. De eerste ActiveWarmth All Electric nul-op-demeter woning in Nijmegen is een feit!

Begane grond

1ste verdieping

ActiveWall
ActiveWall met ActiveWarmth panelen
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5. ANALYSE eerste stookseizoen Tolhuis 1590
Tolhuis 1590 is over de afgelopen periode op
meerdere aspecten geanalyseerd. De analyse gaat
verder dan alleen het energiegebruik, maar neemt
ook mee de ervaring van de bewoner. De eerste
resultaten van de analyses over de afgelopen
periode geven het vergelijk tussen ontwerp en de
werkelijkheid.
Tussentijdse analyses hebben er eveneens toe
geleid dat tussentijds een aantal leersprongen zijn
gemaakt. De effecten die aanpassingen, gevolgd
uit deze analyses zouden kunnen hebben, zijn onderzocht en berekend. De aanpassingen en
verbeteringen die hiermee kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door verdere verbeteringen in de
aansturing, worden in het volgende stookseizoen worden opgevolgd.

5.1 Energievraag, -prestatie en uitgangspunten
Om inzicht te kunnen bieden in het jaarverbruik van de woning na renovatie zijn in de ontwerpfase
een aantal variant berekeningen volgens onder andere de EPG (NEN 7120) methodiek gemaakt. Deze
norm geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de energieprestatie en daaruit
afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Het toepassingsgebied strekt
zich uit over woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand. Ook is
gebouwsimulatiesoftware (onder andere VA114) en diverse specifieke analysemodellen toegepast
voor het modeleren en verifiëren en verdere analyseren van de prestaties van de in woning en de
aanwezige verwarmings-, tapwater installaties.
Uitgangspunten energievraag
Verschillende varianten met betrekking tot ventilatie en de opwekking van warm tapwater in
combinatie met het toepassen van ActiveWarmth zijn hierbij doorgerekend. Resultaten hiervan op
basis van de EPG-methodiek, de een
genormaliseerde methode en specifieke
doorrekeningen hebben geleid tot de
uitgangspunten weergegeven in de tabel. De
resultaten geven daarmee een indicatie voor het te
verwachten jaarverbruik voor het beschreven
ontwerp. Verdere uitwerking en analyses in meer
specifieke modellen tijdens het vervolgtraject
zullen een nog betere benadering van de
werkelijkheid geven waarbij ook de consequenties
van verschillende typen bewonersgedrag beter
kunnen worden benaderd. En ook het effect van
specifieke oplossingen beter kan worden
benaderd.
Tabel 1, overzicht uitgangspunten jaarlijkse energievraag
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Uitgangspunten opgesteld vermogen
Een warmteverliesberekening (VA101) heeft geleidt tot het bepalen van de noodzakelijke op te
stellen verwarmingsvermogens in de ruimten van
de woning. In de tabel is een overzicht gegeven
van verwarmingsvermogens per ruimte. Deze
verwarmingsvermogens zijn alle naar boven
afgerond om hele ActiveWarmth panelen toe te
kunnen passen.
Het afgegeven vermogen van het ActiveWarmth
systeem is hiermee ruim voldoende om de
warmtebehoefte van de woning te dekken.

Tabel 2, geïnstalleerd vermogen ActiveWarmth

5.2 Monitoring
In september 2015 is de woning in de wijk Tolhuis overgedragen aan de bewoonster die met haar
gezin de ActiveWarmth aanpak is gaan ervaren. De woning wordt gemonitord. De monitoring omvat
verschillende systemen, waarbij onder andere:
•
•
•
•
•

de ruimtetemperaturen per ruimte,
de aanwezigheid per ruimte,
de energie verbruiken per verdieping,
het energieverbruik warmwater en
de dagelijkse energie worden
gemonitord.

