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VOORWOORD 

Dit boekje bevat de documentatie van 
48 bestaande flatwoningen uit het plan 
"Reitse Hoeve" te Tilburg. Het betreft 
hier een renovatieproject waarin ener
giebesparende en comfortverhogende 
maatregelen worden toegepast. 
De opdracht tot het documenteren van 
dit project is gegeven door de Neder
landse maatschappij voor energie en 
milieu (NOVEM). 

Aan dit project dat als praktijkexpe
riment wordt uitgevoerd ligt een ener
gieconcept ten grondslag. Een energie
concept is een optimale combinatie van 
(stede)bouwkundige besparingsmaatrege
len en nieuwe (of verbeterde) instal
latie- en energievoorzieningssystemen 
die inspelen op voorwaarden vanuit het 
gebruik. Deze concepten zijn gericht 
op beperking van de woonlasten. 
Gedurende een praktijkexperiment wordt 
met zo'n concept ervaring opgedaan met 
betrekking tot energiegebruik, bewo
nersgedrag, technische aspecten en 
dergelijke. Op grond van deze erva
ringen wordt het concept geëvalueerd. 
Is deze evaluatie positief, dan worden 
stappen ondernomen om het concept ver
der te ontwikkelen en in te voeren . 

Op het moment van verschijning van dit 
boekje zijn nog geen resultaten bekend 
omtrent het functioneren van het toe
gepaste energieconcept over een geheel 
stookseizoen. De in dit boekje voor
komende besparingsmaatregelen en in
stallaties mogen daarom nu nog niet 
als voorbeeld gehanteerd worden. Op 
grond van dit feit moeten de gegevens 
met betrekking tot het energiege
bruik en de besparingen met enige 
voorzichtigheid worden gehanteerd. 
Deze zijn immers gebaseerd op verwach
tingen. 

Dit boekje is als volgt ingedeeld: 
In hoofdstuk 1: "Energieconcept" 

wordt nader op het energieconcept in
gegaan. 

In hoofdstuk 2: "Planbeschrij
ving" worden op schematische wijze de 
genomen maatregelen opgesomd . Voor 
deze opsomming worden de maatregelen 
eerst geordend naar het bouwkundig 
niveau waarop zij genomen zijn, ver
volgens naar hun werking. 

In hoofdstuk 3 : "Afzonderlijke 
maatregelen" wordt van elke maatregel 
een gedetailleerde beschrijving ge
geven. 

In hoofdstuk 4: "Kosten baten" 
wordt op de energiehuishouding en de 
financiële aspecten van het project 
ingegaan. 

In het overzicht 
zijn de maatregelen, 
bouwkundig niveau en 
gebracht. 

van maatregelen 
geordend naar 

werking, samen-

In bij lage I: "Ruimtelijk plan" 
worden het ruimtelijk ontwerp en het 
toegepaste bouwsysteem beschreven. 

In bijlage II: "Installatie" wor
den de totale installatie en de wer
king ervan beschreven. 

In principe bestaat elke bladzijde uit 
twee delen : boven tekst, onder figu
ren . In de figuren wordt de belang
rijkste informatie uit de tekst nog 
eens gevisualiseerd. 
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INLEIDING 

In 1984 verrichtte de stichting 
WooniEnergie het onderzoek "Energie
besparing bij woningverbetering" in 
opdracht van de NOVEM. Uit de analyse 
van een groot aantal verbeterprojecten 
bleek dat energiebesparende maatrege
len nauwelijks geïntegreerd worden in 
een totaal verbeterpakket. Groot
onderhoud aan flats komt meestal neer 
op herstel van de oude situatie met 
daarnaast een isolatie-pakket. 
Hierdoor blijven er een aantal proble
men onopgelost of ontstaan er nieuwe 
problemen. Het vervangen van bestaande 
kozijnen leidt bijvoorbeeld tot een 
goede kierdichting waardoor het na
tuurlijke ventilatiesysteem minder 
goed gaat functioneren. Dit leidt tot 
extra risico van condensatie op koude
bruggen. 

In 1985 werd door KlimaatiBouw b.v. 
de Klimaatgevel ontwikkeld. In de Kli
maatgevel wordt warmte-isolatie gecom
bineerd met ventilatie en verwarming. 
Uitgangspunten hierbij waren: 
- zorgen voor een goed ventilatie

systeem dat niet leidt tot tocht
klachten en dat een minimum aan 
energie vraagt; 

- zodanig isoleren dat 
worden voorkomen. 

koudebruggen 

Bij de ontwikkeling en productie van 
de Klimaatgevel zijn de volgende in
stanties betrokken geweest: 
Coördinatie: 
- Stichting WooniEnergie te Gouda, 

coördinatie o.a. met betrekking tot 
het realiseren van een praktijk
experiment; 

Produktontwikkeling: 
- Klimaat!Bouw b.v. te Gouda, 

ontwikkelaar Klimaatgevel en leve
rancier naverwarmer ventilatielucht; 

Producent: 

- De Groot-Vroomshoop b.v. te Vrooms
hoop, producent van de Klimaatgevel. 

Plan "Reitse Hoeve" te Tilburg. 
Bij het zoeken naar een project dat 
geschikt was voor toepassing van de 
Klimaatgevel viel de keuze op het plan 
Reitse Hoeve in Tilburg. Dit reno
vatieproject bestaat uit vijf in 1954 
gebouwde flats. De in totaal 120 wo
ningen worden beheerd door de Stich
ting Verenigde Woningbouwcorporaties 
(SW). 
De problemen die aanleiding geven om 
de flats te renoveren zijn zowel van 
bouwtechnische als van woontechnische 
aard; 
Bouwtechnisch: 
- corrosie aan de stalen ramen; 
- krimpscheuren in metselwerk bij la-

teien; 
- scheuren door door zettingen; 
- slecht werkende ventilatiekanalen; 
- een golvend dak t.g.v. slechte dak-

platen; 
- gebreken t.g.v. onderhoudsachter

stand aan voegwerk, beton, raamdor
pelstenen en balkonhekken. 

Woontechnisch: 
- te kleine kamers; 
- verouderde keuken, toilet en bad-

kamer; 
- geen ventilatiekanaal in de badka

mer; 
- tochtproblemen door slechte kier

dichting. 

Twee van de vijf flatgebouwen Z1Jn be
stemd voor bejaardenhuisvesting. Deze 
flats worden voorzien van een Klimaat
gevel. In deze flats worden tevens de 
trappehuizen voorzien van een nieuw 
toegangsportaal en een lift. 
De drie overige flats worden traditio
neel gerenoveerd. Deze basisaanpak be
staat uit onderhoudswerkzaamheden zo
als het vernieuwen van daken en goten 
en het herstellen van schoorstenen, 
kanalen, metsel-, beton- en stucwerk. 
Dit onderhoud wordt aangevuld met de 
volgende isolatievoorzieningen: 
- buitengevelisolatie tegen de zuid

gevel; 
- isolatie zoldervloer; 
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- isolatie vloer boven bergingen; 
- vervanging stalen kozijnen door 

kunststofkozijnen met naar keuze 
enkel of dubbel glas. 

Naast de maatregelen met betrekking 
tot onderhoud en energiebesparing is 
er door de SVW ook een pakket geriefs
verbeteringen samengesteld. Deze ge
riefsverbeteringen zijn naar keuze van 
de bewoners. 
In de oorspronkelijke basisaanpak zou 
daar waar geen buitengevel-isolatie 
werd aangebracht spouwisolatie worden 
toegepast . Bij de uitvoering bleek de 
spouw echter dusdanig sterk vervuild 
dat spouwisolatie niet mogelijk was. 

In deze documentatie komen alleen de 
flats die voorzien worden van de kli
maatgevel ter sprake . 

Bij dit project zijn de volgende 
instanties betrokken geweest: 
Opdrachtgever en beheerder : 
- Stichting Verenigde Woningcorpora

ties (SVW) te Tilburg; 
Eigenaar: 
- Bouwvereniging Sint Joseph te Til

burg ; 
Architect: 
- Bouwburo De Loods b.v te Griendts

veen; 
- Buro voor Ekologie, Architectuur en 

Renovatie b .v. (BEAR) te Gouda, 
ontwerpbegeleiding gevel; 

Aannemer: 
- Aannemingsbedrijf A. Coolen b.v. te 

Tilburg; 
Leverancier naverwarmer: 
- KlimaatiBouw b.v. te Gouda; 
Onderzoek: 
- Nederlands Christelijk Instituut 

voor Volkshuisvesting (NCIV) te Ede, 
coördinatie meetprogramma en plan
evaluatie; 

- Stichting WooniEnergie te Gouda, 
uitvoering meetprogramma; 

- Erasmus Universiteit te Rotterdam, 
bewonersonderzoek; 

Subsidiegevers: 
- Europese Gemeenschap; 
- Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieube-
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heer; 
Gemeente Tilburg; 

- Stichting Experimenten Volkshuisves
ting te Rotterdam, bijdrage liften
programma; 

- Nederlandse maatschappij voor ener
gie en milieu b.v. (NOVEM) te 
Utrecht, onderzoekbijdrage. 



