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Samenvatting 

 

De Nederlandse gebouwde woningvoorraad gaat op den duur van het gas af. Daarvoor zijn diverse 

alternatieven mogelijk waarbij een aanpassing van het temperatuurtraject van de warmteafgifte in de 

woning voor de hand ligt. Bij een gasketel is er in de bestaande woningvoorraad doorgaans sprake van 

hoge-temperatuurverwarming via radiatoren. Bij de alternatieve opwekkers is een lagere 

aanvoertemperatuur gangbaar (lage temperatuurverwarming). Als gevolg van de lagere 

aanvoertemperatuur daalt de capaciteit (vermogen) van de radiatoren. In dit rapport is onderzocht of er 

met een verbetering van de thermische kwaliteit van de woning de daling van het vermogen op kan 

worden gevangen zodat met de bestaande radiatoren (met een kleiner vermogen als gevolg van de lage 

temperatuurverwarming) de woning toch verwarmd kan worden. Daarbij is onderzocht of de verbetering 

van de thermische kwaliteit gekoppeld kan worden aan een maximale energiebehoefte en of er op 

componentniveau eisen gesteld moeten worden aan de thermische kwaliteit zodat de woning met de 

bestaande radiatoren verwarmd kan worden. 

 

Aanpak onderzoek 

Er zijn warmteverliesberekeningen opgesteld om de benodigde capaciteit van warmteafgiftelichamen in 

een ongeïsoleerde (bestaande) woning te bepalen. Deze warmteverliesberekening is uitgevoerd voor vier 

typen RVO-referentiewoningen: een vrijstaande woning, een hoekwoning, een tussenwoning en een 

galerijwoning. Verondersteld wordt dat in de oorspronkelijke (ongeïsoleerde) situatie de berekende 

benodigde capaciteit een-op-een in de woning beschikbaar is en er dus geen overcapaciteit geïnstalleerd 

is. 

Vervolgens is bepaald wat het effect op de warmtebehoefte is als de woning geïsoleerd wordt. Dat is 

gedaan voor twee varianten / energieconcepten: een variant waarbij de woning ‘matig geïsoleerd’ wordt 

en een variant waarbij de woning tot ‘nieuwbouwniveau’ wordt geïsoleerd. Hierdoor neemt de benodigde 

verwarmingscapaciteit af. 

 

Daarnaast is er bepaald in welke mate de beschikbare capaciteit van de verwarmingslichamen afneemt, 

wanneer er lage- of midden- temperatuurverwarming wordt toegepast in plaats van hoge 

temperatuurverwarming (referentiesituatie). Uitgangspunt daarbij is dat dezelfde afgiftelichamen en 

hetzelfde leidingwerk naar de lichamen worden gehandhaafd. 

 

Resultaten onderzoek 

Uit de analyse blijkt dat het vermogen van een standaard radiator af neemt met 73% wanneer er 

verwarmd wordt met een midden temperatuurverwarming (50 – 30°C) in plaats van hoge 

temperatuurverwarming (80 – 60°C). Bij de toepassing van lage temperatuurverwarming (40 – 30°C) 

vermindert het vermogen van de radiatoren met 80% ten opzichte van een situatie met hoge 

temperatuurverwarming. 

Deze verlaging van het beschikbare vermogen is dermate groot dat dit niet opgevangen kan worden door 

het matig isoleren van de woning. Ook het isoleren tot nieuwbouwniveau is onvoldoende. Het isoleren 

van de woning is dus onvoldoende om de daling van het vermogen van de verwarmingslichamen op te 

vangen. 
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Het bijplaatsen van verwarmingsvermogen is noodzakelijk als de stap gezet wordt van hoge 

temperatuurverwarming naar lage- of midden temperatuurverwarming. Denk daarbij aan extra 

radiatoren of convectoren maar ook aan vloerverwarming. Het vervangen van bestaande radiatoren door 

grotere radiatoren of convectoren is een optie, daarbij moet echter wel worden beseft dat dit over het 

algemeen ook betekent dat het leidingwerk van de warmteopwekker naar de warmteafgiftelichamen 

vervangen moet worden omdat niet alleen de radiatoren maar ook het bestaande leidingwerk 

onvoldoende capaciteit bezit. Tevens moet bij matige isolatie, in combinatie met midden of lage 

temperatuurverwarming, rekening gehouden worden met thermische comfortklachten zoals koudeval 

(tocht en onvoldoende stralingscompensatie). 

 

In aanvulling op het voorgaande is het minimale temperatuurtraject bepaald waarmee voldoende 

capaciteit gerealiseerd wordt zonder dat de bestaande afgiftelichamen (en het leidingwerk) worden 

aangepast. Daarbij zijn twee scenario’s beoordeeld: het isoleren van de woning tot het niveau ‘matig 

geïsoleerd’ en het niveau ‘nieuwbouwniveau’. 

Indien het temperatuurverschil (T) tussen toe- en retourtemperatuur 20°C is, net als bij HT, dan is in 

geval van het scenario ‘matig geïsoleerd’ een reductie mogelijk tot 60 – 40°C. Voor het scenario 

‘nieuwbouwniveau’ is een reductie tot 50 – 30°C haalbaar. In beide scenario’s is voor het woningtype 

‘galerijwoning’ een 5°C hogere temperatuur benodigd. 

Niet alleen de absolute aan- en retourtemperatuur speelt een rol, ook het temperatuurverschil tussen 

toe- en retourtemperatuur is van belang. Op het moment dat het temperatuurverschil kleiner wordt dan 

in de uitgangssituatie (HT met een T van 20°C) dan is een lagere temperatuur mogelijk. Daarbij moet 

wel beoordeeld worden of het leidingwerk naar de radiatoren daarvoor geschikt is. Dat is een project 

specifieke beoordeling. 

 

Voorgestelde grenswaarden 

Geconcludeerd is dat het beschikbare vermogen van de bestaande radiatoren onvoldoende is als de stap 

gezet wordt van hoge temperatuurverwarming naar midden temperatuurverwarming (50 – 30°C) of lage 

temperatuurverwarming (40 – 30°C). Dat geldt zelfs als de bestaande woning tot nieuwbouwniveau 

wordt geïsoleerd. 

Om niet uitsluitend een beroep te moeten doen op extra capaciteit van de warmtelichamen wordt 

geadviseerd om eisen te stellen aan de thermische kwaliteit van de woning. Een getrapte eis wordt 

voorgesteld waarbij op woningniveau een eis aan de warmtebehoefte wordt gesteld en daarnaast een 

aantal eisen op componentniveau. De eisen op componentniveau zijn geselecteerd op basis van de 

componenten die volgens een gevoeligheidsanalyse een grote invloed op de warmtebehoefte en 

thermisch comfort hebben. 

 

Een eis op woningniveau is nodig om te voorkomen dat aan alle componenten van een woning een eis 

gesteld moet worden. Een eis op componentniveau is nodig om ervoor te zorgen dat de woning 

evenwichtig wordt verbeterd. Zonder een eis op componentniveau kan er bijvoorbeeld voor gekozen 

worden alleen het dak te isoleren en de rest van de woning ongeïsoleerd/slecht geïsoleerd uit te voeren. 

Die situatie is ongewenst. De voorgestelde eis op woningniveau is zodanig gesteld dat er, naast de 

maatregelen die getroffen moeten worden om aan de eisen op componentniveau te kunnen voldoen, 

aanvullende maatregelen nodig zijn die project specifiek bepaald moeten worden. Dat betekent dus dat 
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er niet aan de eis aan de warmtebehoefte op woningniveau wordt voldaan als uitsluitend invulling wordt 

gegeven aan de eisen op componentniveau. 

De voorgestelde grenswaardes op componentniveau moeten uitdrukkelijk niet worden gezien als een 

streefwaarde maar als een ondergrens; in veel gevallen is het verstandig om beter te isoleren dan de 

voorgestelde (onder)grenswaarde om een zo genaamde ‘lock-in’ te voorkomen waarbij de getroffen 

maatregel in de weg staat voor een verdere verbetering in de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

verdere vraagbeperking om netverzwaring te voorkomen. 

 

De hoogte van de eisen die gesteld worden is een spanningsveld: enerzijds de (on)mogelijkheid tot het 

bijplaatsen van vermogen, anderzijds de knelpunten die extra isoleren met zich mee brengt.  

Gekozen is voor een eis en ondergrenswaarden waaraan op redelijkerwijze (technisch gezien) kan 

worden voldaan. Om aan de eisen te voldoen zijn in veel gevallen aanpassingen in de woning nodig; 

zowel in de vorm van het verbeteren van de thermische kwaliteit als in de vorm van het bijplaatsen van 

vermogen van de warmteafgiftelichamen (en het aanpassen van het leidingwerk naar de 

warmteafgiftelichamen). 

In Tabel 1 zijn de voorgestelde eisen opgenomen. De eisen zijn bepaald vanuit de techniek / 

energieprestatie van de woning. Comfort, gezondheid en financieel economische overwegingen zijn 

daarbij niet meegewogen. 

 

Tabel 1: Voorgestelde eisen thermische kwaliteit 

Eis op woningniveau  

 Maximale warmtebehoefte 

Vrijstaande woning 100 kWh/m² 

Hoekwoning 80 kWh/m² 

Tussenwoning 60 kWh/m² 

Galerijwoning 75 kWh/m² (appartement op een tussenverdieping met kopgevel) 

  

Componentseisen  **  

  

Bouwkundige kenmerken Minimale eisen/ ondergrenswaarden: 

Begane grondvloer Rc ≥ 1,3 m2K/W  

Gevel Rc ≥ 1,36 m2K/W  

Dak Rc ≥ 1,36 m2K/W  

Glasopeningen Minimaal HR-glas *** 

Infiltratie qv;10 ≤ 1,0 dm³/s·m² 

Installatietechnische kenmerken * 

Ventilatieprincipe C3a. Natuurlijke toe- en mechanische afvoer 

Specificatie ventilatiesysteem Tijdsturing 
* het ventilatiesysteem heeft invloed op de warmtebehoefte en is om die reden als componentseis gesteld. Ook 

vanuit gezondheidsoogpunt is een (goed werkend) ventilatiesysteem gewenst. 
** De componentseisen zijn minimale waarden en geen streefwaarde. In de praktijk kunnen hogere waarden goed 

realiseerbaar zijn en verstandig zijn met het oogpunt op het einddoel (2050) voor een CO2-neutrale woningvoorraad. 

*** Het verschil tussen HR-glas en HR++ op de warmtebehoefte is beperkt. Om te voorkomen dat op basis van een 

componentseis bestaand HR-glas vervangen moet worden door HR++ is ervoor gekozen om HR-glas als 

componentseis op te nemen en niet HR++-glas. Om dezelfde reden is ervoor gekozen om niet aan te sluiten bij de 

minimale verbouweisen in geval van vervanging / vernieuwing van constructiedelen zoals gesteld in Bouwbesluit 

artikel 5.6 (minimale eis vloer, gevel en dak van respectievelijk 2,5; 1,3 en 2,0 m2K/W). 
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De voorgestelde eisen zijn afgeleide waardes van de berekende warmtebehoefte van de vier 

doorgerekende woningtypen met het matig geïsoleerde concept. De warmtebehoefte is berekend volgens 

NEN 7120 (zie 2.4.3). De opvolger daarvan (NTA 8800) wordt momenteel uitgewerkt, de invloed van de 

nieuwe rekenmethodiek op de rekenresultaten is momenteel nog niet vast te stellen. 

De eis voor de galerijwoning is gebaseerd op een galerijappartement op een tussenverdieping met een 

kopgevel. De positie van een appartement in een appartementengebouw (met / zonder dak of begane 

grondvloer e.d.) is sterk bepalend voor de warmtebehoefte. Om een algemene eis voor een appartement 

te kunnen stellen is nader onderzoek benodigd. Differentiatie van de eisen kan hier noodzakelijk blijken. 

 

In dit onderzoek zijn vier referentiewoningen beschouwd. De praktijk is weerbarstig en op individueel 

woningniveau kan tegen project specifieke aandachtspunten aan worden gelopen waarbij niet of heel 

moeilijk aan de gestelde grenswaarde kan worden voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een monument waar 

het plaatsen van HR-glas niet is toegestaan. In die gevallen zal project specifiek onderzocht moeten 

worden welke maatregelen getroffen moeten worden om de woning toch met voldoende capaciteit van de 

warmteafgiftelichamen uit te voeren. 

In dat kader wordt ook verwezen naar het rapport ‘Technische verbeteropties bestaande woningen’ van 

INNAX d.d. 30-11-2017. Tevens wordt verwezen naar het rapport ‘Verkenning tool aardgasvrije 

bestaande woningen’ van Nieman Raadgevende Ingenieurs d.d. 30-4-2018 waar in wordt gegaan op de 

praktische consequenties van aardgasvrije bestaande woningen in bredere zin. 

 

 

Aandachtspunten 

Dit onderzoek richt zich op de vraag op de warmteafgifte en op welke manier er voldoende 

verwarmingscapaciteit in de woning gerealiseerd kan worden op het moment dat de stap gezet wordt van 

hoge temperatuur naar midden- of lage temperatuurverwarming. Naast de technische gevolgen zijn er 

gevolgen voor de bewoner die aandacht vragen. Zo vraagt lage temperatuurverwarming om een ander 

gebruik dan hoge temperatuurverwarming en is het van belang om bij de afwegingen mee te nemen dat 

bij het verduurzamen van de woning comfort, gezondheid, ruimtebeslag en investeringen ook een rol 

spelen. 