Ook wordt de opbrengst van de zonnepanelen
gemonitord. Deze data wordt middels een wifikoppeling op router van de bewoners ontsloten.
Hierbij moet worden opgemerkt dat een leerpunt
is dat deze wijze van ontsluiten gevoelig is voor
storingen.
Ook is er het afgelopen halfjaar regelmatig contact geweest met de bewoners over het gebruik en
verbruik. Middels een enquête is er dieper ingegaan op de woon ervaring in al haar aspecten.
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6. Resultaten
De periode waarin is gemonitord, loopt van november 2015 tot mei 2016. De relatie tussen de
buitentemperatuur en binnentemperatuur en het energieverbruik is geanalyseerd. De metingen
omvatten daarom ook niet het gehele stookseizoen en data met betrekking tot het gedrag in de
zomer is eveneens nog niet bekend.
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Buitentemperatuur [oC]

Afgegeven warmte [W]

In de woning wordt het het ActiveWarmth systeem toegepast op de begane grond (woonverdieping)
en op de 1e verdieping (slaapverdieping). Hiervoor zijn aparte metingen uitgevoerd. Een dagprofiel
van deze meting is hieronder weergegeven.

6.1 Analyse warmte- en energievraag
Op basis van het ‘gedrag’ van de woning op externe invloeden is het ,verband tussen
buitenomstandigheden en warmtevraag van de woning onderzocht. Deze wijze van benaderen
maakt het dan ook mogelijk het verbruik over het gehele stookseizoen te berekenen en voorspellen.
Ook kan hiermee uiteindelijk het effect van andere klimaatjaren op het energieverbruik worden
bepaald.
Onderdeel van de analyses is het bepalen van de juiste ‘fit’. Hierbij wordt het gemeten verbruik zo
goed mogelijk gerelateerd aan het voorspelde verbruik. In de grafiek is het resultaat tussen
voorspelde warmtevraag en daadwerkelijk geleverde energie op basis van de monitoringsdata
weergegeven. De rode lijn geeft het voorspelde verbruik aan en de blauwe lijn het gemeten verbruik.
Gehele woning
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De beste ‘fit’ wordt ook gevonden bij een hogere stookgrens dan verwacht. Dit wijst op het gebruik
van de woning met hogere binnentemperatuur dan het uitgangspunt. Dit wordt ook ondersteund
door de metingen van de binnentemperaturen vanuit de woning.
Gehele woning

In de bovenstaande grafiek is de voortschrijdende afwijking weergegeven, die optreedt bij deze
benadering. In het begin van de meting steeg de cumulatieve afwijking, hetgeen wijst op een
meerverbruik ten opzichte van het berekende voorspelde verbruik (normverbruik),. In het verdere
traject stabiliseert deze afwijking zich. Dat betekent dat het energiegebruik bij deze benadering
maximaal 150 kWh meer is dan het berekende energieverbruik over de gegeven periode.
Als de regressiefactoren uit deze analyse worden losgelaten op de weersomstandigheden zoals
geregistreerd door het KNMI voor het gehele jaar, volgt hieruit een jaarverbruik van 3.420 kWh. De
onzekerheid van deze benadering wordt ingeschat op plus of min 15% bij deze wijze van bewoning.

6.2 Uitgebreide analyse energievraag en ruimtetemperatuurniveaus
Ten opzichte van de uitgangspunten en het feitelijke gebruik zien we dus een beperkte overschrijding
van de verwachtte energievraag. De globale analyse heeft wel geleid tot een aantal
aandachtspunten, zoals een de constatering van een structureel ‘te hoog’ ingestelde
ruimtetemperatuur.
Zeker omdat ActiveWarmth met lage luchttemperaturen door het grote stralingsaandeel een hoog
comfort kan leveren is het vanuit energetisch oogpunt van belang dat deze situatie ook wordt bereikt
voor het energie-efficiënt gebruiken van het systeem. Het daadwerkelijk instellen van lagere
binnentemperaturen leidt met zekerheid leidt tot een structureel lager energieverbruik. Met
aanvullende is analyse is de invloed hiervan
onderzocht.
In de tabel zijn de gemiddeld geregistreerde
ruimtetemperaturen weergegeven van
woonkamer en keuken. Naast de hoge
ruimtetemperaturen is ook de bezetting van de
ruimten hoog opvallend hoog. Dit heeft
vanzelfsprekend een effect op warmtevraag,
maar is logisch gevolg van het type bewoning en
niet te beïnvloeden.
De factor gebruiksgedrag (instellen van de
ruimtetemperatuur), maar ook de
aansturingsoftware zijn bepalend voor het
realiseren van de juiste ruimtemperatuur en
daarmee ook mede bepalend voor het
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bijbehorende energiegebruik. Met aanpassingen in de software, in samenwerking met Feenstra en
TU Eindhoven, wordt gewerkt aan het verbeterd controleren en bewaken van deze
ruimtetemperaturen. Om hiermee een verbetering te kunnen realiseren vanuit systeemzijde en dit
gedrag te optimaliseren. De bewoner speelt hierbij ook een zeer belangrijke rol, hier zijn we tijdens
de pilot bezig met het instrueren en het verzorgen van bewustwording. Natuurlijk staat het de
bewoner alsnog geheel vrij een hogere ruimtetemperatuur in te stellen dan optimaal, maar wel met
de kennis in het achterhoofd dat dit gevolgen heeft voor het energieverbruik. De pilot heeft
aangetoond dat deze gevolgen beheersbaar zijn. Het leidt tot een beperkt meerverbruik.