1. ENERGIECONCEPT 

In de bestaande situatie laat naast de 
genoemde technische gebreken de kwali
teit van het fysisch binnenmilieu te 
wensen over. 
De spouwmuren, het dak en de vloer 
boven de bergingen en garages zijn 
niet geïsoleerd. De ramen zijn voor
zien van enkel glas en sluiten niet 
kierdicht. De woningen worden natuur
lijk geventileerd middels kieren en 
kanalen in keuken en toilet . De ver
warming bestaat uit een gashaard in de 
woonkamer, de overige vertrekken wor
den niet verwarmd. Het jaarlijks ener
giegebruik voor

3
ruimte-verwarming is 

gemiddeld 1170 m aardgas. 
Om het thermisch comfort van de wo-

woning met installatie 

ningen te verhogen worden de badkamer 
en de slaapkamer(s) in de nieuwe situ
atie verwarmd door middel van een ex
tra gaskachel. Zonder energiebespa
rende maatregelen zal het jaarlijks 
aardgasverbruik voor ruimteverwarmin§ 
daarmee stijgen tot gemiddeld 1950 m 
per woning. 
Energiebesparende 
echter voor een 
gasverbruik voo3 
gemiddeld 580 m 

maatregelen zorgen 
verlaging van het 

ruimteverwarming tot 
per woning, per jaar. 

Het uitgangspunt om deze energiebespa
rende maatregelen te combineren met 
groot onderhoud, heeft geleid tot toe
passing van de Klimaatgevel . Samen met 
het isoleren van de zoldervloer en de 
eerste verdiepingsvloer vermindert de 
Klimaatgevel het transmissieverlies. 

Door het beglazen van het balkon ver
andert deze in een serre . Met de in de 
Klimaatgevel opgenomen luchtzonnecol
lectoren vergroot dit de zonbijdrage. 
Tenslotte wordt het ventilatieverlies 
beperkt door kierdichting van ramen en 

gesloten galerij 

naverwarming ventilatielucht 
naar slaapkamer en badkamer 
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1. ENERGIECONCEPT 
deuren, door de serre en door het 
afsluiten van de galerij. 
In de collectoren wordt ventilatie
lucht voorverwarmd. Eén collector 
werkt passief en voorziet de woonkamer 
van ventilatielucht. De overige twee 
collectoren werken actief: de lucht 
wordt via de collectoren met een ven
tilator aangezogen. De ventilatielucht 
wordt zonodig naverwarmd door een in 
de serre opgestelde gaskachel (Klima
foor). Er wordt ingeblazen in de bad
kamer en de slaapkamer(s). 

AFWEGING 
Het renovatieprojekt Reitse Hoeve ligt 
in de wijk 't Zand. In deze wijk is 
een tekort aan bejaardenwoningen. Een 
onderzoek naar de behoefte aan bejaar
denwoningen door de Stichting Bejaar
denwerk Tilburg heeft dit uitgewezen. 
In 1980 deed de gemeente Tilburg een 
verzoek aan de SVW om bij renovatie in 
deze wijk rekening te houden met dit 
woonruimteprobleem. Het creëren van 
goede woonruimte voor ouderen was voor 
de SVW dan ook een uitgangspunt. Dat 
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de na-isolatie naast energiebesparing 
een serre en een beschutte galerij 
oplevert was dan ook een belangrijke 
overweging. Tevens bestaat de verwach
ting dat het uiterlijk van de flat 
door de Klimaatgevel zodanig verbetert 
dat leegstand in de toekomst voorkomen 
wordt. 

ONDERZOEK 
De metingen, ten behoeve van de evalu
atie van het praktijkexperiment met de 
Klimaatgevel, worden verricht door 
de stichting WooniEnergie. De metingen 
hebben tot doel: 
- het bepalen van de karakteristieke 

eigenschappen van de Klimaatgevel; 
- het bepalen van het binnenmilieu in 

de verschillende vertrekken; 
- het bepalen van het energiegebruik 

voor verwarming. 

Het Nederlands Christelijk Instituut 
voor Volkshuisvesting (NCIV) is door 
NOVEM aangezocht voor de begeleiding 
van het project. 
De metingen vinden plaats in de 



1. ENERGIECONCEPT 

periode winter '87/'88 tot en met win
ter '88/'89 . In het najaar van '88 
vindt een tussenrapportage plaats op 
basis van metingen in drie seizoenen. 
De uiteindelijke eindrapportage van 
dit onderzoek wordt verwacht najaar 
1989. 
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2. PLANBESCHRIJVING 

inleiding 

In dit hoofdstuk worden de energie~ 
besparende maatregelen opgesomd, eerst 
geordend naar het bouwkundige niveau 
waarop zij genomen zijn, vervolgens 
naar hun werking. Elke maatregel is 
voorzien van een symbool. 
Ordening naar bouwkundig niveau maakt 
de relatie van de maatregelen met het 
ruimtelijk ontwerp duidelijk. Volstaan 
wordt met drie niveaus: het blokni
veau het woningniveau en het detail
niveau. 
Bij de ordening naar werking wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de maatre
gelen die de energiebehoefte, in dit 
geval alleen de stookbehoefte, beper
ken en maatregelen die bij gegeven 
energiebehoefte het brandstofverbruik 
beperken. De eerste groep maatregelen 
wordt gevormd door bouwkundige voor
zieningen met betrekking tot het bouw
blok respectievelijk de woningen. Deze 
maatregelen zijn onderverdeeld naar de 
posten uit de warmtebalans die zij 
beïnvloeden. Zo zijn er in dit project 
maatregelen die: 
- het transmissieverlies beperken; 
- het ventilatieverlies beperken; 
- de passieve zonbijdrage vergroten; 
- de actieve zonbijdrage vergroten. 
De maatregelen die het brandstofver
bruik beperken zijn maatregelen op het 
gebied van de installatietechniek. Het 
betreft hier maatregelen die: 
- het gebruiksrendement verhogen. 
Waar de maatregelen geordend worden 
naar werking, worden van de groepen 
maatregelen die zo ontstaan aangegeven 
(indien van toepassing): 
- de belangrijkste bijeffecten en de 

maatregelen die genomen zijn om on
gewenste bijeffecten te voorkomen of 
te beperken (zogenaamde secundaire 
maatregelen); 

- de onderlinge samenhang; 
- de kosten en 

- de afwegingen die gemaakt ZlJn bij 
de keuze van een groep maatregelen. 

De illustraties hierbij zijn fragmen
ten uit het overzicht van maatregelen. 
Voor de verklaring van de gebruikte 
symbolen: zie dat overzicht. 

11 



2. PLANBESCHRIJVING 

blokniveau 

Op blokniveau is om het ventilatiever
lies te beperken de volgende energie
besparende maatregel genomen: 
-afsluiten galerij. 

maatregel op blokniveau 
12 
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2. PLANBESCHRIJVING 

woningniveau 

Op woningniveau zijn de volgende ener
giebesparende maatregelen genomen: 
Met betrekking tot de gevels: 
- serre en 
- luchtzonnecollector. 
Met betrekking tot de installatie : 
- modulerende brander. 

-- . -~ - ~- -. J~- - ~- . 
0 1 0 

maatregelen op woningniveau impressie zuidgevel 
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2. PLANBESCHRIJVING 

~---~~--, ~--~~· ----~ J 

gevel zuidzijde oud/nieuw 1:200 
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2. PLANBESCHRIJVING 

detailniveau 

Op detailniveau zijn de volgende ener
giebesparende maatregelen genomen: 
Met betrekking tot het omhullend op
pervlak: 
- isolatie gevel; 
- isolatie zoldervloer; 
- isolatie vloer boven bergingen en 
- dubbel glas. 
Met betrekking tot de aansluitingen: 
- kierdichting bewegende delen. 

--~-- -~ 

___ B1___ _r-~.J 

--9--
--~---

maatregelen op detailniveau 

--g-
- --~-
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2. PLANBESCHRIJVING 

transmissieverlies 
beperken 
Om het transmissieverlies te beperken 
zijn de volgende maatregelen genomen: 
- isolatie gevel; 
- isolatie zoldervloer; 
- isolatie vloer boven bergingen; 
- dubbel glas; 
- serre en 
-afsluiten galerij. 

Door deze maatregelen wordt de warm
tedoorgangscoëfficiënt van de ver
schillende constructies kleiner 
waardoor er minder warmte door die 
constructies naar buiten verdwijnt. 

BIJEFFECTEN 
verlaging luchttemperatuur 

c=) 
TRAN SHI SSHVEI<l! [ S BEPER KE N 

I 

~ 
Af"SL.UITEN 

GALERIJ 

bÓ, > T < Tbi 
opp 

Sf:RJ<E VERlJ\Cl Ut; 
Ll1CHT 

TI:MPERAH'UR 

. -~-- -

~~ I~ -X_ _ 
ISOLATIE ISOLATIE lSOLATII OU~Bf.'-

GEVEL ZOLDERVLOER VLOER BO••I:I G!J\S 
BERGIN C[ N 

De temperatuur die men in een vertrek 
ervaart, wordt globaal bepaald door 
het gemiddelde van de luchttempera
tuur en de gemiddelde temperatuur van 
het binnenoppervlak. Alle hier genoem
de maatregelen hebben een hogere tem
peratuur van het binnenoppervlak van 
de woning tot gevolg. Om de zelfde be
haaglijkheid te bereiken kan men in de 
nieuwe situatie met een lagere lucht
temperatuur volstaan. Dit betekent 
weer een beperking van het transmis
sie- en van het ventilatieverlies . 