Het onderzoek richt zich niet op de warmteopwekker zelf maar wel op het temperatuurtraject van de 

ruimteverwarming. In de praktijk wordt de opwekking van de warmte voor ruimteverwarming 

gecombineerd met de warm tapwateropwekking (combitoestel); dat vraagt bij de keuze voor een 

geschikte warmteopwekker dus aandacht. 

 

 

16 oktober 2018 

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. 

ir. M. Cornelisse     ing. A.F. Kruithof  
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Gasloze energieconcepten in de bestaande woningbouw kennen diverse aandachtspunten / 

randvoorwaarden. Een daarvan is het temperatuurtraject voor de ruimteverwarming; die is doorgaans 

lager (lage of midden-temperatuurverwarming) dan bij een gasconcept (hoge temperatuurverwarming). 

Om een woning toch warm te krijgen met lage- (of midden-) temperatuurverwarming is een aantal zaken 

van belang; energiebehoefte (warmtebehoefte), capaciteit warmteafgiftelichamen (radiatoren / 

convectoren / vloerverwarming / …) en de capaciteit van de warmteopwekker. In dit rapport wordt 

onderzocht of er richtlijnen gesteld kunnen worden aan de maximale energiebehoefte en eventuele eisen 

op componentniveau van een woning waarmee met lage temperatuurverwarming en/of 

middentemperatuur, verwarming mogelijk is. 

 

Voor het onderzoek heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiervoor aan Nieman Raadgevende 

Ingenieurs opdracht verleend. In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek/berekeningen 

weergegeven.  

 

De uitgangspunten in dit onderzoek zijn afgestemd met TNO. In dit onderzoek wordt geen inzicht 

gegeven in de kostenconsequenties van de voorgestelde eisen die zijn opgenomen. Dit onderdeel wordt 

apart uitgewerkt door PBL / TNO. 

Ook wordt in dit onderzoek, buiten de energetische effecten, niet stil gestaan bij de gevolgen van de te 

treffen maatregelen voor de woning en de bewoners. De effecten op gezondheid, comfort en 

gebruikersgemak etc. worden niet nader belicht. 1 Ook wordt er niet stil gestaan bij de wijze waarop de 

beoogde verbetermaatregelen het beste tot stand kunnen komen. 

 

 

  

                                                

 

1 Twee voorbeelden van effecten op comfort / gezondheid die gegeven kunnen worden: 

- In de praktijk levert lage temperatuurverwarming in combinatie met natuurlijke toevoer (roosters) regelmatig 

comfortklachten op door koude lucht die direct de woning in komt en vervolgens niet goed kan worden 

opgewarmd. Gevolg hiervan is dat bewoners roosters dichtzetten om tochtklachten te voorkomen, met een 

ongezond binnenklimaat als gevolg. Door rekening te houden bij de keuzes van ventilatieroosters en de 

positionering van de warmteafgiftelichamen kan dit risico beperkt worden. 

- Als koudebruggen niet worden opgeheven ontstaat het risico op oppervlaktecondensatie. Dat risico bestaat in de 

bestaande situatie ook maar dan heeft het enkele glas een signaalfunctie als er onvoldoende geventileerd wordt 

doordat er condensatie op het glas ontstaat. Die signaalfunctie verdwijnt op het moment dat HR-glas wordt 

toegepast in plaats van enkel glas. Op het moment dat een woning integraal verbeterd wordt dan moet aandacht 

worden besteed aan het opheffen van eventuele koudebruggen. 

In dit kader wordt tevens verwezen naar het rapport ‘Verkenning tool aardgasvrije bestaande woningen’ van Nieman 

Raadgevende Ingenieurs d.d. 30-4-2018 waar dieper in wordt gegaan op de consequenties voor bewoners bij de stap 

‘van het gas af’. 



Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.   Warmtebehoefte bij gasloze concepten 

20160896.001 / 13505 - 16 oktober 2018  Pagina 7 

 
 

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen bij welke warmtebehoefte lage temperatuurverwarming of 

midden temperatuurverwarming mogelijk is in de bestaande woningbouw. De onderzoeksmethode om 

dat vast te stellen is in paragraaf 2.1 beschreven. De gehanteerde uitgangspunten in het onderzoek zijn 

in de daaropvolgende paragrafen beschreven.  

 Onderzoeksmethode 

De onderzoeksmethode bestaat uit de volgende stappen: 

1. Berekenen huidige capaciteit van warmteafgiftelichamen van de referentiewoning op basis van 

warmteverliesberekening van de oorspronkelijke (ongeïsoleerde) woning. 

2. Berekenen verminderde benodigde capaciteit als gevolg van het verbeteren van de thermische schil. 

3. Omrekenen capaciteit van de in stap 1 berekende capaciteit wanneer geen hoge 

temperatuurverwarming maar lage- of midden temperatuurverwarming (MT / LT) wordt toegepast. 

4. Vaststellen hoe de daling van de capaciteit (als gevolg van MT / LT-verwarming) zich verhoudt ten 

opzichte van de daling van de warmtebehoefte (als gevolg van het verbeteren van de thermische 

schil). 

5. Bepalen warmtebehoefte en energiebehoefte van woningen waar verwarming met lage 

temperatuurverwarming en/of midden temperatuurverwarming mogelijk is. 

6. Vaststellen welk effect individuele maatregelen hebben op de benodigde capaciteit 

(gevoeligheidsanalyse). 

 

Ad 1. Berekenen huidige capaciteit 

Op basis van een warmteverliesberekening (volgens ISSO 51) is vastgesteld wat het benodigde 

verwarmingsvermogen is in een ongeïsoleerde woning. Daarbij wordt verondersteld dat in de 

oorspronkelijke situatie sprake is van hoge temperatuurverwarming (HT) en dat de benodigde capaciteit 

gelijk is aan de geïnstalleerde capaciteit.  

 

Ad 2. Berekenen verminderde benodigde capaciteit 

Door het verbeteren van de thermische schil en aanpassingen in de installatietechnische kenmerken van 

een woning vermindert de benodigde verwarmingscapaciteit. Het verbeteren van de thermische schil is 

gedaan in twee stappen. In de eerste stap wordt de woning matig geïsoleerd en in de tweede stap wordt 

de woning verbeterd naar nieuwbouwniveau. De kenmerken per energieconcept worden toegelicht in 

paragraaf 2.3. 

 

Ad 3. Capaciteit warmteafgiftelichamen 

De capaciteit van de warmteafgiftelichamen vermindert, wanneer met dezelfde warmteafgiftelichamen 

voor lage of midden temperatuurverwarming gekozen wordt in plaats van hoge temperatuurverwarming. 

Deze vermindering in capaciteit is bepaald aan de hand van warmteafgiftetabellen van een specifieke 

radiator; een radiator type 22. Dit is een radiator met twee platen en twee convectoren en is op basis 

van interne expertise van Nieman Raadgevende Ingenieurs naar verwachting het meest voorkomende 

type radiator. Het vermogen van deze radiator per temperatuurtraject wordt weergegeven in Tabel 2. 

(De afname van het vermogen is afhankelijk van de afmetingen van de radiator). 



Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.   Warmtebehoefte bij gasloze concepten 

20160896.001 / 13505 - 16 oktober 2018  Pagina 8 

 

Tabel 2: Kenmerken warmteafgiftelichaam (radiator type 22. Afmetingen: 2080 * 600 mm) 

 Aanvoertemperatuur Retourtemperatuur Vermogen radiator 

Hoge temperatuur (HT) 80°C 60°C 3653 W 

Midden temperatuur (MT) 50°C 30°C 1000 W (-73% t.o.v. HT) 

Lage temperatuur (LT) 40°C 30°C 739 W (-80% t.o.v. HT) 

 

De gekozen temperatuurtrajecten voor HT en LT zijn gangbaar in de praktijk. Het MT-traject is in de 

woningbouw minder gangbaar. Als het MT-traject met een warmtepomp moet worden gerealiseerd levert 

dat doorgaans een (aanzienlijk) slechter rendement op dan bij een LT-traject. Bovendien moet nog 

steeds een extra temperatuursprong worden gerealiseerd voor de warm tapwateropwekking. Dat laatste 

geldt overigens ook voor het LT-traject. 

In de praktijk komt bij HT zowel het temperatuurtraject 90–70 °C als het temperatuurtraject 80-60°C 

regelmatig voor. Een radiator levert bij het temperatuurtraject 90-70° een hoger vermogen dan het 

temperatuurtraject 80-60°C. Omdat er in de bestaande situatie vaak een overmaat in capaciteit aanwezig 

is (die lastig is te kwantificeren) is er voor het temperatuurtraject 80–60°C gekozen. 

 

Ad 4. Vergelijken benodigde capaciteit en beschikbare capaciteit 

De benodigde capaciteit in een verbeterde woning en de beschikbare capaciteit in het geval van lage- of 

midden temperatuurverwarming zijn vergeleken. Door middel van deze vergelijking is vastgesteld of de 

beschikbare capaciteit voldoende is om de woning te verwarmen of dat er aanvullende maatregelen 

getroffen moet worden. 

 

Ad 5. Berekenen warmtebehoefte van verbeterde woningen 

De warmtebehoefte van de oorspronkelijke woning en de verbeterde woning is berekend. Deze 

warmtebehoefte wordt ook in het kader van de EPV (energie prestatie vergoeding) bepaald. Daarnaast is 

de energiebehoefte (BENG 1 volgens tijdelijke bepalingsmethode BENG-indicatoren) bepaald. 

 

Ad 6. Effect losse maatregelen op benodigde capaciteit 

De maatregelen die genomen worden om de thermische schil en de installatietechnische kenmerken te 

verbeteren hebben invloed op de benodigde capaciteit. De invloed van deze individuele maatregelen op 

de capaciteit zijn bepaald. Met deze gevoeligheidsanalyse wordt inzicht verkregen in het effect van de 

individuele maatregelen op de benodigde capaciteit. 

 

 Referentiewoningen 

De analyses zijn uitgevoerd met vier typen RVO-referentie(nieuwbouw)woningen (versie 2007): 

• de vrijstaande woning 

• een hoekwoning 

• een tussenwoning 

• een galerijwoning (tussenverdieping met een kopgevel)  
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Het ontwerp van een woning uit 2007 is dus als referentie gebruikt in het onderzoek. De kenmerken 

(bouwkundig en installatietechnisch) van de woning zijn echter aangepast aan de uitgangspunten zoals 

omschreven in paragraaf 2.3. 

Een bestaande (oudere) woning kan qua ontwerp afwijken van de 2007 referentiewoning. Om die reden 

is in de gevoeligheidsanalyse beoordeeld wat het effect van de grootte van ramen is op de 

rekenresultaten. Doordat de rekenresultaten veelal in een waarde per m2 gebruiksoppervlakte wordt 

weergegeven is de grootte van de woning minder relevant dan het geval is bij de uitkomst van de 

Energie Index. 

 

Figuur 1: Geveltekening gebruikte referentiewoningen 

    

Vrijstaande woning Hoekwoning Tussenwoning Galerijwoning 

 

 Energieconcepten 

Van de vier onderzochte RVO-referentiewoningen is alleen de geometrie gebruikt. De bouwkundige en 

installatietechnische kenmerken zijn gewijzigd om drie situaties te kunnen vergelijken. Als 

uitgangssituatie is een energieconcept toegepast waarbij de woning volledig ongeïsoleerd is 

(oorspronkelijke situatie). Op basis van dit energieconcept is de verwarmingsinstallatie (opwekker, 

distributie en afgifte) gedimensioneerd. Daarna is er een energieconcept onderzocht waarbij de woningen 

matig geïsoleerd zijn, dit energieconcept is goed haalbaar wanneer bestaande woningen gerenoveerd 

worden. Het laatste energieconcept heeft de kenmerken van een woning op nieuwbouwniveau. Een 

overzicht van de bouwkundige en installatietechnische kenmerken per energieconcept is weergegeven in 

Tabel 3. 

De energieconcepten zijn afgestemd met PBL / TNO zodat de gehanteerde uitgangspunten overeenkomen 

met studies die in het verleden zijn uitgevoerd (o.a. ‘Varianten WoON 2012 & koppeling WoON – EBVW’ 

door DGMR d.d. 14-5-2013). 