6.3 Vervolg analyse

energievraag. Vervolgens is op deze wijze weer
gezocht naar de beste fit op de meetdata. Bij een
vaste luchttemperatuur van bijvoorbeeld 17 oC is
deze volgens de grafiek hiernaast.
De bovenstaande analyse is ook voor andere
luchttemperaturen gedaan. Vervolgens is
doorgerekend wat bij de betreffende
luchttemperaturen de energievraag is uitgaande van
de bijbehorende weercondities. In de grafiek is dit
voor het afgelopen jaar. De geprognoticeerde vraag
energievraag bij een optimale instelling is dan zo’n
2.500 kWh/a. Duidelijk is hoe belangrijk het is voor
de energievraag om de luchttemperatuur laag te
houden waarmee wel een comforttemperatuur
wordt bereikt van zo’n 20-20,5°C.
Dezelfde analyse is uitgevoerd voor een aantal
andere jaren met de bijbehorende
klimaatgegevens. Hiermee kan ook voor koudere en
warmere jaren het gedrag van deze woning worden
voorspeld ten aanzien van het energieverbruik.
Deze analysegegevens zijn verwerkt in de grafiek
hiernaast.
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Belangrijke conclusie, die aan deze analyses kan worden verbonden, is dat het ActiveWarmth
systeem in Tolhuis 1590 een gedrag vertoond dat ‘voorspelbaar’ is en ook met de hogere
luchttemperatuur niet leidt tot een hoog meerverbruik dan het uitgangspunt.
Door de bewoners juist te instrueren de invloed van de hogere comforttemperatuur in relatie tot het
logischerwijs hogere energieverbruik en het intelligenter maken van de aansturing om de bewoner
hierin te kunnen ondersteunen. Is het mogelijk om zelfs een verbetering te realiseren op de
uitgangspunten binnen deze pilot.

6.4 Energieopwekking
Door de woonkwaliteit en bijhorende TCO centraal te zetten is Tolhuis 1590 zou in eerste instantie
een Beter op de Meter woning met een lage energierekening (á € 17,-/ maand ) worden gerealiseerd.
Door onze aanpak kwam Nul op de Meter, waarbij het voor de woningbouwstichting mogelijk is een
Energie Prestatie Vergoeding te vragen, in beeld. Samen met Feenstra hebben we de consequenties
op een rijtje gezet (12 mei 2015) en gekozen voor optie twee.