Koudebruggen 
In een woning waar, door het terug
dringen van het transmissie- en het 
ventilatieverlies, de warmtebehoefte 
laag is, wordt het tegengaan van kou
debruggen relatief belangrijk. Naast 
energiebesparing geldt als argument 
hiervoor het gevaar van condensatie. 
Een koudebrug is een deel van de con
structie waar de warmtestroomdichtheid 
aanmerkelijk hoger is dan in de rest 
van de (omringende) constructie. 
In het geval van de klimaatgevelflat 

transmissieverliesbeperkende maatregelen 
16 



2. PLANBESCHRIJVING 
heeft de Klimaatgevel mede tot doel 
koudebruggen te voorkomen. Door het 
binnen de isolatiegrens houden van de 
balkons zijn hier koudebruggen verme
den. 
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2. PLANBESCHRIJVING 

ventilatieverlies 
beperken 

Het ventilatieverlies wordt bepaald 
door de luchthoeveelheid die ongewild 
door kieren, ramen en dergelijke naar 
binnen komt (infiltratieverlies) en 
via de ventilatiekanalen de woning 
verlaat. Om het ventilatieverlies te 
beperken zijn de volgende maatregelen 
genomen: 
-afsluiten galerij; 
- serre en 
- kierdichting bewegende delen. 

hoe-Deze maatregelen beperken de 
veelheid koude lucht die de woning 
binnendringt en daarmee het infil
tratieverlies. 

VENT! U. TIE
VEilLIES 
BEPERKEN 

l 

AFSLUITEN 
GAU:IllJ 

SEiliU: 

-~-

- -~-
KIERDICHTING 

BEWEGENDE 
DEU:II 

BIJEFFECT 
Gebrek aan verse lucht 
Door de maatregel "kierdichting bewe
gende delen" wordt het ventilatievoud 
ten gevolge van infiltratie beperkt. 
Dit kan tot gevolg hebben dat te wei
nig verse lucht de woning binnenkomt 
en dat luchtverontreinigingen en vocht 
onvoldoende worden afgevoerd. De nood
zakelijke ventilatie vindt plaats via 
de luchtzonnecollectoren, zowel pas
sief als actief. 

ventilatieverliesbeperkende maatregelen 
18 



2. PLANBESCHRIJVING 

passieve zonbijdrage 
vergroten 

Door de noord-zuid oriëntatie van het 
flatgebouw is het mogelijk de passieve 
zonbijdrage te vergroten, hiervoor 
zijn de volgende maatregelen genomen: 
- luchtzonnecollector. 

Door deze maatregel komt de zonne
warmte met de ventilatielucht de 
woonkamer binnen. 

- serre. 
Deze maatregel verandert het balkon 
in een serre. De lucht in deze ruim
te wordt door de zoninstraling opge
warmd. Deze warmte komt gedeeltelijk 
via transmissie en ventilatie in de 
woning. 

PASSIEVE ZONBIJDRAGE 
VERGROTEN 

SERJIE LUCHT 
ZONNE 

COLLECTOR 

BIJEFFECT 
Warmte-overlast in de zomer 
Gedurende de zomer kan warmte-overlast 
ontstaan in de serre. Deze warmte
overlast kan men voorkomen door het 
openen van schuiframen in de serre 
(max . 40% van de omhulling). 

KOSTEN 
Kosten Klimaatgevel per woning 
aanneemkosten incl. 20% BTW I 18 . 866,-
subsidie ( 5.040.-
kosten opdrachtgever I 13 . 826,-

passieve zonbijdragevergrotende maatregelen 
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2. PLANBESCHRIJVING 

actieve zonbijdrage 
vergroten 
Door de noord-zuid oriëntatie van het 
flatgebouw is het mogelijk de actieve 
zonbijdrage te vergroten, hiervoor 
is de volgende maatregel genomen: 
- luchtzonnecollector. 

Door deze maatregel wordt er venti
latielucht verwarmd met zonnewarm
te. De ventilatielucht wordt mecha
nisch aangezogen, via de collectoren 
ter weerszijden van de serre, en 
indien noodzakelijk wordt de venti
latielucht door een gaskachel (Kli
mafoor) naverwarmd. Vervolgens wordt 
deze warme ventilatielucht via kana
len en roosters ingeblazen op de 
bad- en slaapkamer(s). 

IICTIEVE 
ZONBIJORIICE 

VERGROTEN 

LUCHT 
ZON NE 

COLLECTOR 

KOSTEN 
Kosten Klimaatgevel per 
aanneemkosten incl. 20% 
subsidie 
kosten opdrachtgever 

actieve zon bijdrageverg rotende maatregel 
20 

woning 
BTW f 18.866,

f 5.040,
/ 13.826,-



2. PLANBESCHRIJVING 

gebrui ksrendement 
verhogen 

Het gebruiksrendement van de installa
tie voor ruimteverwarming wordt gede
finieerd als de hoeveelheid nuttig ge
bruikte energie gedeeld door de 
hoeveelheid aan de installatie toege
voerde energie, gerekend over een ge
definieerde tijdsperiode. Om het ge
bruiksrendement te verhogen is de vol
gende maatregel genomen: 
- modulerende brander. 

Door deze maatregel hebben de rook
gassen van de Klimafoor gemiddeld 
een lagere temperatuur, hetgeen een 
beperking van de schoorsteenverlie
zen betekent. 

GEBRUI KS• 
RENOEHENT 
VERHOGEN 

MODULERENDE 
BRANDER 

gebruiksrendementverhogende maatregel 
21 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

inleiding 

In hoofdstuk 2 zijn de maatregelen 
geordend naar bouwkundig niveau en 
naar werking. Van de zo ontstane 
groepjes maatregelen zijn steeds de 
belangrijkste gegevens vermeld . In 
dit hoofdstuk wordt op alle maatrege
len afzonderlijk ingegaan. Van elke 
maatregel wordt een beschrijving gege
ven. Indien van toepassing, worden 
verder bij elke maatregel aangegeven: 
- bij effect; 
- samenhang; 
- kosten; 
- afweging en 
- onderzoek. 

BESCHRIJVING 
Onder "bestaande situatie" wordt de 
situatie beschreven beschreven zoals 
die is voor het aanbrengen van de 
energiebesparende maatregel. Onder 
"nieuwe situatie" volgt de beschrij
ving van de energiebesparende maatre
gel. De bij de transmissieverliesbe
perkende maatregelen gegeven warmte
doorgangscoëfficiënten (k-waarden) 
zijn berekend door Urbibouw b.v . te 
Nieuwegein. 
De bij de transmissieverliesbeperkende 
maatregelen gegeven warmtedoorgangs
coëfficiënten (k-waarden) zijn bere
kend door de Stichting WooniEnergie. 

BIJEFFECT 
De bijeffecten en de belangrijkste 
maatregelen die genomen zijn om onge
wenste bijeffecten te voorkomen of te 
beperken (zogenaamde secundaire maat
regelen). 

SAMENHANG 
De samenhang met andere maatregelen. 

KOSTEN 
Van de afzonderlijke energiebesparende 
maatregelen worden vermeld (indien 

bekend) de aanneemkosten inclusief 
20% BTW, het subsidiebedrag en de 
resulterende kosten voor de opdracht
gever. De kosten van de energiebespa
rende maatregelen worden omgeslagen 
over alle woningen. 

AFWEGING 
Afwegingen die gemaakt zijn bij de 
keuze van de maatregelen. 

ONDERZOEK 
Metingen welke worden verricht ten be
hoeve van het evaluatieonderzoek . 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

isolatie gevel 

BESCHRIJVING 
Bestaande situatie 
De gevels bestaan uit een traditionele 
spouwmuurconstructie met een spouw
breedte van 70 mm. De k-waarde

2
van 

deze constructie bedraagt 1,92 Y/m K. 

Nieuwe situatie 
Om het transmissieverlies te beperken 
ZlJn de zuidgevel en de kopgevels 
geïsoleerd . 
De zuidgevel : 
Tegen de zuidgevel wordt de Klimaat
gevel geplaatst. Deze kan gezien 
worden als een combinatie van energie
besparende maatregelen . Gevelisolatie 
maakt hier deel van uit. De klimaatge-

horizontaal 

Jl 

Fn======l· :;I ;:::::::=;===::::;;::===i 

I! 
1-..-.o--------i· ~I ____ ___...._ __ ---! 

I 

~ . J 

velelementen ZlJn opgebouwd 
meranti stijl en regelwerk, 
mm. Ze zijn deels voorzien 
len, deels van collectoren 
van vaste of naar buiten 
ramen. 

uit een 
67 x 102 

van pane
en deels 
draaiende 

De panelen zijn opgebouwd uit Glasal, 
dik 7,5 mm, met hier achter een iso
latiepakket bestaande uit minerale 
wol, dik 90 mm, aan beide zijden 
bekleed met Masonite, dik 3,2 mrn. De 
k-waarde van deze constructie in
clusief 

2
bestaande spouwmuur bedraagt 

0,36 Y/m K. 
De collectoren zijn opgebouwd uit een 
glasplaat met hierachter een absorber, 
een spouw van 52 mm en een isolatie
pakket bestaande uit minerale wol, dik 
50 mm, eveneens aan beide zijden be
kleed met Masonite, dik 3,2 mrn . 
De k-waarde van deze constructie in
clusief 

2
bestaande spouwmuur bedraagt 

0,44 Y/m K. 
De kopgevels: 
Tegen de beide kopgevels is een bui
ten-~solatie aangebracht . Deze buiten
isolatie is opgebouwd uit geëxpandeer-

vertikaal 

L-~"1""""....,...'"""---"'"1 ,.._,..__.....,.~--..,...-"''...1- masoni te 3; 2 mm 

_ __ _i __ _ 

~-mineraalwol 90 mm 
I 

:=!t~===:J t:~~~~~~~~~~--masonite 3, 2 mm r:= -glasal 7, 5 mm 

I 
i I 

I stijl- en regelwerk meranti 

details paneel 1:10 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 
KOSTEN de PS hardschuimplaten, type PS 20 SE, 

dik 60 mm, die tegen de gevel gelijmd 
en verankerd zijn. Deze platen hebben 
een warmtegeleidingscoëfficiënt van 
0,035 W/mK. Op deze platen is een 
lijmlaag en een glasvezelwapening 
aangebracht. Deze glasvezelwapening 
is ook weer voorzien van een lijmlaag. 
De voorlaatste laag is een hecht
pleister waarop een kunstharspleister 
als toplaag is aangebracht. De k-waar
de 

2
van deze constructie bedraagt 0,44 

W/m K. 