 

Tabel 3: Energieconcepten 

 Ongeïsoleerd  Matig geïsoleerd Nieuwbouwniveau 

Bouwkundige kenmerken 

Begane grondvloer Rc = 0,15 m2K/W  Rc = 3,65 m2K/W 2) Rc = 3,65 m2K/W  

Gevel Rc = 0,36 m2K/W  Rc = 1,36 m2K/W  

(4 cm spouwmuur-

isolatie) 

Rc = 4,50 m2K/W  
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Dak Rc = 0,22 m2K/W  Rc = 3,47 m2K/W  Rc = 6,00 m2K/W  

Glasopeningen 

(incl. kozijn) 

Uw = 5,1 W/m2K  

(enkel glas, houten / 

kunststof kozijn) 

Uw = 1,8 W/m2K  

(HR++ glas, houten / 

kunststof kozijn) 

Uw = 1,8 W/m2K  

(HR++ glas, houten / 

kunststof kozijn) 1) 

Deuren Ud = 3,40 W/m2K  Ud = 1,65 W/m2K  Ud = 1,65 W/m2K  

Lineaire warmteverliezen Forfaitair Forfaitair Forfaitair 

Buitenzonwering n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Thermische capaciteit Traditioneel, 

gemengd zwaar 

Traditioneel,  

gemengd zwaar 

Traditioneel,  

gemengd zwaar 

Infiltratie qv;10 = 2,0 dm³/s·m² qv;10 = 1,0 dm³/s·m² qv;10 = 0,4 dm³/s·m² 

Installatietechnische kenmerken 

Verwarming – afgifte Radiatoren Radiatoren Radiatoren 

Ventilatieprincipe Natuurlijke toe- en 

afvoer 

C3a. Natuurlijke toe- 

en mechanische afvoer 

D4a. Gebalanceerde 

ventilatie met 

warmteterugwinning (95%) 

Specificatie 

ventilatiesysteem 

 Tijdsturing Tijdsturing 

1) De Uw-waarde van 1,8 W/m2K voldoet niet aan de huidige nieuwbouweisen. Toch is deze waarde aangehouden om aan te sluiten 

bij rekenwaardes die in andere onderzoeken / bronnen gebruikt worden. De U-waarde van 1,8 W/m2K is de waarde die volgens de 

ISSO 82.1 (gebruikt voor de bepaling van de Energie Index) gekoppeld wordt aan een houten / kunststof kozijn met HR++ glas. Dat is 

een vrij conservatieve waarde omdat met een houten / kunststof kozijn met HR++ glas met een onderbouwing (nadere specificatie 

van bijvoorbeeld het kozijn) voldaan kan worden aan de grenswaarde in het Bouwbesluit van een U-waarde die (gemiddeld) niet 

hoger mag zijn dan 1,65 W/m2K. 

In de gevoeligheidsanalyse is inzicht gegeven in het effect van de verlaging van de U-waarde van 1,8 naar 1,4 W/m2K; dat effect is 

op het benodigde vermogen 3-4%. De stap van 1,8 naar 1,65 W/m2K heeft dus een beperkt effect op het benodigde vermogen: 

ongeveer 2%. 
2) Een Rc-waarde van 3,65 m2K/W lijkt vrij hoog voor een ‘matig geïsoleerd concept’. Deze waarde is in lijn met (‘Varianten WoON 

2012 & koppeling WoON – EBVW’) en afgestemd met TNO 

 

 Bepalingsmethoden warmte/energiebehoefte 

In dit onderzoek worden diverse berekeningen opgesteld die elk hun eigen inzicht verschaffen. Deze 

methoden worden hieronder achtereenvolgens kort toegelicht. 

2.4.1 Warmteverliesberekening 

De benodigde capaciteit van de warmteafgiftelichamen wordt berekend door middel van een 

warmteverliesberekening volgens ISSO 51 (versie 2017). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de software 

Vabi Elements v 3.4.1.19588. 

Met ISSO 51 wordt de capaciteit berekend die nodig is om onder extremere omstandigheden (-10°C), de 

woning nog warm te krijgen. 

 

De volgende uitgangspunten zijn in de warmteverliesberekeningen gehanteerd: 

• Zekerheidsklasse C 

• Nachtverlaging 2°C 

• Opwarmtijd 2 h 
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Tabel 4: Temperaturen ruimten 

 Temperatuur 

Verblijfsgebied 20°C 

Badkamer 22°C 

Gang / overloop 18°C 

Toilet 18°C 

Zolder 18°C 

2.4.2 Energiebehoefte 

Een van de BENG-indicatoren is de energiebehoefte van een woning (BENG 1). De energiebehoefte wordt 

door de som van de warmte- en koudebehoefte op woningniveau bepaald. In de definitieve 

bepalingsmethode van de BENG-indicatoren wordt, naar verwachting, gerekend met een fictief 

ventilatiesysteem. Deze twee redenen (fictief ventilatiesysteem en meerekenen van de koudebehoefte) 

zorgen ervoor dat de energiebehoefte volgens de BENG niet de meest passende parameter is om te 

beoordelen of lage temperatuurverwarming haalbaar is. Niettemin is de uitkomst van de BENG-indicator 

inzichtelijk gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van de tijdelijke bepalingsmethode volgens de 

Handreiking BENG d.d. 15-09-2015. In de tijdelijke methode is het type ventilatiesysteem nog wel van 

invloed op de uitkomst van de berekening. 

Anders dan bij de warmteverliesberekening is er in de berekening van de energiebehoefte geen sprake 

van een statische berekening maar een berekening van de jaarlijkse energiebehoefte (de maandelijkse 

energiebehoefte wordt berekend en gesommeerd tot een jaarlijkse behoefte). Daarnaast wordt de 

energiebehoefte op woningniveau berekend, anders dan de warmteverliesberekening die op ruimteniveau 

wordt bepaald. 

 

Momenteel wordt gewerkt aan de opvolger van de NEN 7120: de NTA 8800. Hoe de resultaten van beide 

methoden zich ten opzichte van elkaar verhouden is op dit moment nog niet te zeggen en moet berekend 

worden. De NTA 8800 verschilt op diverse punten van de NEN 7120, onder andere de wijze waarop 

ventilatie berekend wordt. 

 

2.4.3 Warmtebehoefte 

De warmtebehoefte is berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van de rekenmethodiek van de 

warmtebehoefte die ook in het kader van de EPV (energie prestatie vergoeding) gebruikt wordt (volgens 

ISSO 82.5 (BRL 9500-05)). Deze methode maakt gebruik van deelresultaten uit de NEN 7120 voor het 

vaststellen van de warmtebehoefte. Ook in de opvolger van de NEN 7120, de NTA 8800, wordt de 

warmtebehoefte bepaald. Hoe de uitkomsten van die twee rekenmethoden (NEN 7120 en NTA 8800) zich 

ten opzichte van elkaar verhouden is op dit moment nog niet goed te zeggen. 

Anders dan bij de warmteverliesberekening is er in de berekening van de warmtebehoefte geen sprake 

van een statische berekening maar een berekening van de jaarlijkse energiebehoefte (de maandelijkse 

warmtebehoefte wordt berekend en gesommeerd tot een jaarlijkse behoefte). Daarnaast wordt de 

warmtebehoefte op woningniveau berekend, anders dan de warmteverliesberekening die op ruimteniveau 

wordt bepaald. 
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In dit hoofdstuk worden de rekenresultaten van het onderzoek gepresenteerd. Een gedetailleerd 

overzicht van de rekenresultaten is weergegeven in Bijlage 1. 

 

Het huidige benodigde verwarmingsvermogen in een ongeïsoleerde woning is voor de vier woningtypen 

bepaald met behulp van de warmteverliesberekening. In een ongeïsoleerde vrijstaande woning is het 

benodigde verwarmingsvermogen 30.082 W. Er wordt vanuit gegaan dat dit benodigde 

verwarmingsvermogen ook aanwezig is in de woning. 

Wanneer deze vrijstaande woning wordt geïsoleerd naar de kenmerken zoals genoemd in het 

energieconcept (Tabel 3), dan vermindert het benodigde vermogen naar 13.563 W. Wanneer deze 

woning de kenmerken heeft van een nieuwbouwwoning vermindert het benodigde vermogen nog verder 

naar 8.577 W. Als gevolg van het achterwege laten van nachtverlaging daalt het benodigd 

verwarmingsvermogen nog verder (naar 7.510 W). Omdat het concept ‘nieuwbouwniveau’ uitgaat van 

een goed geïsoleerde woning, is het achterwege laten van nachtverlaging goed mogelijk. Voor de overige 

concepten is het achterwege laten van nachtverlaging minder wenselijk; dat zou in die gevallen leiden tot 

een grotere toename van het energiegebruik. 

Deze resultaten zijn voor de andere berekende woningtypen weergegeven in Tabel 5 en figuur 2. 

 

Tabel 5: Benodigd verwarmingsvermogen per woningtype en per energieconcept 

 Benodigd verwarmingsvermogen 

 Ongeïsoleerd Matig geïsoleerd Nieuwbouwniveau 

   Met nacht-

verlaging 

Zonder nacht-

verlaging 

Vrijstaande woning 30.082 W 13.563 W 8.577 W 7.510 W 

Hoekwoning 19.588 W 9.438 W 6.040 W 5.449 W 

Tussenwoning 14.940 W 7.655 W 5.216 W 4.679 W 

Galerijwoning 9.707 W 5.522 W 3.918 W 3.892 W 
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Figuur 2: Benodigd verwarmingsvermogen

 

 

Voor de oorspronkelijke (bestaande) situatie is er vanuit gegaan dat het benodigde 

verwarmingsvermogen ook aanwezig is in de woningen. Wanneer er met dezelfde warmteafgiftelichamen 

lage of midden temperatuurverwarming plaats vindt vermindert de beschikbare capaciteit van de 

warmteafgiftelichamen. Er is uitgegaan van de kenmerken van een radiator zoals weergegeven in Tabel 

2. Het beschikbare vermogen neemt af met 73% wanneer voor hetzelfde afgiftelichaam een midden 

temperatuurverwarming plaats vindt. Met lage temperatuurverwarming neemt het vermogen nog 7% 

extra af. Het beschikbare vermogen per woningtype is weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

Figuur 3: Beschikbaar vermogen warmteafgiftelichamen 
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 Beoordeling beschikbare capaciteit bij MT/LT-verwarming 

Om vast te stellen of het beschikbare vermogen van de warmteafgiftelichamen bij lage- of midden- 

temperatuurverwarming voldoende is, is het beschikbare vermogen (volgens paragraaf 3.2) vergeleken 

met het benodigde vermogen (volgens paragraaf 3.1). Onderstaande figuur laat zien dat met beschikbare 

vermogen met LT-verwarming of MT-verwarming onvoldoende is wanneer een woning matig geïsoleerd 

is. Hetzelfde geldt wanneer de woning geïsoleerd wordt tot op nieuwbouwniveau. 

 

In paragraaf 3.4 is het temperatuurtraject bepaald waarmee verwarmd moet worden om voldoende 

verwarmingscapaciteit te realiseren. Dat temperatuurtraject is bepaald voor zowel het ‘matig geïsoleerde’ 

scenario als het ‘nieuwbouw’ scenario. 

 

In het geval van een matig geïsoleerde vrijstaande woning kan de aanwezige warmteafgiftelichamen bij 

MT-verwarming slechts 61% van het benodigde vermogen leveren. Bij LT-verwarming is dat slechts 45%. 

Voor de galerijwoning worden de verschillen nog groter en is de dekking respectievelijk maar 48% en 

36%. 

 

Wanneer de woningen geïsoleerd worden naar nieuwbouwniveau daalt het benodigde vermogen en stijgt 

dus de dekkingsgraad. Deze wordt voor de vrijstaande woning respectievelijk 110% en 81% en voor de 

galerijwoning 68% en 50%. De beschikbare vermogens zijn dus, met uitzondering van de vrijstaande 

woning in het geval van MT-verwarming, nog steeds te laag om de woningen voldoende te kunnen 

verwarmen (onder de omstandigheden zoals aangehouden in de ISSO 51 berekening). 

 

Deze resultaten en de dekkingsgraad per woningtype en per isolatieniveau worden weergegeven in Tabel 

6 en figuur 4. 
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Figuur 4: Beschikbaar vermogen en benodigd vermogen per woningtype 

  

 

Tabel 6: Benodigd vermogen, beschikbaar vermogen en de bijhorende dekkingsgraad per woningtype 

  Matig geïsoleerd  Isolatie nieuwbouwniveau 1) 

 

 Benodigd 

vermogen 

Beschikbaar 

vermogen  

Dekking Benodigd 

vermogen 

Beschikbaar 

vermogen 

Dekking 

L
T
 

Vrijstaande woning 13.563 W 6.086 W 45% 7.510 W 6.086 W 81% 

Hoekwoning 9.438 W 3.963 W 42% 5.449 W 3.963 W 73% 

Tussenwoning 7.655 W 3.022 W 39% 4.679 W 3.022 W 65% 

Galerijwoning 5.522 W 1.964 W 36% 3.892 W 1.964 W 50% 

M
T
 

       

Vrijstaande woning 13.563 W 8.235 W 61% 7.510 W 8.235 W 110% 

Hoekwoning 9.438 W 5.362 W 57% 5.449 W 5.362 W 98% 

Tussenwoning 7.655 W 4.090 W 53% 4.679 W 4.090 W 87% 

Galerijwoning 5.522 W 2.657 W 48% 3.892 W 2.657 W 68% 

H
T
 

       

Vrijstaande woning 13.563 W 30.082 W 222% 7.510 W 30.082 W 401% 

Hoekwoning 9.438 W 19.588 W 208% 5.449 W 19.588 W 359% 

Tussenwoning 7.655 W 14.940 W 195% 4.679 W 14.940 W 319% 

Galerijwoning 5.522 W 9.707 W 176% 3.892 W 9.707 W 249% 

1) Gepresenteerde situatie is zonder nachtverlaging 
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In Tabel 6 wordt de dekking van het benodigde vermogen weergegeven in een percentage. Op het 

moment dat de dekking 100% is kan de gewenste binnentemperatuur worden gerealiseerd met de 

aanwezige warmteafgiftelichamen. Een lager percentage betekent dat de gewenste binnentemperatuur 

niet wordt gerealiseerd. In de ISSO 51 wordt uitgegaan van een buitentemperatuur van -10°C en een 

binnentemperatuur (verblijfsgebied) van 20°C. Dat is dus een temperatuurverschil van 30°C. Grof 

gezegd kan bij een dekking van 50% slechts de helft van dat temperatuurverschil worden gerealiseerd 

wat een binnentemperatuur van 5°C betekent. 