Deze keuze heeft ertoe geleid dat een gemiddelde opbrengst van 7.800 kWh zonne-energie per jaar
op de woning is gerealiseerd. Waarmee de woning volgens de gekozen uitgangspunten ruim
voldoende opbrengst heeft en daarmee gerealiseerd is als Nul Op de Meter voor de komende 25
jaar.
Opbrengst zonne-energie
Op de woning zijn voortvloeiend uit de keuze voor de tweede optie 30 zonnepanelen aangebracht.
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Het afgelopen jaar is de opbrengst van deze zonnepanelen gemonitord. De totale jaaropbrengst van
deze zonnepanelen bedraagt dit jaar zo’n 8.800 kWh. Dit komt overeen met de verwachte
jaaropbrengst in jaar 1. Degradatie van deze panelen zal uiteindelijk leiden tot een
geprognosticeerde opbrengst van zo’n 7.800 kWh in jaar 25.
In de grafiek is de opbrengst van de panelen over het jaar geplot. Ook is het “metersaldo” van de
kWh-meter van de woning weergegeven. Uit
de analyse blijkt dat de woning over dit jaar
netto zo’n 1.300 kWh heeft teruggeleverd.
Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat er
sprake is van een NOM-situatie met een netto
teruglevering.
Degradatie van de panelen zullen de komende
jaren naar alle waarschijnlijkheid leiden tot
een lager saldo (maar verdere optimalisatie
van de aansturing van ActiveWarmth en een
ander bewonersgedrag kan dit zelfs ook
verhogen). Wanneer het verbruik op deze
wijze wordt voortgezet is er sprake van een
positief terugleveringssaldo tot jaar 25. Uit
deze pilot blijkt dan ook dat geoptimaliseerd
kan worden met betrekking tot de
zonnepanelen, omdat de verbruiken niet
significant afwijken van de voorspelde
verbruiken en hiermee de opwek binnen de pilot overgedimensioneerd is. Zo’n reductie van
zonnepalen kan aanzienlijk zijn wanneer hierin ook de filosofie wordt meegenomen dat ook kan
worden gekozen voor een principe waarbij in de ‘pas’ wordt gelopen met degradatie.