Isolatie kopgevel, incl. 20% BTW 
per woonblok per woning 

aanneemkosten f 23.928,- f 997,-
subsidie [_ 11.976,- [ 499,-
kosten 
opdrachtgever f 11.952,- f 498'-

Klimaatgevel, incl . 20% BTW 
per woonblok per woning 

aanneemkosten f 452.784,- f 18 . 866,-
subsidie [ 120.960,- [ 5 • 0401-
kosten 
opdrachtgever f 331.824,- f 13 . 826 , -

BIJEFFECT 
AFWEGING Verlaging luchttemperatuur 

zie hoofdstuk 2: 
transmissieverlies beperken. 
Uiterlijk van de woning 
Het uiterlijk van de flat wordt mede 
bepaald door de Klimaatgevel. Samen 
met de kopgevelisolatie geeft dit de 
flat een ander uiterlijk. 

Keuze voor de toegepaste gevelisolatie 
De keuze voor deze wijze van isoleren 
is mede ingegeven door het feit dat de 
flats met de klimaatgevel een "face
lift" ondergaan. 

absorber met 

ONDERZOEK 
Er worden metingen verricht voor het 
bepalen van de karakteristieke eigen
schappen van de Klimaatgevel met be
trekking tot na-isolatie: 

vertikaal 

BOVA-ventilatierooster 

glas 4 1rut1 

spouw 16 1rut1 

spectraal-selectieve laag 
spouw 52 nun 

masonite 3,2 mm 
mineraalwol 50 mm 

masonite 3,2 mm 
J. ,_ . 

...... 
stijl- en 

--,~ ,---

" ... ~~: • j 
regelwerk meranti ~J ;·~:. · 

. ..Y '~ 

-- L~-<-- ·- ....._:_ 
details collector 1:10 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 
isolatiewaarde van de collectoren en 
de dichte panelen als voorzetgevel. 

1 1 

I 
I ; 

horizontaal 

masonite 3,2 mm 
mineraalwol 50 mm 
masonite 3,2 mm 
spouw 52 mm 

'----a.bsorber met spectraal-selectieve laag 
'------spouw 16 mm 

L-.----glas 4 mm 

stijl- en regelwerk meranti 

details collector 1:10 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

afsluiten galerij 

BESCHRIJVING 
Bestaande situatie 
De gevel aan de galerijzijde bestaat 
uit een traditionele spouwconstructie 
van baksteen. De galerijvloer vormt 
een geheel met de ter plaatse gestorte 
verdiepingsvloer. 

Nieuwe situatie 
Om het transmissie- en ventilatiever
lies te beperken is de galerij afge
sloten. Door het afsluiten is de tem
peratuur in de galerij hoger. Ten 
gevolge hiervan verdwijnt er minder 
warmte via transmissie uit de woningen 
naar buiten. De galerijafsluiting is 
opgebouwd uit kozijnen voorzien van 

horizontaal 

details afsluiten galerij 1:10 

enkel glas. De kozijnen zijn kierend 
aangebracht zodat permanent licht ge
ventileerd wordt. Met een klepraam 
(hardglas) en een draairaam kan even
tueel gelucht worden. De woonkamer- en 
slaapkamerramen aan de galerijzijde 
zijn niet vervangen. Deze worden niet 
gebruikt voor ventilatie omdat in deze 
vertrekken ventilatielucht via de 
zuidgevel wordt ingeblazen. De ramen 
kunnen echter nog wel open. 

BIJEFFECT 
Uiterlijk van de woning 
Door het afsluiten van de galerij ver
andert het uiterlijk van deze gevel. 

KOSTEN 
Afsluiten galerij, incl. 20% BTW 

per woonblok per woning 
aanneemkosten f 187.560,- f 7.815,
subsidie f 51 . 840.- f 2.160.
kosten 
opdrachtgever f 135.720,- f 5.655,-

vertikaal 

glas 20 mm vrij 
t.b.v. ventilatie 

voorzijde metselwerk 

glasal 7,5 IIU1l 

I 
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I 

I 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 
AFWEGING 
Keuze voor de maatregel 
Door deze maatregel verandert de gale
rij in een binnenruimte en wordt het 
gebruikscomfort van de galerij ver
hoogd. Dit is wenselijk omdat hier 
sprake is van bejaardenhuisvesting . 
Het afsluiten van de galerij voorkomt 
tevens dat ter plaatse van de gale
rijvloer een koudebrug ontstaat. 

ONDERZOEK 
Er worden metingen verricht voor het 
bepalen van de karakteristieke eigen
schappen van de galerijafsluiting : 
opwarming en afkoeling van de galerij. 

doorsnede galerij 1:50 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

--~ 

I 
--·-·-·...J 

isolatie zoldervloer 

BESCHRIJVING 
Bestaande situatie 
De zoldervloer is een systeemvloer van 
holle bouwstenen. De k-waarde van deze 
constructie bedraagt2 inclusief dak
constructie 1,6 W/m K. 

Nieuwe situatie 
Om het transmissieverlies te beperken 
is de zoldervloer aan de bovenzijde 
geïsoleerd met minerale wol, dik 100 
mm met aan de onderzijde een damprem
mende laag. De minerale wol wordt 500 
mm opgezet tegen de bouwmuren en de 
randbalken. De k-waarde van deze con
structie bedraagt

2 
inclusief dakcon

structie 0,35W/m K. De ruimte tus-

sen dak en zoldervloer wordt permanent 
geventileerd door middel van dakdoor
voeren, PVC 060 mrn , onder de Eternit 
golfplaten. 

BIJEFFECT 
Verlaging luchttemperatuur 
zie hoofdstuk 2: 
transmissieverlies beperken. 

KOSTEN 
Isolatie zoldervloer, incl. 

per woonblok 
aanneemkosten I 11 . 208,
subsidie ( 3.744.
kosten 
opdrachtgever I 7.464,-

20% BTW 
per woning 
I 467 , 
f 156,-

I 311,-

29 



3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

--1 . "l 
I 

--~ 
isolatie vloer boven 
bergingen 
BESCHRIJVING 
Bestaande situatie 
De flats bestaan uit drie woonlagen op 
een onderbouw van garages en berging
en. De verdiepingsvloer boven de gara
ges en bergingen is van 220 mm dik be
ton. 
De k-waarde van deze constructie2incl. 
buitengevel bedraagt 1,5 W/m K. 

Nieuwe situatie 
Om het transmissieverlies te beperken 
is de vloer van de benedenwoningen, 
ter plaatse van de garages en de ber
gingen, aan de onderzijde geïsoleerd. 
Tegen de onderzijde van de vloer zijn 
houten regels, 34 x 36 mm h.o.h. 500 

30 

mm, aangebracht waartegen isolerende 
platen ZlJn bevestigd . Deze platen 
bestaan uit 10 mm houtwolmagnesiet en 
een laag van 40 mm polystyreen. De k
waarde van deze constructie

2
incl. bui

tengevel bedraagt 0,55 W/m K. 

BIJEFFECTEN 
Verlaging luchttemperatuur 
zie hoofdstuk 2: 
transmissieverlies beperken . 
Daling temperatuur bergruimten 
Door het isoleren van de verdiepings
vloer daalt de temperatuur in de berg
ruimten. 

KOSTEN 
Isolatie vloer boven bergingen, 
incl . 20% BTW 

per woonblok per woning 
aanneemkosten f 35.784,- f 1.491,-
subsidie [ 11.928,- [ 497,-
kosten 
opdrachtgever f 23 . 856, - f 994.-



3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

dubbel glas 

BESCHRIJVING 
Bestaande situatie 
De gevels bestaan uit een traditionele 
spouwmuurconstructie met hierin stalen 
kozijnen en ramen voorzien van 
enkel glas. De k-waarde

2
van deze con

structie bedraagt 6 W/m K. 

Nieuwe situatie 
De Klimaatgevel kan gezien worden als 
een combinatie van energiebesparende 
maatregelen. De ramen in de woonkamer 
maken hier deel van uit. Om het 
transmissieverlies te beperken zijn 
deze ramen voorzien van dubbel glas. 
De k-waarde van

2 
deze constructie 

bedraagt 2,7 W/m K. De stalen kozij-

details dubbel glas 1:10 

nen en ramen in de kopgevel ZlJn ver
vangen door meranti kozijnen en naar 
binnen draaiende ramen voorzien van 
dubbel glas. 