 

Midden temperatuur verwarming 

Op het moment dat naar nieuwbouwniveau geïsoleerd wordt en er sprake is van MT-verwarming dan is er 

voldoende vermogen beschikbaar in geval van de vrijstaande woning. De dekking is voor de hoek- en 

tussenwoning bijna voldoende (respectievelijk 98% en 87%). Dat, in combinatie met maatregelen 

waarmee het benodigde vermogen verder gereduceerd kan worden (zie 3.6 gevoeligheidsanalyse), zou 

de indruk kunnen wekken dat dit momenteel een oplossingsrichting vormt. De belemmeringen in deze 

oplossingsrichting zijn echter tweeledig. Enerzijds de grote consequenties voor bestaande woningen die 

isoleren naar nieuwbouwniveau met zich meebrengen. Anderzijds het realiseren van een MT-traject 

waarvoor de momenteel beschikbare opwekkers nog niet geschikt zijn; warmtenetten hebben doorgaans 

een HT-traject en het rendement van een warmtepomp wordt aanzienlijk slechter als een MT-traject in 

plaats van een LT-traject gerealiseerd moet worden met een hoger elektriciteitsgebruik als gevolg. 

 

Benodigde extra capaciteit 

Om de woningen toch op de gewenste temperatuur te krijgen moet de opgestelde capaciteit van de 

warmteafgiftelichamen in de woning worden vergroot. Dat kan worden bereikt door het plaatsen van 

extra convectoren / radiatoren / vloerverwarming / … of het vervangen van bestaande radiatoren door 

warmteafgiftelichamen met een hoger vermogen (bijvoorbeeld een grotere radiator of convector). 

Opgemerkt wordt dat niet alleen het vermogen van de warmteafgiftelichamen hierbij een rol speelt maar 

ook de capaciteit van de leidingen. Bij vervanging van radiatoren moet doorgaans ook het leidingwerk 

naar de radiator worden vervangen zodat die weer is afgestemd op de opgestelde warmteafgiftelichamen. 

 

In Tabel 7 is voor de tussenwoning met een ‘matig geïsoleerd concept’ een overzicht opgenomen met de 

extra hoeveelheid warmteafgiftelichamen dat benodigd is als de stap gezet wordt van hoge 

temperatuurverwarming naar lage temperatuurverwarming. Een combinatie tussen de typen 

warmteafgiftelichamen is natuurlijk ook een oplossingsmogelijkheid. 

 

In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen met het extra benodigde vermogen per woningtype, afhankelijk 

van het concept (‘matig geïsoleerd’ of ‘nieuwbouwniveau’) en afhankelijk van het temperatuurtraject van 

de ruimteverwarming (lage temperatuurverwarming of midden temperatuurverwarming). In het overzicht 

is tevens aangegeven hoeveel warmteafgiftelichamen bijgeplaatst moet worden om te komen tot een 

dekking van 100%. 
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Tabel 7: Verschillende opties extra warmteafgiftelichamen 

(Tussenwoning. Oorspronkelijke situatie: 5 radiatoren type 22 benodigd) 

Type extra warmteafgiftelichaam Extra benodigd 

Radiatoren type 22 (2.080 x 600 mm) 7 stuks 

Radiatoren type 33 (2.080 x 600 mm) 5 stuks 

Jaga Basic wand incl. ventilatoren (1400*620 mm) 4 stuks 

Jaga Briza ventilatorconvector (1450*550 mm) 3 stuks 

Vloerverwarming (100 W/m2) 46 m2 

 

Uitwerking voorbeeld extra vermogen 

Het bijplaatsen van extra vermogen kan dus op verschillende manieren: door het vervangen van 

bestaande radiatoren maar ook door het bijplaatsen van verwarmingslichamen (of een combinatie van 

die beide). Hoe de woning er met de minimaal benodigde warmteafgiftelichamen er uit kan zien (er zijn 

legio mogelijkheden) wordt hierna beschreven. 

De referentiewoningen zijn niet in de praktijk gerealiseerd. Een opname van het type radiatoren en de 

positie daarvan in de woning is dan ook niet mogelijk. Daarom is voor dit onderzoek voor de 

tussenwoning inzichtelijk gemaakt hoe de huidige radiatoren in de woning opgesteld kunnen zijn. 

Vervolgens is inzichtelijk gemaakt op welke manier het extra benodigde vermogen (om te komen tot een 

dekking van 100%) bij LT verwarming gerealiseerd kan worden. Dat is in Figuur 5 (en tevens in bijlage 

3) weergegeven voor de beschouwde tussenwoning waarbij links de oorspronkelijke situatie is 

weergegeven en daarnaast twee opties zijn weergegeven om te komen tot een dekking van 100% (bij 

‘matige isolatie’ in combinatie met lage temperatuurverwarming). 

In de middelste situatie wordt er vloerverwarming toegepast in de woonkamer en de keuken en worden 

de radiatoren in de slaapkamers en badkamer vervangen door radiatoren met een grotere 

verwarmingscapaciteit. Bij het bepalen van de afmetingen van de benodigde warmteafgiftelichamen is er 

uitgegaan van warmteafgiftelichamen met een vermogen zo dicht mogelijk bij het benodigde vermogen. 

Een andere mogelijkheid (rechter situatie) is het vervangen van bestaande radiatoren in combinatie met 

het bijplaatsen van radiatoren; ook in dat geval kan de benodigde capaciteit worden gerealiseerd. 

Aandachtspunt bij het vervangen / bijplaatsen van vermogen is de leidingen van de warmte opwekker 

naar de radiatoren / convectoren toe: die moeten vaak groter worden dan de bestaande leidingen omdat 

er een groter debiet (meer water) naar de radiatoren / convectoren moet om de capaciteit te kunnen 

realiseren. Het bestaande leidingwerk is hier niet op uitgelegd en vaak onvoldoende. 

In Figuur 6 (en tevens in bijlage 3) is dezelfde oplossingsrichting (vloerverwarming middelste figuur en 

radiatoren vervangen/bijplaatsen in de rechter figuur) weergegeven voor een situatie waarbij tot 

nieuwbouwniveau wordt geïsoleerd. Hieruit blijkt dat ook op het moment dat er tot nieuwbouwniveau 

geïsoleerd wordt er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden, dat geldt voor alle ruimten in de 

woning. 

 

In alle gevallen is de hoeveelheid ruimte die de vervangende en/of extra warmteafgiftelichamen in beslag 

nemen een aandachtspunt; die moeten in de bestaande woning worden ingepast. 
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Figuur 5: Overzicht met oorspronkelijke situatie (links) en extra/vervangende warmteafgiftelichamen (midden en rechts) benodigd in een matig geïsoleerde tussenwoning met lage temperatuurverwarming 

  

 

Figuur 6: Overzicht met oorspronkelijke situatie (links) en extra/vervangende warmteafgiftelichamen (midden en rechts) benodigd in een tussenwoning die verbeterd is naar nieuwbouwniveau met lage temperatuurverwarming 
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 Minimaal benodigde aanvoertemperatuur en retourtemperatuur 

In deze paragraaf is het minimale temperatuurtraject bepaald waarmee sprake is van voldoende 

verwarmingscapaciteit in het geval dat de woning geïsoleerd is. Daarbij is onderscheid gemaakt in twee 

scenario’s voor het isoleren van de woning: ‘matig geïsoleerd’ en ‘nieuwbouwniveau’. Niet alleen de 

hoogte van de aanvoer- en retourtemperatuur heeft invloed op het benodigde vermogen, dat geldt ook 

voor het temperatuurverschil (T) tussen de aanvoer- en retourtemperatuur. In voorgaande overzichten 

is uitgegaan van vaste temperatuurtrajecten voor de midden- en lage temperatuurverwarming. Met deze 

vaste temperatuurtrajecten is bepaald wat de benodigde hoeveelheid extra capaciteit is. 

 

Het temperatuurverschil (T) tussen aanvoer en retour bepaalt mede de capaciteit van de warmteafgifte. 

In de basissituatie met HT-verwarming is gerekend met een T van 20°C. Het verkleinen van het 

temperatuurverschil leidt tot een hoger vermogen van de warmteafgiftelichamen. Het is echter niet 

zondermeer mogelijk om het temperatuurverschil te verkleinen; de leidingen naar de radiatoren moeten 

daarvoor voldoende groot zijn. Of dat het geval is hangt enerzijds af van de dimensionering van de 

bestaande leidingen en hangt anderzijds af van de reductie van de benodigde capaciteit. 

Voor de beoordeelde woningen is het mogelijk om het temperatuurverschil (T) te verkleinen op het 

moment dat de woningen worden geïsoleerd tot het niveau ‘matig geïsoleerd’ of het niveau ‘nieuwbouw’ 

zonder dat dat consequenties voor het bestaande leidingwerk heeft. Dat is echter een project specifieke 

beoordeling. 

De aanvoer- en retourtemperaturen in de radiatoren zijn gevarieerd om de minimale benodigde 

aanvoertemperatuur te bepalen. Dit geeft inzicht in de benodigde aanvoer- en retourtemperatuur (en de 

bijbehorende T) waarmee het benodigde verwarmingsvermogen wel behaald kan worden. Uitgangspunt 

in deze analyse is dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd in het warmteafgiftesysteem; het aantal 

en de afmetingen van de radiatoren (en het leidingwerk) is met de berekeningen in Tabel 8 gelijk 

gehouden aan de bestaande situatie zoals deze is beschreven in Tabel 5. 

Naast een situatie met een dekking van minimaal 100% zijn in Tabel 8 tevens de rekenresultaten 

opgenomen van een situatie waarbij de temperatuur van zowel de aanvoer- als de retourtemperatuur 

5°C lager is omdat in dat geval voor een aantal woningtypen de dekking slechts een fractie lager is dan 

100%. 

 

Het minimale temperatuurtraject dat benodigd is om voldoende capaciteit te realiseren is voor een matig 

geïsoleerde woning 55-40°C (T = 15°C) en voor een woning geïsoleerd op nieuwbouwniveau 45-35°C 

(T = 10°C). De minimale aanvoertemperatuur voor de galerijwoning ligt 5°C hoger. Wanneer het 

temperatuurverschil (T) tussen de aanvoer- en retourtemperatuur 20°C blijft is er een 

temperatuurtraject van 60-40°C benodigd voor de matig geïsoleerde woning en 50-30°C voor de woning 

geïsoleerd op nieuwbouwniveau. Een overzicht van de benodigde temperatuurtrajecten is weergegeven in 

Tabel 8. 
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Tabel 8: Benodigd vermogen, beschikbaar vermogen en de bijhorende dekkingsgraad per woningtype 

Matig geïsoleerd  (ΔT varieert) 

 Temperatuurtraject Benodigd vermogen Beschikbaar vermogen  Dekking 

Vrijstaande woning 55°C - 40°C 13.563 W 14.877 W 110% 

Hoekwoning 55°C - 40°C 9.438 W 9.9918 W 105% 

Tussenwoning 55°C - 40°C 7.655 W 8.265 W 108% 

Galerijwoning 60°C - 45°C 5.522 W 6.222 W 113% 

Vrijstaande woning 50°C - 40°C 13.563 W 13.356 W 98% 

Hoekwoning 50°C - 40°C 9.438 W 8.904 W 94% 

Tussenwoning 50°C - 40°C 7.655 W 7.420 W 97% 

Galerijwoning 55°C - 40°C 5.522 W 4.959 W 90% 

Matig geïsoleerd (ΔT = 20°C) 

Vrijstaande woning 60°C - 40°C 13.563 W 16.371 W 121% 

Hoekwoning 60°C - 40°C 9.438 W 10.914 W 116% 

Tussenwoning 60°C - 40°C 7.655 W 9.095 W 119% 

Galerijwoning 65°C - 45°C 5.522 W 6.762 W 122% 

Vrijstaande woning 55°C - 35°C 13.563 W 12.609 W 93% 

Hoekwoning 55°C - 35°C 9.438 W 8.406 W 89% 

Tussenwoning 55°C - 35°C 7.655 W 7.005 W 92% 

Galerijwoning 60°C - 40°C 5.522 W 5.457 W 99% 

Isolatie nieuwbouwniveau 1) (ΔT varieert) 

Vrijstaande woning 45°C - 35°C 7.510 W 9.891 W 132% 

Hoekwoning 45°C - 35°C 5.449 W 6.594 W 121% 

Tussenwoning 45°C - 35°C 4.679 W 5.495 W 117% 

Galerijwoning 50°C - 40°C 3.892 W 4.452 W 114% 

Vrijstaande woning 40°C - 30°C 7.510 W 6.651 W 89% 

Hoekwoning 40°C - 30°C 5.449 W 4.434 W 81% 

Tussenwoning 40°C - 30°C 4.679 W 3.695 W 79% 

Galerijwoning 45°C - 35°C 3.892 W 3.297 W 85% 

Isolatie nieuwbouwniveau 1) (ΔT = 20°C) 

Vrijstaande woning 50°C - 30°C 7.510 W 9.000 W 120% 

Hoekwoning 50°C - 30°C 5.449 W 6.000 W 110% 

Tussenwoning 50°C - 30°C 4.679 W 5.000 W 107% 

Galerijwoning 55°C - 35°C 3.892 W 4.203 W 108% 

Vrijstaande woning 45°C - 25°C 7.510 W 5.481 W 73% 

Hoekwoning 45°C - 25°C 5.449 W 3.654 W 67% 

Tussenwoning 45°C - 25°C 4.679 W 3.045 W 65% 

Galerijwoning 50°C - 30°C 3.892 W 3.000 W 77% 

1) Gepresenteerde situatie is zonder nachtverlaging 

Kenmerken radiatoren: Type 22 2080*600 mm 
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Los van de berekening van het vermogen van de warmteafgifte is voor de vier woningtypen de 

warmtebehoefte en de energiebehoefte bepaald (volgens respectievelijk de EPV-methodiek en de 

tijdelijke bepalingsmethode voor de BENG-indicatoren). Deze resultaten geven een indicatie van de 

maximale warmtebehoefte / energiebehoefte van een woning waarmee verwarming met lage 

temperatuurverwarming en/of midden temperatuurverwarming mogelijk is. De warmtebehoefte en 

energiebehoefte zijn bepaald per energieconcept.  