6.5 Warmtapwatervoorziening
Tolhuis 1590 heeft een warmtepompboiler met een 200 liter voorraadvat voor het bereiden van
warm tapwater. De energie die wordt gebruikt voor het bereiden van warm tapwater wordt
gemonitord. Er is echter geen monitoring (watermeter) aanwezig voor het bepalen van de
daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid warm tapwater.
De optie tot een het plaatsen van douchewater warmteterugwinning is niet uitgevoerd. De mogelijke
energiebesparing die hiermee zou kunnen worden bereikt is daarom voor de huidige woning ook niet
meet meegenomen. Hiervoor is gecompenseerd met zonne-energie. Binnen de pilot is daarom een
‘theoretisch’ energiebudget beschikbaar gekomen van 1.550 kWh voor het opwekken van warm
tapwater.
Het uitgangspunt van de pilot was een gemiddelde bewoning met 2,3 personen. Bij een verbruik van
zo’n 40 liter warm tapwater per dag betekent dit zo’n 90 liter per dag. Er is uiteindelijk voor gekozen
in energetisch opzicht in te steken op een afname van zo’n 120 liter per dag (waarbij wel 180 liter per
dag beschikbaar is). Dit resulteert in theorie doorgerekend, inclusief de opslag- en leidingverliezen in
een jaarverbruik van zo’n 1.550 kWh met het gekozen systeem.
De energievraag voor warm tapwater is sterk afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik van warm
tapwater. De woning wordt bewoond door 5 personen. Dit leidt mogelijk tot een hoger verbruik dan
het uitganspunt. In de grafiek hieronder is op basis van de monitoringsdata het gemeten
energieverbruik voor de opwekking van warm tapwater weergegeven.
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Te zien is, dat over een perode van 5 maanden zo’n 570 kWh is verbruikt. Wanneer dit verbruik
wordt doorgetrokken naar een jaarverbruik voor de opwekking voor warm tapwater voor deze
woning resulteerd dit in een jaarverbruik van zo’n 1.400 kWh. De monitoring in de komende periode
zal moeten uitwijzen welk verbruik er voor dit jaar daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Er kan in ieder geval worden geconcludeerd dat het verbruik van energie voor tapwater in lijn ligt
met de verwachting.
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7. Conclusie
Deze analyse geeft inzicht in het gebruik van het ActiveWarmth All Electric renovatie concept in
Tolhuis 1590, het huis dat mensen verwarmt in plaats van zichzelf. De nadruk ligt in dit verslag op de
ervaring van de bewoners en het energieverbruik van de woning.
ActiveWarmth concept maakt belofte waar:
• Tolhuis 1590 wordt als comfortabel ervaren gedurende het stookseizoen 2015/2016
• Bewoners ervaren intuïtieve bediening van verwarmingssysteem
• Bewoners ervaren behaaglijke warmte
• Geen hinderlijke geluiden meer waarneembaar van buren
• Verbeterde brandwerendheid door compartimenteren
• Het huis functioneert zoals ontworpen: het energieverbruik is conform de berekeningen
• Lagere TCO met ActiveWarmth dan bij traditionele Nul op de Meter of met CV renovatie
• De woning is bij dit gebruik Nul op de Meter, met een overcapaciteit van 1.300kWh in
2015/2016
• Geen CO2 productie voor energie in woning
Sterktes punten, verbeteringen en kansen
Bewoners ervaren de behaaglijkheid van het thermische comfort. De theoretische verklaring van
Fanger geeft in de praktijk de zelfde ervaring. Comfort wordt bepaald door de mate van balans
tussen energie-uitwisseling van lichaam en omgeving. De invloedsfactoren zijn luchttemperatuur,
stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid. Bij het ActiveWarmth wand wordt
ingespeeld op deze balans en de stralingstemperatuur verhoogd zodat met een lagere
luchttemperatuur dezelfde mate van comfort bereikt wordt.
Het ActiveWarmth systeem geeft op de volgende aspecten een energiebesparing ten opzichte van
een traditioneel systeem (cv met radiatoren):
• Lagere luchttemperatuur vanwege het grote stralingsaandeel. Hierdoor kan de
luchttemperatuur circa 3°C lager zijn dan bij cv met radiatoren.
• Vraaggestuurde regeling door middel van aanwezigheidsdetectie (PIR). Hierdoor worden
ruimten alleen dan verwarmd wanneer nodig.
• Geen rendementsverliezen voor afgifte, distributie en opwekking, uitgaande dat de
elektriciteit duurzaam is opgewekt.
• CO2 neutraliteit bij gebruik van groene stroom.
Bij de hogere temperatuur die door de bewoners is gekozen geeft een hogere comfort temperatuur
(welke soms te warm werd ervaren) voor een hoger verbruik dan berekend maar in lijn met hoe de
woning presteert. Dit betekent dat wanneer de woning op de 20°C comfort temperatuur wordt
gebruikt deze voldoet aan het verbruik welke volgt uit de berekeningen.
Na analyse van de data en de gesprekken met de bewoners is een update van de software
ontwikkeld voor de aansturing van de verwarming. Deze update zorgt ervoor dat de verwarming nog
nauwkeuriger de ingestelde comfort temperatuur volgt. Aan de hand van de analyse van de praktijk
data hebben we de algoritmes in de aansturing gewijzigd, wat zal leiden tot een aanvullende
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besparing van minimaal 15% op het berekende verbruik. In samenwerking met TU
Eindhoven/Feenstra wordt de optimalisatie in simulaties voortdurend getest om ook in de toekomst
updates te kunnen uitvoeren.
Businesscase optimalisatie
Optimalisaties in het concept zorgen voor besparingen die de investering gunstig beïnvloeden.
Tolhuis 1590 kan met 26 zonnepanelen toe in plaats van de 30 die bij aanvang van dit project zijn
geïnstalleerd. Dit maakt de investering € 1.950,- ex BTW lager om gedurende 10 jaar Nul op de Meter
te zijn.
De component onderhoud en vervanging van de ActiveWarmth-transformator voor de verwarming is
komen te vervallen, door een uitvoering met een theoretisch oneindige levensduur. Dit komt neer op
een besparing van € 1.570,- ex BTW.
Tolhuis 1590 als basis voor de wijk
Tolhuis voor de
renovatie