BIJEFFECT 
Verlaging luchttemoeratuur 
zie hoofdstuk 2: 
transmissieverlies beperken. 

vertikaal 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

kierdichting 
bewegende delen 

BESCHRIJVING 
Bestaande situatie 
Met betrekking tot kierdichting zijn 
geen maatregelen getroffen . 

Nieuwe situatie 
Om het ventilatieverlies te beperken 
zijn de voordeuren, de balkon/serre 
deuren en de nieuwe raamkozijnen rond
om voorzien van tochtprofielen . 

BIJEFFECT 
Gebrek aan verse lucht 
zie hoofdstuk 2: 
ventilatieverlies beperken . 

horizontaal 

KOSTEN 
Kierdichting, 

aanneemkosten 
subsidie 
kosten 
opdrachtgever 

details kierdichting bewegende delen 1:5 
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incl. 20 % BTW 
per woonblok per woning 
I 6. 264'- I 261,-
[_ 2.088,- [_ 87 1-

I 4.176,- I 174'-

vertikaal 



3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

serre 

BESCHRIJVING 
Bestaande situatie 
De woningen zijn voorzien van een bal
kon, 370 x 194 cm . De balkonafschei
ding bestaat uit een geschilderd 
hekwerk. Het balkon grenst aan de keu
ken, de wasruimte en de woonkamer. Via 
de laatste twee ruimten is het balkon 
bereikbaar . De balkonvloer vormt één 
geheel met de ter plaatse gestorte 
verdiepingsvloer. 

Nieuwe situatie 
Om de zonbijdrage te vergroten en het 
transmissie- en ventilatieverlies te 
beperken wordt het balkon door middel 
van beglazen veranderd in een serre. 

-·- · - ·~.· - · 
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details serre 1:10 

Zoninstraling verhoogt de temperatuur 
in de serre waardoor het temperatuur
verschil tussen de verwarmde ruimte en 
de serre kleiner wordt. Ten gevolge 
van het geringe temperatuurverschil en 
de afgenomen winddruk over de oor
spronkelijke gevel zal het ventila
tieverlies door de gevel ter plaatse 
van de serre afnemen. Het transmis
sieverlies wordt beperkt doordat ter 
plaatse van de serre de k-waarde, van 
het totale pakket dat de verwarmde 
ruimte scheidt van buiten, wordt ver
kleind. 
De gevel van de serre is opgebouwd uit 
een meranti stijl en regelwerk, 67 x 
102 mm. Daarin zijn, boven de borstwe
ring, in het vlak evenwijdig aan de 
gevel, vier glazen schuiframen met 
aluminium kaderprofielen toegepast. 
De zijde loodrecht op de gevel is ter 
plaatse van de Klimafoor voorzien van 
vast glas en aan de andere zijde van 
een hardglazen draairaam, dik 6 mm en 
ventilerend aangebracht. 
Een paneel in de borstwering even
wijdig aan de gevel (ter plaatse van 

/ 

I 

I 

; / 
% d' 

~ ,'l 
/ ~ 3' 

y ' 
y 

bestaand balkonhek 

hardglas 6 mm 

~- ·-">.~ _..,_ ....... ,__, .. 
horizontaal 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 
de gevelkachel) en de twee loodrecht 
op de gevel bestaan uit Glasal, dik 
7.5 mm. De overige panelen in de 
borstwering zijn dichtgezet met blank 
floatglas, dik 5 mm. De bestaande 
balkonafscheiding blijft gehandhaafd 
waardoor het toepassen van draadglas 
niet noodzakelijk is. 

BIJEFFECTEN 
Warmte-overlast in de zomer 
Gedurende de zomer kan warmte-overlast 
ontstaan in de serre. Deze warmte
overlast kan men voorkomen door het 
openen van de schuiframen in de serre. 
Uiterliik van d~ wonin& 
Het uiterlijk van de flat wordt mede 
bepaald door het beglazen van het bal
kon. 

KOSTEN 
De serre maakt deel uit van de Kli
maatgevel. 
Klimaat&evel, incl. 20% BTW 

aanneemkosten 
subsidie 

per woonblok 
f 452.784,
f 120 . 960.-

per woning 
f 18.866,
f 5.040.-

- ,· -

kosten 
opdrachtgever f 331.824,- f 13.826,-

AFWEGING 
Keuze voor de serre 
Bij het na-isoleren van woningen ont
staan ter plaatse van de balkons vaak 
koudebruggen. Door deze balkons op te 
nemen in de Klimaatgevel worden die 
koudebruggen voorkomen. 
Met name omdat het hier bejaardenhuis
vesting betreft verhoogt de zo ontsta
ne serre het comfort en voegt ge
bruiksmogelijkheden aan de woning toe. 
Een andere reden voor het afsluiten 
van het balkon is dat op deze manier 
een ruimte gecreëerd wordt die ge
schikt is voor de plaatsing van de 
Klimafoor. 

ONDERZOEK 
Er worden metingen verricht voor het 
bepalen van de karakteristieke eigen
schappen van de Klimaatgevel met be
trekking tot na-isolatie: opwarming 
en afkoeling van de serre. 

/-// -
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I 

__ j --· J 
hardglas 6 mm 

blank floatglas 5 mm 

glasal 7,5 IIIDl 

doorsnede serre 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 

I uchtzon necol lector 

BESCHRIJVING 
Bestaande situatie 
De gevels bestaan uit een traditionele 
spouwmuurconstructie met hierin stalen 
kozijnen en ramen voorzien van enkel 
glas. De woning wordt op natuurlijke 
wijze geventileerd. De ventilatielucht 
komt de woning binnen via de gevel en 
wordt afgevoerd door het rookgaskanaal 
in de woonkamer of door de venti
latiekanalen in de keuken en in het 
toilet. In de badkamer is geen venti
latiekanaal aanwezig. 

Nieuwe situatie 
Om de zonbijdrage te vergroten 
drie zonnecollectoren toegepast . 

zijn 
Deze 

vertikaal 

maken deel uit van de Klimaatgevel . I n 
deze collectoren wordt de ventilatie
lucht opgewarmd door de zon. De col
lectoren zijn als volgt opgebouwd: 
Aan de buitenzijde enke l glas, dik 4 
mm en voorzien van een struktuur. 
Achter dit glas bevindt zich de 
absorber. Deze is voorzien van een 
spectraal-selectieve laag aangebracht 
op een plaat aluminium, dik 2 mm . 
De spectraal-selectieve laag is een 
Maxorb-folie. Het aluminium wordt aan 
de achterzijde zwart geschilderd . 
Tussen glas en absorber bevindt z i ch 
een spouw van 16 mm. De glasplaat en 
absorber worden op de zelfde manier 
geplaatst als dubbel glas. Achter de 
collector is een isolatiepakket aange
bracht zodanig dat er een spouw, breed 
52 mm, ontstaat tussen de absorber en 
het isolatiepakket. In deze spouw 
wordt de ventilatielucht verwarmd . Het 
isolatiepakket is opgebouwd uit twee 
lagen Masonite, dik 3,2 mm, met 
hiertussen minerale wol , dik 50 mm. 
Aan de onderzijde van de collectoren 
bevinden zich ventilatieroosters v a n 

l-:---1-- --
J 
~1 

' 
.~ 

.., BOVA-ventilatierooster 
I 

.), 

stijl- en regelwerk meranti 

details collector 1:10 
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3. AFZONDERLIJKE MAATREGELEN 
het fabrikaat Buva, die aan de binnen
zijde zijn voorzien van insektengaas . 

Één collector staat in directe ver
binding met de woonkamer. Bij de twee 
andere collectoren ter weerszijde van 
de serre wordt de verse buitenlucht 
mechanisch aangezogen en indien nood
zakelijk wordt deze ventilatielucht 
naverwarmd met behulp van een hiervoor 
speciaal ontwikkelde gevelkachel. Ver
volgens wordt de ventilatielucht inge
blazen in de badkamer en de slaap
kamer(s). 
In de badkamer is een ventilatiekanaal 
aangebracht waardoor ook hier de afge
werkte lucht kan worden afgevoerd . 

BIJEFFECT 
Warmte-overlast in de zomer 
Door het ventileren via de collectoren 
kan in de zomer warmte-overlast ont
staan. Deze warmte-overlast kan men 
beperken door het uitschakelen van de 
ventilator en door het openen van 
ramen. 

\ / 

l 
I 

v / /' 

I 

Uiterlijk van de woning 
Het uiterlijk van de flat wordt mede 
bepaald door de Klimaatgevel. De col
lectoren zijn hierin kenmerkende ele
menten. 
Omgekeerde luchtstroom 
Door drukverschillen op de gevel ten 
gevolge van wind kan er in de passieve 
collector een luchtstroom van binnen 
naar buiten ontstaan. 