De warmtebehoefte en de energiebehoefte van de onderzochte woningen is weergegeven in Tabel 9. 
 

 

Tabel 9: Warmtebehoefte en energiebehoefte per energieconcept 

 Ongeïsoleerd Matig geïsoleerd concept Isolatie nieuwbouwniveau 

 Warmtebehoefte (EPV) 

Vrijstaande woning 273 kWh/m² 97 kWh/m² 54 kWh/m² 

Hoekwoning 239 kWh/m² 79 kWh/m² 41 kWh/m² 

Tussenwoning 190 kWh/m² 59 kWh/m² 30 kWh/m² 

Galerijwoning 203 kWh/m² 74 kWh/m² 32 kWh/m² 

 Energiebehoefte (BENG 1) 

Vrijstaande woning 288 kWh/m² 104 kWh/m² 62 kWh/m² 

Hoekwoning 249 kWh/m² 84 kWh/m² 46 kWh/m² 

Tussenwoning 199 kWh/m² 63 kWh/m² 35 kWh/m² 

Galerijwoning 223 kWh/m² 91 kWh/m² 56 kWh/m² 

 

 

Om inzicht te geven in het effect van individuele maatregelen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 

Daarbij is het effect op het benodigde vermogen van de warmteafgiftelichamen bepaald net als het effect 

op de warmte- en energiebehoefte. Van een aantal individuele maatregelen (vrijstaande woning) is het 

effect in Tabel 10 weergegeven. Alle resultaten (van alle rekenresultaten, alle doorgerekende 

woningtypen en van alle individuele maatregelen) van de gevoeligheidsanalyse zijn weergegeven in 

Bijlage 2. 

 

Tabel 10: Gevoeligheidsanalyse 

Variant Benodigd vermogen (o.b.v. 

warmteverliesberekening) 

– vrijstaande woning  

Procentuele 

afwijking 

Uitgangspunt gevoeligheidsanalyse: 

matig geïsoleerd concept 

13.563 W  

   

Variant thermische kwaliteit vloer    

basis: Rc = 3,65 m²K/W  13.563 W  

variant: Rc = 1,3 m²K/W  13.700 W 1% 
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Variant thermische kwaliteit gevel     

basis: Rc = 1,36 m²K/W  13.563 W   

variant: Rc = 0,36 m²K/W  21.427 W 58% 

variant: Rc = 4,5 m²K/W  11.702 W -14% 

   
Variant thermische kwaliteit dak     

basis: Rc = 3,47 m²K/W  13.563 W   

variant: Rc = 0,22 m²K/W  18.719 W 38% 

variant: Rc = 6,0 m²K/W  13.227 W -2% 

   
Variant thermische kwaliteit ramen     

basis: Uw = 1,8 W/m²K 13.563 W   

variant: Uw = 5,1 W/m²K (enkel glas, ZTA 0,8) 18.757 W 38% 

variant: Uw = 2,3 W/m²K (HR-glas, ZTA 0,6) 14.167 W 4% 

variant: Uw = 1,4 W/m²K (triple glas, ZTA 0,4) 13.081 W -4% 

   
Variant luchtdichtheid     

basis: qv;10 = 1,0 dm³/s.m² 13.563 W   

variant: qv;10 = 2,0 dm³/s.m² 14.502 W 7% 

variant: qv;10 = 0,4 dm³/s.m² 13.223 W -3% 

     

Variant ventilatiesysteem     

basis: natuurlijke toevoer - mechanische afvoer 13.563 W   

variant: natuurlijke toe- en afvoer 13.563 W 0% 

variant: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (95%) 12.714 W -6% 

   

Variant nachtverlaging (matig geïsoleerd concept)     

basis: uitgangspunten ISSO 51 (nachtverlaging 2K, opwarmtijd 2 

uur) 

13.563 W   

variant: geen nachtverlaging 11.395 W -16% 

 
 

  

Variant nachtverlaging (isolatie nieuwbouwniveau)     

basis: uitgangspunten ISSO 51 (nachtverlaging 2K, opwarmtijd 2 

uur) 

8.577 W   

variant: geen nachtverlaging 7.510 W -12% 

   

Variant buitentemperatuur (matig geïsoleerd concept) 1)   

basis: uitgangspunten ISSO 51 (-10°C) 13563 W   

variant: buitentemperatuur 0°C 9928 W -27% 

   

1) Deze variant vraagt niet zozeer een aanpassing aan de woning zelf maar laat zien wat er met de het benodigde  

vermogen gebeurt als uit wordt gegaan van een hogere buitentemperatuur (minder extreme situatie) 

 

Het achterwege laten van nachtverlaging leidt tot een beperking van het benodigde vermogen. De 

reductie is tevens berekend voor het concept ‘isolatie nieuwbouwniveau’: ook in die variant is nog steeds 

extra vermogen benodigd. 



Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.   Warmtebehoefte bij gasloze concepten 

20160896.001 / 13505 - 16 oktober 2018  Pagina 23 

Ook een slim regelsysteem van het verwarmingssysteem kan een reductie van het benodigde vermogen 

van de warmteafgiftelichamen als gevolg hebben. 2  

 

Basisuitgangspunt bij het bepalen van het benodigde vermogen is een buitentemperatuur van -10°C. Als 

een minder extreme situatie als uitgangspunt wordt gehanteerd (0°C) dan leidt dat tot een lager 

benodigd vermogen. Dit betekent natuurlijk wel dat er, in geval van een buitentemperatuur van -10°C, 

op een andere manier verwarmingsvermogen moet worden toegevoegd om de ruimte toch de gewenste 

temperatuur (20°C) te kunnen realiseren. 

 Eisen 

In paragraaf 3.3 is geconcludeerd dat de beschikbare capaciteit van de warmteafgiftelichamen 

onvoldoende is als er geïsoleerd wordt tot het niveau van ‘matig geïsoleerd’ en zelfs ‘nieuwbouwniveau’. 

Dat betekent dat het realiseren van de warmtebehoefte zoals weergegeven in  

Tabel 9 (‘matig geïsoleerd’ en ‘nieuwbouwniveau’) nog vraagt om aanvullende maatregelen. Daarbij kan 

gedacht wordt aan het vergroten van de capaciteit van de warmteafgiftelichamen (bijvoorbeeld extra 

convectoren / radiatoren / vloerverwarming / …). 

 
Tweetrapseis 

Om niet uitsluitend een beroep te moeten doen op extra capaciteit van de warmtelichamen wordt 

geadviseerd om eisen te stellen aan de thermische kwaliteit van de woning. Alleen uitgaan van een extra 

capaciteit zou leiden tot een onrealistische toename van warmteafgiftelichamen om de benodigde 

capaciteit te kunnen realiseren. Een getrapte eis wordt voorgesteld waarbij op woningniveau een eis aan 

de warmtebehoefte wordt gesteld en daarnaast een aantal eisen op componentniveau. De eisen op 

componentniveau zijn geselecteerd op basis van de componenten die volgens de gevoeligheidsanalyse 

een grote invloed op de warmtebehoefte hebben. 

 

Een eis op woningniveau is nodig om te voorkomen dat aan alle componenten van een woning een eis 

gesteld moet worden. Een eis op componentniveau is nodig om ervoor te zorgen dat de woning 

evenwichtig wordt verbeterd. Zonder een eis op componentniveau kan er bijvoorbeeld voor gekozen 

worden alleen het dak te isoleren en de rest van de woning ongeïsoleerd/slecht geïsoleerd uit te voeren. 

Die situatie is ongewenst. 

 

De eis die gesteld kan worden aan de warmtebehoefte van een woning kan het beste worden gebaseerd 

op het niveau van de ‘matig geïsoleerde’ woning. Het bereiken van het niveau van een matig geïsoleerde 

                                                

 

2 Bij een slim regelsysteem wordt het verwarmingssysteem optimaal ingezet zodat de ruimte op een gewenst moment 

op de gewenste temperatuur is. Doordat er, als gevolg van de slimme regeling, al verwarmd wordt voor het moment 

dat de gewenste temperatuur bereikt moet zijn, daalt het benodigde vermogen. De exacte daling van het benodigde 

vermogen als gevolg van een slimme regeling is echter niet goed te bepalen in de berekening van het benodigde 

vermogen (berekening ISSO 51). Die reductie zal echter niet hoger zijn dan het effect van het achterwege laten van 

nachtverlaging omdat er bij het achterwege laten van nachtverlaging geen opwarming van de ruimte benodigd is; er is 

immers geen nachtverlaging. 
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woning is namelijk over het algemeen goed realiseerbaar. De maatregelen die hiervoor nodig zijn kunnen 

in de meeste gevallen relatief eenvoudig worden genomen. Hiernaast is het toepassen van lage- of 

midden temperatuurverwarming in een matig geïsoleerde woning haalbaar (als extra capaciteit wordt 

toegevoegd). 

Het niveau ‘isolatie nieuwbouwniveau’ heeft in veel gevallen grote gevolgen voor de bestaande bouw, om 

die reden is geen aansluiting gezocht bij dit niveau. 

 

Geadviseerd wordt om, naast het realiseren van extra capaciteit, de volgende eisen te stellen aan de 

warmtebehoefte: 

• Vrijstaande woning: 100 kWh/m² 

• Hoekwoning: 80 kWh/m² 

• Tussenwoning: 60 kWh/m² 

• Galerijwoning: 75 kWh/m² (appartement op tussenverdieping met kopgevel) 

De voorgestelde eisen zijn afgeleide waardes van de berekende warmtebehoefte van de doorgerekende 

woningtypen met het matig geïsoleerde concept. De warmtebehoefte is berekend volgens NEN 7120 (zie 

2.4.3). 

De eis voor de galerijwoning is gebaseerd op een galerijappartement op een tussenverdieping met een 

kopgevel. De positie van een appartement in een appartementengebouw (met / zonder dak of begane 

grondvloer e.d.) is sterk bepalend voor de warmtebehoefte. Om een algemene eis voor een appartement 

te kunnen stellen is nader onderzoek benodigd.  

 

Hiernaast wordt geadviseerd om op componentniveau eisen te stellen, omdat een aantal bouwkundige en 

installatietechnische kenmerken van een woning een groot effect hebben op de benodigde 

verwarmingscapaciteit. De eisen zijn gebaseerd op het ‘matig geïsoleerd concept’ maar komen niet een-

op-een overeen met de kenmerken van het ‘matig geïsoleerd concept’. Aan de hand van de 

gevoeligheidsanalyse zijn de componenten vastgesteld die een grote invloed hebben op de benodigde 

capaciteit, aan deze componenten is een eis gesteld. In een aantal gevallen (begane grondvloer en 

glasopeningen) is gekozen om een componentseis te stellen die minder streng is dan de kenmerken van 

het ‘matig geïsoleerd concept’. De volgende eisen worden voorgesteld: 

 

Tabel 11: Eisen op componentniveau 

 Componentseisen ** 

Bouwkundige kenmerken Minimale eisen/ ondergrenswaarden: 

Begane grondvloer Rc ≥ 1,3 m2K/W  

Gevel Rc ≥ 1,36 m2K/W  

Dak Rc ≥ 1,36 m2K/W  

Glasopeningen Minimaal HR-glas 

Infiltratie qv;10 ≤ 1,0 dm³/s·m² 

Installatietechnische kenmerken * 

Ventilatieprincipe C3a. Natuurlijke toe- en mechanische afvoer (of beter) 

Specificatie ventilatiesysteem Tijdsturing (of beter) 

* het ventilatiesysteem heeft invloed op de warmtebehoefte en wordt is die reden als componentseis gesteld. Ook 

vanuit gezondheidsoogpunt is een (goed werkend) ventilatiesysteem gewenst. 
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** De componentseisen zijn minimale waarden en geen streefwaarde. In de praktijk kunnen hogere waarden goed 

realiseerbaar zijn en verstandig zijn met het oogpunt op het einddoel (2050) voor een CO2-neutrale woningvoorraad. 

 

De eisen aan de maximale warmtebehoefte en de eisen op component niveau zijn een voorstel. Uit het 

onderzoek blijkt dat er hoe dan ook capaciteit van warmteafgiftelichamen bijgeplaatst moet worden. Om 

de hoeveelheid vermogen die bijgeplaatst moet worden te beperken is isoleren gewenst. De hoogte van 

de eisen die gesteld worden is een spanningsveld: enerzijds de (on)mogelijkheid tot het bijplaatsen van 

vermogen, anderzijds de knelpunten die extra isoleren met zich mee brengt.  

Gekozen is voor een eis waaraan op redelijkerwijze (technisch gezien) kan worden voldaan aan de eisen. 

Om aan de eisen te voldoen zijn in veel gevallen aanpassingen in de woning nodig. 

 

 Aandachtspunten 

De volgende opmerkingen / aandachtspunten worden benoemd: 

• Het onderzoek is gericht op de warmteafgifte in de woning. De warmteopwekker is daarbij niet 

relevant, zolang het beoogde temperatuurtraject voor de warmteafgifte maar gerealiseerd kan 

worden. Er is dan ook niet specifiek aandacht besteed aan warmtenetten, gasketels of (hybride) 

warmtepompen, dat zijn immers warmte-opwekkers. 