Tolhuis ActiveWarmth
Nul op de Meter

Betekent voor 200
woningen in de wijk
Tolhuis

Energie rekening

€ 180,- per maand

€ 0,- per maand

Te Compenseren CO2

20% te compenseren
van geproduceerde
6.000 kg CO2 per jaar

100% met Groene
stroom of eigen opwek

100%

TCO 25 jaar

€ 1.100,- per jaar voor
onderhoud en
vervanging

€ XXX,- per jaar voor
onderhoud en
vervanging

€ XXXX,- per jaar lager
onderhoud en
vervanging

EPV

€ 0,-

Tot maximaal € 1,40,per m2 maand

€ 336.000 per jaar aan
tweede kasstroom EPV
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Bijlage 1 - Factsheet Tolhuis 1590
ActiveWall – voor- en achtergevel
• Multimax 88
• Vario dampremmende laag en toebehoren
• Sonepanel 45
• Gyproc Cablestud
• DuraGyp comfort met
o Activ’Air (zuivert de lucht van formaldehyde)
o Stootvaste plaat versterkt met glasvezels
• Elektra infrastructuur; FlatCable en Power click van Cross Hardware
• Inclusief buitenmuur spouwvulling Rc 5,1
ActiveWall – woningscheidende wand
• Sonepanel 45
• Gyproc CableStud
• DuraGyp comfort met
o Activ’Air (zuivert de lucht van formaldehyde)
o Stootvaste plaat versterkt met glasvezels
• Elektra infrastructuur; FlatCable en Power click van Cross Hardware
• Geluidsisolerende verbetering van 5 dB
ActiveWarmth panelen
• Actief (aangestuurd door sensor thermostaat)
• Stralingswarmte, verwarming door middel van lage temperaturen (ong. 30C), reageert snel
• 30V, 170 Watt
• Polymeer (0,5m x 2,0m x 0,9mm)
• Doorboorbaar zonder functieverlies
ActiveWarmth Thermostaat - intelligente aansturing
• Het huis dat mensen verwarmt in plaats van zichzelf
• Met aanwezigheidsdetectie per ruimte
• Persoonlijke voorkeur en instelbaarheid op stand-by , comfort en hogere en lagere
temperatuur per ruimte.
• Aanstuurbaar vanuit elk (mobile) device
• 5 standen thermostaat met automatisch instelling of aanpassing op temperatuur of
aanwezigheid. (ActiveWarmth automatisch – hoger – lager - volledig aan - vorst
beveiliging)
Ventilatie - WTW-unit Zehnder WHR 930
• Gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, 95% rendement
• Uitgevoerd met een kunststofkanalensysteem van Zehnder met afzonderlijke aansluitingen
naar elk rooster en een plenum, waarop de kanalen zijn aangesloten. Leidingen in plafond en
voorzetwanden verwerkt. Geluidsarm
• Kozijnen en deuren met dubbele kierdichting ivm beperken warmteverlies
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Zonnepanelen - Sunpower E20-327Wp Mono WHT
• 30 stuks á 327 Wp, oost-west opstelling
• Omvormer SMA (STP9000TL-21) Wereldmarktleider uit Duitsland
Warmtapwateropwekking, warmtepompboiler - Thercon Sanistage DSW-200
• 200 liter inhoud
• 5 persoonsgezin mogelijk
• CW 3
• Centraal geplaatst, korte aansluit lengtes ivm rendement
Dakisolatie en afwerking
• Pur Rc 5
• Gyproc PlaGyp-S systeem voor vlak resultaat
• Gipskartonplaten plafond opgehangen aan akoestisch/ thermisch ontkoppelde SoundBloc
profielen
• Vario dampremmende laag en toebehoren
Dubbelglas – Ecoclear
• intelligente glascoating weerkaatst warmte terug de ruimte in
• speciale geïsoleerde afstandhouder
Spouwisolatie
• Nagevuld met minerale wol Rc 1,8
Buitengevelisolatie – Weber Strong Therm
• Isolatieplaten Weber.therm type Wallmate EXL, dikte 100 mm (Rc 3,3)
• Mortelweefsellaag inclusief wapeningsweefsel
• Afwerking met kunstharsgebonden sierpleister “Top” 1,5 mm, in een lichte kleur
Begane grond vloerisolatie
• Pur
• Rc 3,5
E-elektra
• Meterkast 3 x 25 A
• Geheel vernieuwde elektra
Gekeurd volgens NEN 1010

Pagina 24 van 24