KOSTEN 
De luchtzonnecollector maakt deel uit 
van de Klimaatgevel. 
Klimaatgevel, incl. 20% BTW 

aanneemkosten 
subsidie 
kosten 

per woonblok 
f 452.784,
f 120.960.-

per woning 
f 18.866,
f 5.040,-

opdrachtgever f 331.824,- f 13.826,-

AFWEGING 
Keuze voor de opbouw van de luchtzon
necollector 
De spectraal-selectieve laag verhoogt 
het rendement van de collector doordat 
de door de absorber geabsorbeerde 

horizontaal 

masonite 3,2 mm 
mineraalwol 50 mm 
masonite 3,2 mm 
spouw 52 mrn 

'---- absorber met spectraal-selectieve laag 
'-----spouw 16 mm 

L------ glas 4 mm 

stijl- en regelwerk meranti 

details collector 1:10 
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energie aan één zijde minder goed weer 
uitgestraald wordt (de naar buiten 
gekeerde zij de). 
De ventilatielucht stroomt door de 
spouw tussen absorber en isolatie
pakket en wordt dus aan de achterzijde 
van de absorber verwarmd. Hierdoor is 
het mogelijk om de glasplaat en absor
ber op de zelfde manier als dubbel 
glas in de Klimaatgevel te plaatsen. 
Ook wordt op deze manier stofaanslag 
tegen de binnenzijde van de glasplaat 
voorkomen zodat dit geen negatieve 
invloed heeft op het rendement en het 
uiterlijk. 
De glasplaat van de collector is voor
zien van een structuur. Deze struc
tuur heeft tot doel de spectraal
selectieve laag aan het oog te ont
trekken. De spectraal-selectieve laag 
is namelijk niet egaal van kleur. 

ONDERZOEK 
Er worden metingen verricht voor het 
bepalen van de karakteristieke eigen
schappen van de Klimaatgevel als ven
tilatiesysteem: 

doorsnede collector 1:50 

stromingspatroon door de woning; 
stromingspatroon in de badkamer en 
de slaapkamer; 

- luchtdoorlatendheid van de woning 
voor en na het groot~onderhoud met 
de Klimaatgevel. 

En metingen voor het bepalen van de 
karakteristieke eigenschappen van de 
Klimaatgevel als installatiesysteem 
- collectorkarakteristiek van de ver

schillende collectoren; 
- seizoenopbrengst van de collectoren; 
- nominaal vermogen en energiegebruik 

van deKlimafoor (naverwarmer). 

- luchtstroom 
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modulerende brander 

BESCHRIJVING 
Om het gebruiksrendement van de ruim
teverwarmingsinstallatie te verhogen 
is de in de serre opgestelde gaskachel 
(Klimafoor) uitgerust met een modu
lerende brander. 
De rookgassen hebben nu gemiddeld een 
lagere temperatuur, wat een beperking 
van de schoorsteenverliezen betekent. 
De Klimafoor is modulerend van 20 tot 
100%. Daalt de belasting tot beneden 
20%, dan gaat de brander uit. 
(zie bijlage: Installatie) 
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inleiding 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan 
op de energiehuishouding en de finan
ciële aspecten van de na-isolatie. 
Onder "energiegebruik" worden de warm
tebehoefte en het brandstofverbruik in 
de nieuwe situatie vergeleken met die 
in de bestaande situatie. Onder "ex
ploitatie" worden vervolgens de vaste 
huurlasten en de energielasten voor 
ruimteverwarming in de nieuwe situatie 
vergeleken met die in de bestaande si
tuatie. 
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energiegebruik 
ALGEMEEN 
Om het energie-effect van het in dit 
plan toegepaste concept te kunnen be
oordelen zijn twee gegevens van be
lang: de warmtebehoefte en het brand
stofverbruik. 
De warmtebehoefte is de hoeveelheid 
energie die door de installaties gele
verd moet worden ten behoeve van ruim
teverwarming. Het brandstofverbruik is 
die hoeveelheid brandstof die aan de 
installaties toegevoerd moet worden om 
in de warmtebehoefte te kunnen voor
zien. 

VERGELIJKING WARMTEBEHOEFTE 
Om tot een vergelijking van de warmte-

40 

behoeften te komen is voor de bestaan
de en voor de nieuwe situatie de ge
middelde warmtebehoefte berekend. In 
deze berekening zijn de transmissie
verliezen via gevel, dak en vloer ver
deeld over alle woningen. vergelijking 
hiervan levert het volgende beeld op: 

bestaande nieuwe 
situatie situatie 

warmtebehoefte 10.064 kWh 4.105 kWh 

In de nieuwe situatie worden naast de 
woonkamer ook de badkamer en de slaap
kamer(s) verwarmd. 

VERGELIJKING ENERGIEGEBRUIK VOOR 
RUIMTEVERWARMING 
De vergelijking van de gemiddelde 
jaarlijkse berekende aardgasverbruiken 
voor ruimteverwarming van de bestaande 
situatie en de nieuwe situatie ziet er 
als volgt uit: 



4. KOSTEN BATEN 

- verbruik 
t.b.v. 
ruimtever
warming 

bestaande 
situatie 

gas 

nieuwe 
situatie 

gas 

Het berekende aardgasverbruik voor 
ruimteverwarming in de oude situatie 
is hoger dan het gemeten aardgasver
bruik. Een verklaring kan gevonden 
worden in selectief stoken en een gro
tere afwezigheid. 
Het jaarlijkse verbruik was in de be-

3 
staande situatie gemiddeld 1.170 m 
aardgas. 

Extra elektriciteitsverbruik 
De mechanische toevoer van ventilatie
lucht verhoogt het jaarlijkse elektri
citeitsverbruik. Het opgenomen elek
trisch vermogen van de ventilator is 
in laagstand 25 Watt en in hoogstand 
50 Watt. Het extra jaarlijkse elek
triciteitsverbruik wordt berekend op 
100 kWh. 
Bij dit door WooniEnergie berekende 

verbruik is uitgegaan van 200 ge
bruiksdagen op laagstand met een ge
middelde van 20 uur per dag. 

JAARLIJKS AARDGASVERBRUIK VOOR RUIMTEVERWARMING 

OUDE SITUATIE 1170 M
3 AARDGAS 

NIEUWE SITUATIE 580 M3 AARDGAS 

diagram brandstofverbruik 
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exploitatie 
ALGEMEEN 
De flatwoningen in de Reitse Hoeve 
z~Jn huurwoningen. De maandelijkse 
woonlasten voor de bewoners worden 
bepaald door de basishuur, de ser
vicekosten en door de kosten voor 
water, elektriciteit en aardgas. 

De renovatie betreft verbeteringen die 
in vier categorieën zijn onder te ver
delen: 
- groot-onderhoud; 
- energie besparende maatregelen; 
- bejaardenvoorzieningen; 
- geriefsverbeteringen, verbeteringen 

in de woning naar keuze van de bewo
ners. 
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Met uitzondering van het groot-onder
houd leiden deze verbeteringen tot een 
verhoging van de basishuur. De kosten 
van de energiebesparende maatregelen 
en de bejaardenvoorzieningen worden 
omgeslagen over alle woningen. 
Door de energiebesparende maatregelen 
daalt het brandstofverbruik en dalen 
dus de energielasten. 

SUBSIDIEBEDRAGEN 
Ten behoeve van de realisatie van het 
klimaatgevelproject zijn de volgende 
subsidies verleend: 
- E.G. subsidie. 

De Europeese Gemeenschap beschouwt 
het projekt Reitse Hoeve als een 
demonstratie project. Dit betekent 
dat 40% van de meerkosten door de 
E.G. worden vergoed. Onder meer
kosten wordt verstaan de extra 
kosten ten gevolge van het ontwikke
len en toepassen van de klimaatgevel 
in plaats van traditionele na-isola
tie. 
De E.G. subsidie bedraagt f 7.200,
per woning inclusief 20% BTW, 
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totaal: 48 x f 7.200,-- f 345.600,-

Rijksbijdrage verbeterregeling. 
f 7.815,- per woning incl. 20% BTW, 
totaal: 48 x f 7.815,-- f 375.120,-

- Rijksbijdrage warmte-isolatie be 
staande woningen, inclusief 20% BTW, 
- isolatie kopgevel f 23.939,

isolatie zoldervloer f 7 . 471,-
- isolatie vloer 

boven bergingen 
- kierdichting 

totaal: 
per woning: /59.447 

f 23.855,
f 4.182.
/ 59.447,-

: 4 8 = /1. 2 3 8 ' -

- Knelpuntsubsidie gemeente Tilburg, 
f 907,- per woning incl. 20% BTW, 
(20 % kosten warmte-isolatie t.b.v. 
bejaardenwoningen . ) 
totaal: 48 x f 907,- ~ f 43.536,-

- Subsidie bejaardenvoorzieningen 
gemeente Tilburg, 
f 2.937,50 per woning incl. 20% BTW, 
totaal: 48 x /2.937,50- f 141.000,-

KOSTEN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 
Klimaatgevel, incl. 20% BTW 

aanneemkosten 
subsidie 

per woonblok 
f 452 . 784,
f 120.960.-

per woning 
f 18.866, 
f 5. 040.-

kosten 
opdrachtgever f 331.824,- f 13 . 826 , -

Afsluiten galerij, incl. 20% BTW 
per woonblok per woning 

aanneemkosten f 187.560,- f 7 . 815,
subsidie f 51.840.- f 2 .160.
kosten 
opdrachtgever f 135.720,- f 5.655 , -

verhoging maandelijkse basishuur 
klimaatgevel/afsluiten galerij f 49 , 65 

Isolatie kopgevel, incl. 20% BTW 
per woonblok per woning 

aanneemkosten f 23.928,- f 99 7 , 
subsidie f 11.976.- f 499 .-
kosten 
opdrachtgever f 11.952,- f 498 , -

verhoging 
maandelijkse basishuur f 4,80 
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Isolatie zoldervloer, incl. 