Een warmteopwekker met een dynamische toevoertemperatuur (stooklijn) kan een oplossing zijn 

waarbij in koude periodes een hogere aanvoertemperatuur wordt gerealiseerd zodat de capaciteit 

van de warmteafgifte wordt vergroot. Aandachtspunten daarbij zijn het rendement van de installatie 

(die vaak slechter wordt bij hoge temperatuurverwarming) en de warmteafgiftelichamen (die 

geschikt moeten zijn voor hoge(re) temperaturen). 

Ook voor de warm tapwaterbereiding geldt dat die op de warmteafgifte in een woning geen invloed 

heeft. Toch is er een samenhang tussen de keuze voor de warmteopwekker (en het bijbehorende 

temperatuurtraject) en de wijze waarop het warm tapwater wordt opgewekt. 

• In het onderzoek is uitgegaan van gelijke randvoorwaarden bij het berekenen van de benodigde 

capaciteit van de warmteafgiftelichamen in de oorspronkelijke en de beoogde situatie. Zo is de 

zekerheidsklasse, de nachtverlaging en de opwarmtijd ongewijzigd gelaten. Het achterwege laten 

van nachtverlaging is bij lage temperatuurverwarming gebruikelijk en heeft een aanzienlijke reductie 

van het benodigd vermogen als gevolg (zie gevoeligheidsanalyse).  

Bij de bepaling van de voorgestelde eisen is geen rekening gehouden met een eventuele 

nachtverlaging; nachtverlaging heeft geen invloed op de berekende warmtebehoefte, wel op de 

berekening van de benodigde capaciteit van de warmteafgiftelichamen. 

• Het benodigde vermogen wordt berekend bij een temperatuur van -10°C. Deze temperatuur komt in 

de praktijk komt slechts een klein gedeelte van het jaar voor in Nederland. 

• In het onderzoek is voor de bepaling van de beschikbare capaciteit van de warmteafgiftelichamen 

van de bestaande woning (stap 1 in 2.1 ‘onderzoeksmethode’) uitgegaan van een ongeïsoleerde 

woning. Mocht de ontworpen installatie zijn afgestemd op een beter geïsoleerde woning dan is de 

geïnstalleerde capaciteit van de warmteafgiftelichamen in de woning lager. Ook heeft dat effect op 

de warmtebehoefte van die woning: een geïsoleerde (nieuwbouw)woning met hoge 

temperatuurverwarming zal aan de in 3.77 voorgestelde eisen voldoen. Om die woning met lage 

temperatuurverwarming uit te voeren is het beter isoleren dus niet benodigd op basis van de 
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voorgestelde eisen. Om voor die woning toch voldoende capaciteit te realiseren moeten er 

warmteafgiftelichamen worden bijgeplaatst. 

• Dit onderzoek richt zich op vier referentiewoningen. De praktijk is weerbarstig en op individueel 

woningniveau kan tegen project specifieke aandachtspunten aan worden gelopen waarbij er niet of 

heel moeilijk aan de gestelde grenswaarde kan worden voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een 

monument waar het plaatsen van HR-glas niet is toegestaan. In die gevallen zal project specifiek 

onderzocht moeten worden welke maatregelen getroffen moeten worden om toch de woning met 

voldoende capaciteit van de warmteafgiftelichamen uit te voeren. 

In dat kader wordt ook verwezen naar het rapport ‘Technische verbeteropties bestaande woningen’ 

van INNAX d.d. 30-11-2017. Tevens wordt verwezen naar het rapport ‘Verkenning tool aardgasvrije 

bestaande woningen’ van Nieman Raadgevende Ingenieurs d.d. 30-4-2018 waar in wordt gegaan op 

de praktische consequenties van aardgasvrije bestaande woningen in bredere zin. 

• Innovaties kunnen helpen bij het oplossen van het tekort aan verwarmingsvermogen als gevolg van 

het reduceren van de aanvoertemperatuur voor verwarming naar midden / lage 

temperatuurverwarming. Die innovaties kunnen in twee richtingen worden gezocht: maatregelen / 

innovaties die leiden tot een lagere warmtebehoefte van de woning én innovaties die de 

warmteafgifte in de woning vergroten. 

• In dit onderzoek is niet gekeken naar het bijplaatsen van (lokale) warmte opwekkers om 

(afgifte)capaciteit toe te voegen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een stralingspaneel of 

verwarming in de (natuurlijke) toevoerroosters. Deze opwekkers hebben doorgaans een lager 

opwekkingsrendement dan centrale warmte opwekkers en zijn om die reden vanuit energetisch 

oogpunt ongewenst. Het is echter wel een betrekkelijk eenvoudige manier om vermogen toe te 

voegen (vooral in het geval van stralingspanelen / elektrische weerstandsverwarming). 
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Wanneer in een bestaande woning de stap wordt gemaakt van hoge temperatuurverwarming (HT) naar 

lage temperatuurverwarming (LT) of midden temperatuurverwarming (MT), leidt dit tot een verlaging van 

het beschikbare verwarmingsvermogen. Deze verlaging van het beschikbare vermogen is dermate groot 

dat dit niet opgevangen kan worden door het matig isoleren van de woning. Ook het isoleren tot 

nieuwbouwniveau is onvoldoende. In dit onderzoek wordt onder HT wordt een temperatuurtraject van 

80°C aanvoer- en 60°C retourtemperatuur verstaan. Voor MT en LT is dat respectievelijk 50 – 30 °C en 

40 – 30°C. 

 

Om toch de woning, ook onder extreme omstandigheden warm te krijgen, kan het tekort aan 

geïnstalleerde capaciteit worden opgelost door het bijplaatsen van verwarmingscapaciteit. Hierbij kan 

gedacht worden aan het toepassen van vloerverwarming, bijplaatsten van radiatoren / convectoren, 

radiatoren vervangen door grotere radiatoren of radiatoren met meer vermogen. 

 

Hoeveel extra verwarmingscapaciteit bijgeplaatst moet worden is afhankelijk van de warmtebehoefte van 

de woning. In de stap ‘van gas los’ naar een warmteopwekker met een lagere aanvoertemperatuur zijn 

twee zaken van belang: 

• Het beperken van de warmtebehoefte 

• Het aanbrengen van extra warmteafgiftelichamen 

De hoeveelheid extra warmteafgiftelichamen is afhankelijk van warmtebehoefte na renovatie van de 

woning. 

 

Aanvullend zijn de minimale temperatuurtrajecten bepaald op het moment dat alleen de warmtebehoefte 

wordt beperkt en er geen wijzigingen worden doorgevoerd in de bestaande warmteafgiftelichamen en het 

bestaande leidingwerk. Daarbij zijn dezelfde twee scenario’s beoordeeld: het isoleren van de woning tot 

het niveau ‘matig geïsoleerd’ en het niveau ‘nieuwbouwniveau’. 

Indien het temperatuurverschil (T) tussen toe- en retourtemperatuur 20°C is, net als bij HT, dan is in 

geval van het scenario ‘matig geïsoleerd’ een reductie mogelijk tot 60 – 40°C. Voor het scenario 

‘nieuwbouwniveau’ is een reductie tot 50 – 30°C haalbaar. In beide scenario’s is voor het woningtype 

‘galerijwoning’ een 5°C hogere temperatuur benodigd. 

Niet alleen de absolute aan- en retourtemperatuur speelt een rol, ook het temperatuurverschil tussen 

toe- en retourtemperatuur is van belang. Op het moment dat het temperatuurverschil kleiner wordt dan 

in de uitgangssituatie (HT met een T van 20°C) dan is een lagere temperatuur mogelijk. Daarbij moet 

wel beoordeeld worden of het leidingwerk naar de radiatoren daarvoor geschikt is. Dat is een project 

specifieke beoordeling. 

 

Op het moment dat de stap naar MT of LT wordt gezet dan is adviseren wij om, naast de extra capaciteit 

die geplaatst moet worden, eisen te stellen aan de energetische kwaliteit van de woning. Te weten op 

twee niveaus: op woningniveau (eis maximale warmtebehoefte) en componentniveau. De eisen zijn in 

Tabel 12 weergegeven. De eisen zijn bepaald vanuit de techniek / energieprestatie van de woning. 

Comfort, gezondheid en financieel economische overwegingen zijn daarbij niet meegewogen. 
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Een eis op woningniveau is nodig om te voorkomen dat aan alle componenten van een woning een eis 

gesteld moet worden. Een eis op componentniveau is nodig om ervoor te zorgen dat de woning 

evenwichtig wordt verbeterd. Zonder een eis op componentniveau kan er bijvoorbeeld voor gekozen 

worden alleen het dak te isoleren en de rest van de woning ongeïsoleerd/slecht geïsoleerd uit te voeren. 

Die situatie is ongewenst. 

Overigens wordt niet aan de eis op woningniveau voldaan op het moment dat er uitsluitend invulling 

wordt gegeven aan de componenteisen. 

Tabel 12: voorgestelde eisen thermische kwaliteit 

Eis op woningniveau  

 Maximale warmtebehoefte 

Vrijstaande woning 100 kWh/m² 

Hoekwoning 80 kWh/m² 

Tussenwoning 60 kWh/m² 

Galerijwoning 75 kWh/m² (appartement op een tussenverdieping met kopgevel) 

 

Componentseisen **  

  

Bouwkundige kenmerken Minimale eisen/ ondergrenswaarden: 

Begane grondvloer Rc ≥ 1,3 m2K/W  

Gevel Rc ≥ 1,36 m2K/W  

Dak Rc ≥ 1,36 m2K/W  

Glasopeningen Minimaal HR-glas 

Infiltratie qv;10 ≤ 1,0 dm³/s·m² 

Installatietechnische kenmerken * 

Ventilatieprincipe C3a. Natuurlijke toe- en mechanische afvoer 

Specificatie ventilatiesysteem Tijdsturing 
* het ventilatiesysteem heeft invloed op de warmtebehoefte en wordt is die reden als componentseis gesteld. Ook 

vanuit gezondheidsoogpunt is een (goed werkend) ventilatiesysteem gewenst. 

** De componentseisen zijn minimale waarden en geen streefwaarde. In de praktijk kunnen hogere waarden goed 

realiseerbaar zijn en verstandig zijn met het oogpunt op het einddoel (2050) voor een CO2-neutrale woningvoorraad. 

 

De voorgestelde eisen zijn afgeleide waardes van de berekende warmtebehoefte van de doorgerekende 

woningtypen met het matig geïsoleerde concept. De warmtebehoefte is berekend volgens NEN 7120 (zie 

2.4.3). 

De eis voor de galerijwoning is gebaseerd op een galerijappartement op een tussenverdieping met een 

kopgevel. De positie van een appartement in een appartementengebouw (met / zonder dak of begane 

grondvloer e.d.) is sterk bepalend voor de warmtebehoefte. Om een algemene eis voor een appartement 

te kunnen stellen is nader onderzoek benodigd. 

 

De eisen op componentniveau worden gesteld omdat een aantal bouwkundige en installatietechnische 

kenmerken van een woning een groot effect hebben op de benodigde verwarmingscapaciteit. De eisen 

zijn gebaseerd op het ‘matig geïsoleerd concept’ maar komen niet een-op-een overeen met de 

kenmerken van het ‘matig geïsoleerd concept’. Aan de hand van een gevoeligheidsanalyse zijn de 

componenten vastgesteld die een grote invloed hebben op de benodigde capaciteit, aan deze 

componenten is een eis gesteld. In een aantal gevallen (begane grondvloer en glasopeningen) is gekozen 

om een componentseis te stellen die minder streng is dan de kenmerken van het ‘matig geïsoleerd 

concept’. 



Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.   Warmtebehoefte bij gasloze concepten  

20160896.001 - 16 oktober 2018     

 

 

Energieconcept en rekenresultaten 

  



Projectgegevens
project Warmtebehoefte gasloze concepten

projectnummer 20160896.001

opdrachtgever RVO

datum 7 augustus 2018

Uitgangspunten

Berekeningen:

warmteverliesberekening volgens ISSO 51 (2017 versie)

berekening warmtebehoefte volgens NEN 7120+C2:2012/C5:2014

berekening energiebehoefte (BENG1) volgens Handreiking BENG d.d. 15-9-2015 (tijdelijke bepalingsmethode)

Woningtypen:

vrijstaande woning referentiewoning 2007

hoekwoning referentiewoning 2007

tussenwoning referentiewoning 2007

galerijwoning referentiewoning 2007 - 2e verdieping (tussenverdieping), met kopgevel

Oriëntatie noord - zuid

oost - west

Berekeningsprogramma Vabi Elements v 3.4.1.19588; (ISSO 51 berekening)

Uniec 2.2.16

Uitgangspunten warmteverliesberekening

Zekerheidsklasse C

Nachtverlaging 2°C

Opwarmtijd 2 h

Aanvoertemperatuur ruimteverwarming Aanvoertemperatuur: Kenmerken warmteafgifte:

LT (lage temperatuur) < 40°C aanvoertemperatuur: 40°C retourtemperatuur: 30°C

MT (midden temperatuur) 40°C - 70°C aanvoertemperatuur: 50°C retourtemperatuur: 30°C

HT (hoge temperatuur) > 70C aanvoertemperatuur: 80°C retourtemperatuur: 60°C

Bouwkundige kenmerken ongeïsoleerd (oorsponkelijke situatie) matig geïsoleerd isolatie nieuwbouwniveau

Begane grondvloer Rc = 0,15 m2K/W Rc = 3,65 m2K/W Rc = 3,65 m2K/W 

Langsgevel Rc = 0,36 m2K/W Rc = 1,36 m2K/W (4 cm spouwmuurisolatie) Rc = 4,50 m2K/W 

Kopgevel Rc = 0,36 m2K/W Rc = 1,36 m2K/W (4 cm spouwmuurisolatie) Rc = 4,50 m2K/W 

Hellend dakconstructie Rc = 0,22 m2K/W Rc = 3,47 m2K/W Rc = 6,00 m2K/W 

Plat dakconstructie Rc = 0,22 m2K/W Rc = 3,47 m2K/W Rc = 6,00 m2K/W 

Glasopeningen (incl. kozijn) Uw = 5,1 W/m2K (enkel glas, houten / kunststof kozijn) Uw = 1,8 W/m2K (HR++ glas, houten / kunststof kozijn) Uw = 1,8 W/m2K (HR++ glas, houten / kunststof kozijn)

Deuren Ud = 3,40 W/m2K Ud = 1,65 W/m2K Ud = 1,65 W/m2K 

Lineaire warmteverliezen forfaitair forfaitair forfaitair

Buitenzonwering n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Thermische capaciteit traditioneel, gemengd zwaar traditioneel, gemengd zwaar traditioneel, gemengd zwaar

Infiltratie qv;10 = 2,0 dm³/s.m² qv;10 = 1,0 dm³/s.m² qv;10 = 0,4 dm³/s.m²

Installatietechnische kenmerken

Verwarming - afgifte radiatoren radiatoren radiatoren

Ventilatieprincipe natuurlijke toe- en afvoer natuurlijke toe- en mechanische afvoer (C3a) gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (95%), (D4a)

Specificatie ventilatiesysteem - tijdsturing tijdsturing

Rekenresultaten

Beschikbaar vermogen

HT-verwarming MT-verwarming LT-verwarming

(= benodigd vermogen cf. 

berekening)

vrijstaande woning 30082 W 8235 W 6086 W

-73% t.o.v. HT -80% t.o.v. HT

hoekwoning 19588 W 5362 W 3963 W

-73% t.o.v. HT -80% t.o.v. HT

tussenwoning 14940 W 4090 W 3022 W

-73% t.o.v. HT -80% t.o.v. HT

galerijwoning 9707 W 2657 W 1964 W

-73% t.o.v. HT -80% t.o.v. HT

Verwarmingsvermogen (o.b.v. warmteverliesberekening)

ongeïsoleerd (oorsponkelijke situatie) matig geïsoleerd isolatie nieuwbouwniveau (zonder nachtverlaging)

benodigd vermogen benodigd vermogen beschikbaar vermogen (LT) dekking benodigd vermogen 1) beschikbaar vermogen (LT) dekking

vrijstaande woning 30082 W 13563 W 6086 W 45% 7510 W 6086 W 81%

hoekwoning 19588 W 9438 W 3963 W 42% 5449 W 3963 W 73%

tussenwoning 14940 W 7655 W 3022 W 39% 4679 W 3022 W 65%

galerijwoning 9707 W 5522 W 1964 W 36% 3892 W 1964 W 50%

benodigd vermogen beschikbaar vermogen (MT) dekking benodigd vermogen 1) beschikbaar vermogen (MT) dekking

vrijstaande woning 13563 W 8235 W 61% 7510 W 8235 W 110%

hoekwoning 9438 W 5362 W 57% 5449 W 5362 W 98%

tussenwoning 7655 W 4090 W 53% 4679 W 4090 W 87%

galerijwoning 5522 W 2657 W 48% 3892 W 2657 W 68%

benodigd vermogen beschikbaar vermogen (HT) dekking benodigd vermogen 1) beschikbaar vermogen (HT) dekking

vrijstaande woning 13563 W 30082 W 222% 7510 W 30082 W 401%

hoekwoning 9438 W 19588 W 208% 5449 W 19588 W 359%

tussenwoning 7655 W 14940 W 195% 4679 W 14940 W 319%

galerijwoning 5522 W 9707 W 176% 3892 W 9707 W 249%

Warmtebehoefte (cf. NEN 7120) N/Z O/W N/Z O/W N/Z O/W

ongeïsoleerd (oorsponkelijke situatie) matig geïsoleerd isolatie nieuwbouwniveau

vrijstaande woning 273 kWh/m² 273 kWh/m² 97 kWh/m² 98 kWh/m² 54 kWh/m² 55 kWh/m²

hoekwoning 239 kWh/m² 243 kWh/m² 79 kWh/m² 84 kWh/m² 41 kWh/m² 46 kWh/m²

tussenwoning 190 kWh/m² 199 kWh/m² 59 kWh/m² 65 kWh/m² 30 kWh/m² 36 kWh/m²

galerijwoning 203 kWh/m² 219 kWh/m² 74 kWh/m² 84 kWh/m² 32 kWh/m² 41 kWh/m²

Energiebehoefte (BENG1 cf. Handreiking BENG) N/Z O/W N/Z O/W N/Z O/W

ongeïsoleerd (oorsponkelijke situatie) matig geïsoleerd isolatie nieuwbouwniveau

vrijstaande woning 288 kWh/m² 286 kWh/m² 104 kWh/m² 104 kWh/m² 62 kWh/m² 62 kWh/m²

hoekwoning 249 kWh/m² 257 kWh/m² 84 kWh/m² 90 kWh/m² 46 kWh/m² 53 kWh/m²

tussenwoning 199 kWh/m² 211 kWh/m² 63 kWh/m² 71 kWh/m² 35 kWh/m² 43 kWh/m²

galerijwoning 223 kWh/m² 238 kWh/m² 91 kWh/m² 102 kWh/m² 56 kWh/m² 66 kWh/m²

1) bij het bepalen van het benodigd vermogen is, in geval van het concept 'isolatie nieuwbouwniveau', geen rekening gehouden met een nachtverlaging

Energieconcepten 

2018-09-12 Energieconcept.xls 12-9-2018
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Resultaten gevoeligheidsanalyse 

  



Projectgegevens
project

projectnummer 20160896.001

opdrachtgever RVO

datum

Basisconcept

Uitgangspunt gevoeligheidsanalyse: matig geïsoleerd

Varianten

Benodigd vermogen (o.b.v. warmteverliesberekening) Warmtebehoefte Energiebehoefte

vrijstaande woning hoekwoning tussenwoning appartement vrijstaande woning hoekwoning tussenwoning appartement

Variant thermische kwaliteit vloer

basis: Rc = 3,65 m²K/W 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: Rc = 0,15 m²K/W 14897 W 10% 10061 W 7% 8063 W 5% 5522 W 0% 109 kWh/m² 86 kWh/m² 65 kWh/m² 74 kWh/m² 115 kWh/m² 90 kWh/m² 69 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: Rc = 1,3 m²K/W 13700 W 1% 9528 W 1% 7714 W 1% 5522 W 0% 101 kWh/m² 82 kWh/m² 61 kWh/m² 74 kWh/m² 108 kWh/m² 86 kWh/m² 65 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: Rc = 2,5 m²K/W 13607 W 0% 9467 W 0% 7675 W 0% 5522 W 0% 99 kWh/m² 80 kWh/m² 60 kWh/m² 74 kWh/m² 105 kWh/m² 85 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

Variant thermische kwaliteit gevel

basis: Rc = 1,36 m²K/W 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: Rc = 0,36 m²K/W 21427 W 58% 14158 W 50% 9602 W 25% 7649 W 39% 162 kWh/m² 127 kWh/m² 73 kWh/m² 128 kWh/m² 170 kWh/m² 133 kWh/m² 77 kWh/m² 146 kWh/m²

variant: Rc = 4,5 m²K/W 11702 W -14% 8068 W -15% 7203 W -6% 4646 W -16% 79 kWh/m² 65 kWh/m² 54 kWh/m² 60 kWh/m² 85 kWh/m² 69 kWh/m² 58 kWh/m² 77 kWh/m²

Variant thermische kwaliteit dak

basis: Rc = 3,47 m²K/W 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: Rc = 0,22 m²K/W 18719 W 38% 12361 W 31% 10600 W 38% 5522 W 0% 150 kWh/m² 139 kWh/m² 121 kWh/m² 74 kWh/m² 160 kWh/m² 147 kWh/m² 128 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: Rc = 1,36 m²K/W 14547 W 7% 10060 W 7% 8266 W 8% 5520 W 0%

variant: Rc = 6,0 m²K/W 13227 W -2% 9237 W -2% 7466 W -2% 5522 W 0% 95 kWh/m² 77 kWh/m² 56 kWh/m² 74 kWh/m² 102 kWh/m² 81 kWh/m² 60 kWh/m² 91 kWh/m²

Variant thermische kwaliteit ramen

basis: Uw = 1,8 W/m²K 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: Uw = 5,1 W/m²K (enkel glas, ZTA 0,8) 18757 W 38% 12263 W 30% 10355 W 35% 7416 W 34% 134 kWh/m² 109 kWh/m² 88 kWh/m² 123 kWh/m² 143 kWh/m² 115 kWh/m² 93 kWh/m² 144 kWh/m²

variant: Uw = 2,3 W/m²K (HR-glas, ZTA 0,6) 14167 W 4% 9809 W 4% 8002 W 5% 5793 W 5% 104 kWh/m² 85 kWh/m² 64 kWh/m² 83 kWh/m² 111 kWh/m² 89 kWh/m² 68 kWh/m² 99 kWh/m²

variant: Uw = 1,4 W/m²K (triple glas, ZTA 0,4) 13081 W -4% 9140 W -3% 7376 W -4% 5305 W -4% 101 kWh/m² 83 kWh/m² 62 kWh/m² 78 kWh/m² 104 kWh/m² 86 kWh/m² 64 kWh/m² 87 kWh/m²

Variant thermische kwaliteit deuren

basis: Ud = 1,65 W/m²K 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: Ud = 3,4 W/m²K 14502 W 7% 9868 W 5% 7972 W 4% 5578 W 1% 99 kWh/m² 81 kWh/m² 61 kWh/m² 79 kWh/m² 106 kWh/m² 86 kWh/m² 64 kWh/m² 96 kWh/m²

Variant luchtdichtheid

basis: qv;10 = 1,0 dm³/s.m² 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: qv;10 = 2,0 dm³/s.m² 14502 W 7% 9810 W 4% 7916 W 3% 5559 W 1% 112 kWh/m² 94 kWh/m² 74 kWh/m² 88 kWh/m² 118 kWh/m² 98 kWh/m² 77 kWh/m² 104 kWh/m²

variant: qv;10 = 0,4 dm³/s.m² 13223 W -3% 9302 W -1% 9559 W 25% 5508 W 0% 88 kWh/m² 70 kWh/m² 50 kWh/m² 65 kWh/m² 96 kWh/m² 75 kWh/m² 54 kWh/m² 83 kWh/m²

Variant ventilatiesysteem

basis: natuurlijke toevoer - mechanische afvoer 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: natuurlijke toe- en afvoer 13563 W 0% 9438 W 0% 7655 W 0% 5522 W 0% 105 kWh/m² 86 kWh/m² 66 kWh/m² 86 kWh/m² 111 kWh/m² 91 kWh/m² 70 kWh/m² 101 kWh/m²

variant: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (95%) 12714 W -6% 8677 W -8% 6535 W -15% 5055 W -8% 85 kWh/m² 67 kWh/m² 46 kWh/m² 54 kWh/m² 93 kWh/m² 72 kWh/m² 51 kWh/m² 75 kWh/m²

Variant sturing ventilatiesysteem

basis: tijdsturing 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variang: geen sturing ventilatiesysteem - - - - 104 kWh/m² 86 kWh/m² 65 kWh/m² 84 kWh/m² 111 kWh/m² 90 kWh/m² 69 kWh/m² 100 kWh/m²

variant: CO2 sturing alle verblijfsruimten - - - - 91 kWh/m² 73 kWh/m² 53 kWh/m² 66 kWh/m² 98 kWh/m² 78 kWh/m² 57 kWh/m² 84 kWh/m²

Variant ontwerp

basis: ontwerp referentiewoning 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: gevelopeningen (ramen) +30% 13964 W 3% 9692 W 3% 7892 W 3% 5672 W 3% 95 kWh/m² 76 kWh/m² 57 kWh/m² 72 kWh/m² 107 kWh/m² 84 kWh/m² 64 kWh/m² 98 kWh/m²

variant: gevelopeningen (ramen) -30% 13156 W -3% 9183 W -3% 7416 W -3% 5345 W -3% 100 kWh/m² 83 kWh/m² 62 kWh/m² 76 kWh/m² 104 kWh/m² 85 kWh/m² 63 kWh/m² 86 kWh/m²

Variant thermische massa

basis: traditioneel, gemengd zwaar 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: licht gebouw - - - - 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 106 kWh/m² 86 kWh/m² 64 kWh/m² 95 kWh/m²

Variant zonwering

basis: geen zonwering 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 104 kWh/m² 84 kWh/m² 63 kWh/m² 91 kWh/m²

variant: zonwering in verblijfsruimten - - - - 97 kWh/m² 79 kWh/m² 59 kWh/m² 74 kWh/m² 100 kWh/m² 81 kWh/m² 60 kWh/m² 82 kWh/m²

Variant setpointtemperatuur slaapkamer (alleen warmteverliesberekening)

basis: uitgangspunten ISSO 51 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W - - - - - - - -

variant: verlaagde temperatuur slaapkamers (16°C) 13119 W -3% 8963 W -5% 7244 W -5% 5268 W -5% - - - - - - - -

