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Bouwen met warmtegevende muren

26 mei 2011 - Het begon met een knuffelmuur,
breidde zich uit tot een compleet
verwarmingssysteem en eindigde met een totaal
renovatieconcept. Zie hier de kruisbestuiving
tussen de productontwikkelingsgroep binnen
Bouwkunde en de fabrikant ActiveWarmth. Voor
de bouwsector is het even wennen, maar de
grootste woningcorporatie van Nederland durft
het experiment aan.

 
Marc Cox en Tim de Haas. Foto 
| Bart van Overbeeke

Je kunt wel zeggen dat ondernemer Willem Neeleman van het bedrijf ActiveWarmth
in 2007 bij het juiste adres aanklopte toen hij een andere toepassing zocht voor het
materiaal dat hij in- en verkocht. Het lapje polymeer met carbondeeltjes werd
gebruikt in motorrijkleding om buik, rug en benen van bestuurders warm te houden.
Neeleman zocht een grotere afzetmarkt voor zijn verwarmde polymeer.
Onderzoekers van de TU/e suggereerden een toepassing in de bouw. Bij de groep
Productontwikkeling binnen Bouwkunde was Mark Cox al aan het piekeren hoe hij
elektriciteit kon inzetten bij het verwarmen van huizen. “De behoefte in de 
maatschappij aan elektrische verwarmingssystemen wordt steeds groter. De
verhouding tussen het gebruik van gas en elektra verschuift door stijgende
gasprijzen en meer duurzame opwekking van elektra. Om een optimaal comfort
tegen minimaal energieverbruik te bereiken, gaan wij het verwarmingssysteem
koppelen aan moderne meetsystemen, computers en mobiele telefoons.” Collega Tim 
de Haas legt uit: “Je moet niet de woning verwarmen, maar de mens. In een huis
zijn niet in alle ruimten tegelijk mensen. We zijn inmiddels gewend het licht uit te
doen wanneer we een kamer verlaten, maar de verwarming wordt niet aangepast.
Dat is nog hopeloos ouderwets.” De temperatuurbeleving van een mens hangt af van
veel verschillende zaken: luchttemperatuur en -vochtigheid, activiteit, leeftijd en 
kleding. Wanneer het verwarmingssysteem wordt gekoppeld aan goedkope
intelligente sensoren die deze zaken registreren, kan energie bespaard worden en
het comfort worden verhoogd. 
 
Cox zag wel mogelijkheden voor ‘het verwarmingslapje’, zoals hij het polymeer 
daarna is gaan noemen. Met een daarmee beklede muur, een Active Wall, kan een
grote ruimte zeer snel verwarmd worden. Warmtegeleiding door polymeer met
carbondeeltjes is al een jaar of veertig bekend, maar nooit eerder op deze schaal in
woningen toegepast. Laat staan bij renovatieprojecten. Voor een bestaande muur
wordt een raster aangebracht dat bedekt wordt met een lap polymeer en een
gipsplaat. Transformatoren voor zwakstroom komen onder de afneembare plint.
Carbondeeltjes geleiden de elektriciteit en de ruimte is in tien minuten op
temperatuur. De voordelen boven het gebruik van een verwarmingsketel zijn talrijk:
De ruimte wordt vele malen sneller opgewarmd. Het kost minder energie om de
muur tot 28 graden Celsius te verwarmen dan water tot de gebruikelijke 60-80 
graden. Er zijn geen radiatoren of kachels nodig. Er komt geen CO2 vrij. Er is minder
luchtcirculatie en daardoor minder stofverplaatsing. Lagere onderhoudskosten.
Bovendien lopen nergens verwarmingsbuizen en kunnen spijkers gewoon door de
muur worden getimmerd.  
Cox: “Een van de problemen waar de ondernemer tegen aanloopt is dat hij niet één
muurtje kan verkopen. Hij moet werken aan een totaal energie-renovatie-concept. In 
opdracht van ActiveWarmth hebben wij een deel van onze ideeën doorgerekend en
op papier gezet. De muur is maar een kwart van het idee, er komt zoveel meer bij
kijken.” Vervolgens heeft Ymere, met tachtigduizend woningen de grootste
woningcorporatie van Nederland, het idee omarmd. Ze heeft als proefproject een
woning in een rijtje van twintigerjaren huizen in Amsterdam-Noord gerenoveerd met 
de ontwikkelde technieken. Twintig mensen trokken er het afgelopen half jaar voor
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korte periodes in om het concept uit te proberen. De woning staat in een beschermd
stadsgezicht en de buitenkant mag niet veranderen. Ook mocht de renovatie niet
duurder uitpakken dan bij bestaande concepten en moest er meer comfort en minder
energielasten komen. In het gerenoveerde huis is de gasaansluiting verdwenen.
Doordat de woning aan woonwaarde toeneemt mag de huurprijs omhoog. Dit wordt
voor de bewoner gecompenseerd door een lagere energierekening.  
 
“Het hele doel is dat woningen voorbereid worden op de toekomst. Een
woningstichting wil haar huizenbestand updaten. Bij renovatie kunnen meerdere
partijen er goed uitkomen. Voor de staat: geen gasverbruik meer, dus lokaal minder
CO2-uitstoot en betere voorbereiding op een duurzame toekomst. Voor de
verhuurder: hogere woningwaarde en minder onderhoud. Voor de bewoner: minder
energielasten en meer comfort.” 
 
Een groot voordeel is volgens De Haas en Cox dat Ymere opdrachtgever is van de
renovatie. “De bouwsector is er niet op ingesteld om innovatieve producten te
omhelzen. In de traditionele bouwketen maakt bijvoorbeeld een architect een plan en
dit wordt uitgevoerd door de aannemer. Die beseft dat hij aansprakelijk is voor de
hele verbouwing en probeert risico te vermijden waardoor innovaties vaak sneuvelen.
Bovendien doet hij graag zaken met partners van bestaande producten die hij al
kent. Nu Ymere directe opdrachtgever is en het risico op zich neemt, is die
belemmering voor innovatie weg.” 
 
Nu dit proefproject succesvol is gebleken, wil Ymere meer woningen gaan renoveren
volgens dit concept. Cox en De Haas gaan ondertussen verder met het ontwikkelen
van producten voor de bouw. “Hoe heette dat thema van de TU/e ook weer? ‘Where 
innovation starts’ met andere woorden ‘Bridging the gap between business and
science’. Dat is wat we doen.” (NS)

It started with a hugging wall that expanded into a complete heating system, and it
eventually resulted in a full-scale renovation project. Apparently, that’s what happens 
when the product development group at Architecture, Building & Planning and company
ActiveWarmth collaborate. For the construction sector, it takes some getting used to, but
Ymere, the largest housing corporation in the Netherlands, is willing to take the risk:
they’ll start construction using warmth-inducing walls.
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