per woonblok 
aanneemkosten I 11.208,
subsidie f 3.744,
kosten 

20% BTW 
per woning 
I 467,
f 156.-

opdrachtgever I 7. 464'- f 

verhoging 
maandelijkse basishuur I 2,90 

Isolatie vloer boven bergingen, 
incl. 20% BTW 

311'-

per woonblok per woning 
aanneemkosten I 35.784,- f 1.491,-
subsidie [ 11.928,- [ 497,-
kosten 
opdrachtgever I 23 . 856,- I 994'-

verhoging 
maandelijkse basishuur f 9,30 

Kierdichting, incl. 20 % BTW 
per woonblok per woning 

aanneemkosten I 6. 264'- f 261'-
subsidie [ 2.088,- [ 871-
kosten 
opdrachtgever f 4.176,- I 174'-
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verhoging 
maandelijkse basishuur I 1,65 

Totale kosten na-isolatie, 
incl. 20% BTW 

aanneemkosten 
subsidie 
kosten 
opdrachtgever 

verhoging 

per woonblok 
f 717.528,
[ 202.536.-

f 514.992,-

per woning 
f 29.897 , 
[ 8.439.-

/21.458, -

maandelijkse basishuur I 68,30 

KOSTEN BEJAARDENVOORZIENINGEN 
De bejaardenvoorzieningen bestaan uit 
de volgende maatregelen: 
- een lift, toegevoegd aan het be

staande trappehuis: 
- nieuwe toegangsportalen en afsluit

bare trappehuizen. 

kosten incl. 20 % BTW 

aanneemkosten 
subsidie 
kosten 

per woonblok 
f 183.948,
( 70.500.-

per woning 
f 7.664,50 
f 2.937.50 



4. KOSTEN BATEN 
opdrachtgever f 113.448,- f 4.727,--

verhoging 
maandelijkse basishuur f 28,85 

KOSTEN GERIEFSVERBETERINGEN 
De geriefsverbeteringen ZlJn naar 
keuze van de bewoners. Het totale ver
beteringspakket betekent een huurver
hoging van f 53,40 en bestaat uit de 
volgende werkzaamheden: 
- Het samentrekken van woonkamer en 

aangrenzende slaapkamer; 
- Nieuwe toegang tot de slaapkamer en 

het dicht metselen van de bestaande 
toegang; 
Vervangen van de kastdeur in de 
slaapkamer; 

- Het uitbreiden van de elektrische 
installatie met de nodige stopcon
tacten; 
Keukenaanpassing door het vernieuw
envan leidingen en stuc- en tegel
werk; 

- Douche-aanpassing door het aanbreng
en van een douchebak en het bete
gelen van de wanden; 

- Toilet-aanpassing door het aanbreng
en van een fonteintje en het bete
gelen van de wanden; 
Wasautomaataansluiting in de was
ruimte . 

Omdat deze kosten afhankelijk ZlJn van 
de keuze van de bewoners worden ze bij 
de bepaling van de verhoging maande
lijkse basishuur verder buiten be
schouwing gelaten. 

VERHOGING MAANDELIJKSE BASISHUUR 
De investeringen ten behoeve van de in 
dit project toegepaste maatregelen 
leiden tot een verhoging van de basis-
huur: 

- energie besparende 
maatregelen 

- bejaarden
voorzieningen 
totaal 

huurverhoging 

f 68,30 

f 28.85 
f 97.15 

(exclusief geriefsverbeteringen) 

VERGELIJKING ENERGIELASTEN 
In de bestaande situatie is de enige 

JAARLIJKSE ENERGIELASTEN VOOR RUIMTEVERWARMING 

OUDE SITUATIE f 540,-

NIEUWE SITUATIE f 282,-

diagram energielasten 
45 



4. KOSTEN BATEN 
vastgeïnstalleerde verwarming een gas
haard in de woonkamer. In de nieuwe 
situatie blijft de gashaard gehand
haafd en wordt er tevens met de Klima
foor warme lucht ingeblazen op de bad
en slaapkamer(s). 

Met betrekking tot de vaststelling van 
de energielasten wordt van de volgende 
gemiddelde jaarlijkse aardgasverbrui
ken uitgegaan : 

bestaande nieuwe 
situatie situatie 

ruimtever- 3 3 
warming 1.170 m gas 580 m gas 
tapwater- 3 3 
verwarming 240 m3 gas 240 m3 gas 
koken 60 m gas 60 m gas 

Extra elektriciteitsverbruik 
De mechanische toevoer van ventilatie
lucht verhoogt het jaarlijkse elektri
citeitsverbruik. Het extra jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik bedraagt 100 
kWh. 

Voor de bepaling van de maandelijkse 

energielasten voor ruimteverwarming is 
uitgegaan 

3
van een aardgasprijs van 

f 0,46 I m en een elektriciteitsprijs 
van f 0,18/kWh (energietarief jan. '87, 
inclusief BTW'). 

- gasverbruik t.b.v 
ruimteverwarming 

- tapwater-
verwarming 
koken 

- extra elektrici-
teitsverbruik 
totaal 

bestaande nieuwe 
situatie situatie 

f 45,- f 22,-

f 9,20 f 9,20 
f 2,30 f 2,30 

[ 1,50 
f 56,50 f 35,00 

VERGELIJKING MAANDELIJKSE WOONLASTEN 
De uiteindelijke woonlasten worden 
bepaald door: 

de nieuwe basishuur; 
de energielasten en 
de servicekosten. 

De vergelijking van de gemiddelde 
maandelijkse woonlasten ziet er als 
volgt uit : 

BESTAANDE NIEUWE 
SITUATIE SITUATIE 

OUDE HUUR f 175,-- f 175,-

HUURVERHOGING f 68,-

BEJAARDENVOORZIENINGEN f 29,-

ENERGIELASTEN f 56,50 f 35,-

SERVICEKOSTEN f 19,-- f 44,-

TOTAAL f 250,50 f 351,-

overzicht exploitatie 
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* 

basishuur 
* energielas ten** 

servicekosten 
totaal 

bestaande 
situatie 
f 175,
f 56,50 
f 19,
f 250.50 

nieuwe 
situatie 
f 272,
f 35,
f 44 p

f 351.-

In de nieuwe 
de woonkamer 

**slaapkamer(s) 
Stijging van 
ten gevolge 
activiteiten 

situatie worden naast 
ook de badkamer en de 
verwarmd. 
de servicekosten o.a. 

van extra schoonmaak
aan galerij en lif-

ten. 
Overzicht servicekosten : 

bestaande nieuwe 
situatie situatie 

- verlichting 
gem . ruimten 
en lift f 1 , 75 f 5,75 

- glasfonds f 3,50 
- rioolontstop . 

fonds f 1 , 40 f 1,40 
- schoonmaak-

kosten, incl. 
containers f. 16,30 f. 33,30 
totaal f 19,45 f 43,95 

OVERZICHT SERVICEKOSTEN: 

VERLICHTING 
GEM. RUIMTEN 
EN LIFT 

GLASFONDS 

RIOOLONTSTOP. 
FONDS 

SCHOONMAAK-
KOSTEN 

TOTAAL 

overzicht exploitatie 

OUDE NIEUWE 
SITUATIE SITUATIE 

f 1,75 f 5,75 

f 3,50 

f 1,40 f 1,40 

f 16,30 f 33,30 

f 19,45 f 43,95 
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OVERZICHT 

overzicht energiebesparende 
maatregelen 
In dit overzicht zijn de volgende sym
bolen gebruikt: 

MODULERENDE 
BRANDER 

- energiebesparende maat
regel of energiebespa
rend effect; 

- bij effect. 

De maatregelen zijn geordend naar het 
bouwkundig niveau waarop zij genomen 
zijn en naar hun werking. 
Onder elkaar worden de maatregelen ge
ordend naar niveau, naast elkaar ge
ordend naar werking. 
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RUIMTELIJK PLAN 

buurt 

De 48 galerijwoningen maken deel uit 
van het renovatieproject Reitse Hoeve 
in de wijk 't Zand te Tilburg. Het 
betreft hier twee flats, één gelegen 
aan de Ignatiusstraat en één gelegen 
aan de Alphonsusstraat. De oriënta
tie van de flatwoningen is noord-zuid . 
Deze uit 1954 daterende galerijflats 
bestaan uit drie woonlagen op een 
onderbouw met garages en bergingen. 
De ontsluiting vindt plaats middels 
twee trappehuizen tegen de kopgevels. 
Het trappehuis aan de westzijde wordt 
voorzien van een lift, een maatregel 
die wordt genomen in het kader van de 
bejaardenvoorzieningen . 

situatie 1:5000 

'.\ 

l 

r 
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won1ngen 

In de twee galerijflats komen twee 
verschillende woningtypen voor. De 
kopgevelwoningen verschillen narnelijk 
van de overige woningen. Het betreft 
hier in beide gevallen een driekarner
woning of een tweekamerwoning (wanneer 
de wand tussen de woonkamer en de 
slaapkamer is verwijderd). In alle 
woningen liggen de slaapkarners aan de 
galerijzijde. De keuken en de woon
kamer liggen aan de zuidzijde. Elke 
woning heeft aan de zuidgevel een 
balkon dat in de nieuwe situatie een 
serre is geworden. De twee woning
typen zijn als volgt opgebouwd: 

woningplattegrond oud 1:200 
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woningtype A: 
Dit woningtype is een tussenwoning. 
In totaal komen er 36 woningen van dit 
type voor . 