Variant nachtverlaging

basis: uitgangspunten ISSO 51 (nachtverlaging 2K, opwarmtijd 2 uur) 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W - - - - - - - -

variant: geen nachtverlaging 11395 W -16% 8019 W -15% 6211 W -19% 4610 W -17% - - - - - - - -

Variant buitentemperatuur

basis: uitgangspunten ISSO 51 (-10°C) 13563 W 9438 W 7655 W 5522 W - - - - - - - -

variant: buitentemperatuur 0°C 9928 W -27% 6966 W -26% 5828 W -24% 4189 W -24% - - - - - - - -

Variant nachtverlaging

basis: uitgangspunten ISSO 51 (nachtverlaging 2K, opwarmtijd 2 uur), 

energieconcept: 'isolatie nieuwbouwniveau'

8577 W 6040 W 5216 W 3918 W - - - -
- - - -

variant: geen nachtverlaging 7510 W -12% 5449 W -10% 4679 W -10% 3892 W -1% - - - - - - - -

Gevoeligheidsanalyse

hoekwoningvrijstaande woning tussenwoning appartement

Warmtebehoefte gasloze concepten
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Projectgegevens
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opdrachtgever RVO

datum 12 september 2018

Uitgangspunten

Aanvoertemperatuur ruimteverwarming Aanvoertemperatuur: Kenmerken warmteafgifte:

LT (lage temperatuur) < 40°C aanvoertemperatuur: 40°C retourtemperatuur: 30°C

MT (midden temperatuur) 40°C - 70°C aanvoertemperatuur: 50°C retourtemperatuur: 30°C

HT (hoge temperatuur) > 70C aanvoertemperatuur: 80°C retourtemperatuur: 60°C

Vermogen radiator Type 22 (2080*600 mm) Type 33 (2080*600 mm)

Jaga Basic wand incl. ventilatoren 

(1400*620 mm)

Jaga Briza ventilatorconvector 

(1450*550 mm) Vloerverwarming 

LT (lage temperatuur) 739 W 1057 W 1401 W 1906 W 100 W

MT (midden temperatuur) 1000 W 1431 W 1765 W 2401 W 120 W

HT (hoge temperatuur) 3653 W 5228 W 4849 W 6595 W

ongeïsoleerd (oorsponkelijke situatie)

benodigd vermogen aantal radiatoren (Type 22 2080*600 mm)

vrijstaande woning: 30082 W 9 stuks

hoekwoning: 19588 W 6 stuks

tussenwoning: 14940 W 5 stuks

galerijwoning: 9707 W 3 stuks

Verwarmingsvermogen (o.b.v. warmteverliesberekening)

matig geïsoleerd benodigd vermogen beschikbaar vermogen (LT) dekking Type 22 radiatoren Type 33 radiatoren Jaga Basic convectoren Jaga Briza convectoren Vloerverwarming

Lage temperatuurverwarming

vrijstaande woning 13563 W 6086 W 45% 11 stuks extra 8 stuks extra 6 stuks extra 4 stuks extra 75 m² extra

hoekwoning 9438 W 3963 W 42% 8 stuks extra 6 stuks extra 4 stuks extra 3 stuks extra 55 m² extra

tussenwoning 7655 W 3022 W 39% 7 stuks extra 5 stuks extra 4 stuks extra 3 stuks extra 46 m² extra

galerijwoning 5522 W 1964 W 36% 5 stuks extra 4 stuks extra 3 stuks extra 2 stuks extra 36 m² extra

Midden temperatuurverwarming benodigd vermogen beschikbaar vermogen (MT) dekking

vrijstaande woning 13563 W 8235 W 61% 6 stuks extra 4 stuks extra 4 stuks extra 3 stuks extra 44 m² extra

hoekwoning 9438 W 5362 W 57% 5 stuks extra 3 stuks extra 3 stuks extra 2 stuks extra 34 m² extra

tussenwoning 7655 W 4090 W 53% 4 stuks extra 3 stuks extra 3 stuks extra 2 stuks extra 30 m² extra

galerijwoning 5522 W 2657 W 48% 3 stuks extra 3 stuks extra 2 stuks extra 2 stuks extra 24 m² extra

isolatie nieuwbouwniveau benodigd vermogen (zonder 

nachtverlaging)

beschikbaar vermogen (LT) dekking

Lage temperatuurverwarming

vrijstaande woning 7510 W 6086 W 81% 2 stuks extra 2 stuks extra 2 stuks extra 1 stuks extra 14 m² extra

hoekwoning 5449 W 3963 W 73% 3 stuks extra 2 stuks extra 2 stuks extra 1 stuks extra 15 m² extra

tussenwoning 4679 W 3022 W 65% 3 stuks extra 2 stuks extra 2 stuks extra 1 stuks extra 17 m² extra

galerijwoning 3892 W 1964 W 50% 3 stuks extra 2 stuks extra 2 stuks extra 2 stuks extra 19 m² extra

Midden temperatuurverwarming
benodigd vermogen (zonder 

nachtverlaging)

beschikbaar vermogen (MT) dekking

vrijstaande woning 7510 W 8235 W 110% 0 stuks extra 0 stuks extra 0 stuks extra 0 stuks extra n.v.t.

hoekwoning 5449 W 5362 W 98% 1 stuks extra 1 stuks extra 1 stuks extra 1 stuks extra 1 m² extra

tussenwoning 4679 W 4090 W 87% 1 stuks extra 1 stuks extra 1 stuks extra 1 stuks extra 5 m² extra

galerijwoning 3892 W 2657 W 68% 2 stuks extra 1 stuks extra 1 stuks extra 1 stuks extra 10 m² extra

Hoeveelheid extra verwarmingscapaciteit

2018-09-12 Energieconcept.xls 12-9-2018
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Toilet

Hal

Keuken

Woonkamer

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2 Slaapkamer 3

Zolder

Badkamer

Tussenwoning - Ongeïsoleerd

Hoge temperatuurverwarming

Radiator type 11

Radiator type 22

Benodigd vermogen radiatoren Opgesteld vermogen radiatoren bij HT

Woonkamer 3.600 W 3.650 W

Keuken 2.000 W 2.100 W

Hal/toilet 680 W 750 W

Slaapkamer 1 2.400 W 2.350 W

Slaapkamer 2 1.300 W 1.300 W

Slaapkamer 3 1.150 W 1.200 W

Badkamer 400 W 450 W

Zolder 3.450 W 3.650 W

14.980 W 15.450 W

- Met het bepalen van het opgestelde vermogen
is er uitgegaan van radiatoren met een
vermogen zo dicht mogelijk bij het benodigde
vermogen.

Opgesteld vermogen
radiatoren bij HT

Opgesteld vermogen
radiatoren bij LT

Benodigd vermogen
radiatoren bij LT

Opgesteld vermogen bij
LT incl. extra

warmteafgiftelichamen

Woonkamer 3.650 W 750 W 2.250 W 2.800 W

Keuken 2.100 W 450 W 1.400 W 1.200 W

Hal/toilet 750 W 150 W 330 W 150 W

Slaapkamer 1 2.350 W 450 W 1.400 W 1.350 W

Slaapkamer 2 1.300 W 250 W 750 W 750 W

Slaapkamer 3 1.200 W 250 W 700 W 750 W

Badkamer 450 W 100 W 400 W 450 W

Zolder 3.650 W 750 W 450 W 750 W

15.450 W 3.150 W 7.680 W 8.200 W

- Met het toevoegen of vervangen van
radiatoren/convectoren moeten ook de
leidingen naar de convectoren vervangen
worden om de grotere capaciteit te kunnen
leveren.

- Bij het bepalen van de afmetingen van het
opgestelde vermogen is er uitgegaan van
warmteafgiftelichamen met een vermogen zo
dicht mogelijk bij het benodigde vermogen.

- In alle gevallen is het totale opgestelde hoger
dan het totale benodigde vermogen.

Radiator type 11

Radiator type 22

Radiator type 33

Vloerverwarming

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Tussenwoning - Matig geïsoleerd

Lage temperatuurverwarming (LT)

Vloerverwarming toevoegen:

Radiatoren vervangen:
Toilet

Hal

Keuken

Woonkamer

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2 Slaapkamer 3

Zolder

Badkamer
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Opgesteld vermogen
radiatoren bij HT

Opgesteld vermogen
radiatoren bij LT

Benodigd vermogen
radiatoren bij LT

Opgesteld vermogen bij
LT incl. extra

warmteafgiftelichamen

Woonkamer 3.650 W 750 W 2.250 W 2.150 W

Keuken 2.100 W 450 W 1.400 W 1.400 W

Hal/toilet 750 W 150 W 330 W 150 W

Slaapkamer 1 2.350 W 450 W 1.400 W 1.400 W

Slaapkamer 2 1.300 W 250 W 750 W 700 W

Slaapkamer 3 1.200 W 250 W 700 W 700 W

Badkamer 450 W 100 W 400 W 450 W

Zolder 3.650 W 750 W 450 W 750 W

15.450 W 3.150 W 7.680 W 7.700 W

- Met het toevoegen of vervangen van
radiatoren/convectoren moeten ook de
leidingen naar de convectoren vervangen
worden om de grotere capaciteit te kunnen
leveren.

- Bij het bepalen van de afmetingen van het
opgestelde vermogen is er uitgegaan van
warmteafgiftelichamen met een vermogen zo
dicht mogelijk bij het benodigde vermogen.

- In alle gevallen is het totale opgestelde hoger
dan het totale benodigde vermogen.

Radiator type 11

Radiator type 22

Radiator type 33

Ventilator convector (Jaga 21DBE)

Ventilator convector (Jaga 11DBE)

Convector (Jaga 20)

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Tussenwoning - Matig geïsoleerd

Lage temperatuurverwarming (LT)

Convector toevoegen:

Convectoren plaatsen:
Toilet

Hal

Keuken

Woonkamer

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2 Slaapkamer 3

Zolder

Badkamer

Opgesteld vermogen
radiatoren bij HT

Opgesteld vermogen
radiatoren bij LT

Benodigd vermogen
radiatoren bij LT

Opgesteld vermogen bij
LT incl. extra

warmteafgiftelichamen 1)

Woonkamer 3.650 W 750 W 1.750 W 2.800 W

Keuken 2.100 W 450 W 550 W 1.200 W

Hal/toilet 750 W 150 W 225 W 150 W

Slaapkamer 1 2.350 W 450 W 1.000 W 1.000 W

Slaapkamer 2 1.300 W 250 W 550 W 550 W

Slaapkamer 3 1.200 W 250 W 550 W 550 W

Badkamer 450 W 100 W 400 W 400 W

Zolder 3.650 W 750 W 250 W 750 W

15.450 W 3.150 W 5.275 W 7.400 W

1) Er is ervoor gekozen om de hele woonkamer en keuken van vloerverwarming te voorzien. Hierdoor is het opgestelde hoger dan het
benodigde vermogen omdat voor het onderzoek is uitgegaan van één vermogen [W/m 2] voor vloerverwarming.

- Met het toevoegen of vervangen van
radiatoren/convectoren moeten ook de
leidingen naar de convectoren vervangen
worden om de grotere capaciteit te kunnen
leveren.

- Bij het bepalen van de afmetingen van het
opgestelde vermogen is er uitgegaan van
warmteafgiftelichamen met een vermogen zo
dicht mogelijk bij het benodigde vermogen.

- In alle gevallen is het totale opgestelde hoger
dan het totale benodigde vermogen.

Radiator type 11

Radiator type 22

Radiator type 33

Vloerverwarming

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Tussenwoning - Isolatie nieuwbouwniveau

Lage temperatuurverwarming (LT)

Vloerverwarming toevoegen:

Radiatoren vervangen:
Toilet

Hal

Keuken

Woonkamer

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2 Slaapkamer 3

Zolder

Badkamer
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Opgesteld vermogen
radiatoren bij HT

Opgesteld vermogen
radiatoren bij LT

Benodigd vermogen
radiatoren bij LT

Opgesteld vermogen bij
LT incl. extra

warmteafgiftelichamen

Woonkamer 3.650 W 750 W 1.750 W 1.800 W

Keuken 2.100 W 450 W 550 W 550 W

Hal/toilet 750 W 150 W 225 W 150 W

Slaapkamer 1 2.350 W 450 W 1.000 W 1.000 W

Slaapkamer 2 1.300 W 250 W 550 W 550 W

Slaapkamer 3 1.200 W 250 W 550 W 550 W

Badkamer 450 W 100 W 400 W 400 W

Zolder 3.650 W 750 W 250 W 750 W

15.450 W 3.150 W 5.275 W 5.750 W

- Met het toevoegen of vervangen van
radiatoren/convectoren moeten ook de
leidingen naar de convectoren vervangen
worden om de grotere capaciteit te kunnen
leveren.

- Bij het bepalen van de afmetingen van het
opgestelde vermogen is er uitgegaan van
warmteafgiftelichamen met een vermogen zo
dicht mogelijk bij het benodigde vermogen.

- In alle gevallen is het totale opgestelde hoger
dan het totale benodigde vermogen.

Radiator type 11

Radiator type 22

Radiator type 33

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Tussenwoning - Isolatie nieuwbouwniveau

Lage temperatuurverwarming (LT)

Radiator toevoegen:

Radiatoren vervangen:
Toilet

Hal

Keuken

Woonkamer

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2 Slaapkamer 3

Zolder

Badkamer

Radiator type 11

Ventilator convectorRadiator type 22

Radiator type 33

Convector

Typen radiatoren en convectoren:
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