oude nieuwe 
situatie

2 
situatie

2 
entree 5,0 rn

2 
5,0 rn

2 
woonkamer 17,1 rn

2 
27,8 rn

2 
keuken 5,9 rn

2 
5,9 rn 

slaapkamer 1 10,5 rn
2 2 

slaapkamer 2 7,1 rn
2 

7,9 rn2 
natte cel 3,6 rn 3,6 Dl2 
serre 7,0 rn 

woningtype B: 
Dit woningtype is een kopgevelwoning. 
Woningen van dit type hebben ook een 
raam in de kopgevel . Woningtype B 
verschilt van woningtype A in de lig
ging van toilet en slaapkamer 2. In 
totaal komen er 12 woningen van dit 
type voor . 

entree 
woonkamer 
keuken 

oude 
situatie

2 
6,0 Dl2 

17,1 m2 
5,9 Dl 

- -i,__. 

nieuwe 
situatie

2 
6,0 m

2 
27,8 m

2 
5,9 m 



RUIMTELIJK PLAN 

slaapkamer 1 
slaapkamer 2 
natte cel 
serre 

10,5 
7,6 
3,6 

7,6 
3,6 
7,0 

Het volurne van de woningen is 140m
3

· 

type A 

0 - 0 
0 0 

type B 

woningplattegrond nieuw 1:200 
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gevel zuidzijde oud/nieuw 1:200 
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RUIMTELIJK PLAN 

bouwsysteem 

De 48 galerijwoningen ZlJn gebouwd in 
traditioneel metselwerk met betonnen 
vloeren. Met uitzondering van de eer
ste-verdiepingsvloer en de zoldervloer 
zijn de vloeren ter plaatse gestort en 
lopen over de gehele woningbreedte . 
De eerste-verdiepingsvloer is een be
tonnen systeemvloer en de zoldervloer 
is een holle bouwstenenvloer. De bal
kon- en galerijvloer vormen één geheel 
met de verdiepingsvloer. 
De buitenkozijnen van de woningen zijn 
uitgevoerd in staal en voorzien van 
enkel glas. 
De kapconstructie is opgebouwd uit 
gordingen, 71 x 171 mm, h.o.h. van 
onder naar boven 1060, 1240, 1240 en 

1000 mm. Hierop is een dakbeschot van 
houtwolmagnesietp1aten, dik 40 mm, en 
een bitumineuze dakbedekking aange 
bracht . 
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11 INSTALLATIE 

ventilatie 

Bestaande situatie 
In de gevels zijn draaibare ramen aan
wezig, middels welke natuurlijke ven
tilatie kan plaats vinden. In de woon
kamer is een rookgasafvoerkanaal aan
wezig waarop de gashaard is aangeslo
ten. In de keuken en in het toilet is 
een ventilatiekanaal aanwezig . 

Nieuwe situatie 
De verse buitenlucht wordt toegevoerd 
via drie luchtzonnecollectoren. Hier
bij zijn twee systemen te onderschei
den, te weten: 
a een mechanisch luchttoevoersysteem 

voor de badkamer en de slaapkamer(s) 
(2 zonnecollectoren) . 
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~ een luchttoevoersysteem voor de 
woonkamer (1 zonnecollector). 

Systeem A: 
In dit systeem zorgt een ventilator 
voor het luchttransport. De buiten 
lucht wordt opgewarmd door twee zonne 
collectoren. Voor naverwarming van 
deze voorverwarmde lucht is in het 
systeem een, speciaal voor dit project 
door Klimaat!Bouw aangepaste gasge
stookte gesloten gevelkachel ge
plaatst: de Klimafoor (zie verwar
ming). 
Op de badkamer en de slaapkamer ( s ) 
zijn niet afsluitbare toevoerroosters 
geplaatst, fabrikaat Fläkt, type CTVB 
12. 
De ventilator, die tussen de twee 
collectoren en de Klimafoor is ge
plaatst, is van het fabrikaat EBM t ype 
D2E 133CD 05 en is voorzien van een 
drie standen schakelaar, met de stan
den: hoog , laag en uit . Deze schake
laar, die is voorzien van een ind i ka
tielampje voor de beide aan-standen, 
is in de keuken geplaatst. 
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11 INSTALLATIE 
De kanalen hebben een inwendige diame
ter van 125 mm . Bij de opzet van de 
installatie is van de volgende ont
werphoeveelheden uitgegaan: 

laagstand badkamer 
3 

30 m3/h 
slaapkamer 45 m /h 

hoogstand badkamer 
3 

60 m3/h 
slaapkamer 90 m /h 

De ventilatielucht wordt afgevoerd via 
de oude verticale afvoerkanalen in de 
keuken en het toilet en via het nieuw 
aangelegde afvoerkanaal in de bad
kamer. Voor het luchttransport in de 
woning zijn de deuren ter plaatse van 
de keuken, de slaapkamer(s) en het 
toilet 15 mm ingekort. 
Voor de luchtafvoer via de verticale 
kanalen is voor winterse omstandighe
den van de navolgende luchthoeveelhe
den uitgegaan: 
afvoerkanaal-keuken 
afvoerkanaal-toilet 
afvoerkanaal-badkamer 

Teneinde warmte-overlast te 
is de ventilatorschakelaar 
van een uit-stand. In deze 
kan worden geventileerd 
openen van ramen. 

Systeem B: 

voorkomen 
voorzien 
situatie 

door het 

De collector staat in direkte verbin
ding met de woonkamer, waarbij de 
luchttoevoeropening niet afsluitbaar 
is. De luchttoevoermogelijkheid voor 
de gashaard moet namelijk altijd ge
waarborgd Z~Jn. Het rooster in de 
woonkamer is van het fabrikaat Comair, 
type VR30. 
De verse buitenlucht kan worden opge
warmd door de zonnecollector. De ven
tilatie van de woonkamer wordt door 
drie factoren beïnvloed: 
- door de brandende gashaard ontstaat 

in de woonkamer een geringe onder
druk waardoor de benodigde verbran
dingslucht via de collector wordt 
aangezogen; 

I 

ten gevolge van de opwarming door de 
zon ontstaat in de collector een 
luchtstroom naar binnen ten gevolge 
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11 INSTALLATIE 
van de zogenaamde thermische trek; 

- de windsnelheid en de windrichting 
rondom de flat. 
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11 INSTALLATIE 

verwarming 
Bestaande situatie 
De enige vast geïnstalleerde verwar
ming is een gashaard in de woonkamer. 

Nieuwe situatie 
In de woonkamer blijft de vertrouwde 
gashaard in gebruik als verwarmings
bron. Voor de badkamer en de slaapka
mer(s) is een luchtverwarmingssysteem 
aangebracht, middels de Klimafoor in 
de ventilatieluchttoevoer. De Klima
foor wordt geregeld op basis van de 
temperatuur in slaapkamer 1, waarin 
hiertoe een kamerthermostaat is aange
bracht. De regeling van de Klimafoor 
is modulerend van 20 tot 100%. Daalt 
de belasting tot beneden 20%, dan gaat 

de brander uit. De ontwerp uittrede
luchttemperatuur van de Klimafoor is 
60°C, onafhankelijk van de buiten
luchttemperatuur. De Klimafoor is 
voorzien van een maximaalbeveiliging , 
ingesteld op 85°C, welke zonodig de 
gastoevoer uitschakelt door onderbre
king van de thermostroom van de waak
vlam. 
Na inregeling van de Klimafoor is he t 
rookzijdig rendement gemeten bij vol
last (100%) en bij laaglast (20%). De 
gemeten rendementen zijn onafhankelijk 
van de ventilatorstand hoog/laag en 
bedragen op bovenwaarde 76% voor vol
last en 65% voor laaglast. Om warmte
verlies in de kanalen van en naar de 
Klimafoor te beperken, zijn deze kana
len geïsoleerd. Deze isolatie bestaat 
uit een losse isolatiekous van mine
raalwol dik 25 mm met een buitenlaag 
van aluminiumfolie. De kanalen zijn in 
de woning omtimmerd met gipsplaat en 
in de serre met triplex. 
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11 INSTALLATIE 
Specifikatie Klimafoor-unit en toebe-
horen: 
- standaard gevelkachel, fabrikaat Dru 

type G2T/02, 
nominale belasting op bovenwaarde 
3,3 kW, nominaal vermogen op boven
waarde 2,55 kW, echter zonder man
tel, achterplaat en gasregelblok; 
gasregelblok, fabrikaat Junckers, 
type CR 630, 
met piezo-ontsteking en modulerende 
temperatuurregeling, speciaal voor 
deze situatie aangebracht en voor
zien van een aanwijsinstrument voor 
de waakvlam en een maximurn tempera
tuurbegrenzer op basis van onder
breking van de thermostroom van de 
waakvlam; 

- gasmagneetklep, fabrikaat Krom-
Schroder, type VG 3/8, 220 V; 

- omkasting kachel, 
zendzimir verzinkt plaatstaal, dub
belwandig en geïsoleerd en aan de 
buitenzijde voorzien van een poeder
spuitlaag. Deze omkasting is spe
ciaal voor deze situatie ontworpen 
en gefabriceerd; 
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- ventilator, fabrikaat EBM, type D2E 
133 CD 05-02, opgenomen elektrisch 
vermogen in laagstand 25 Watt en in 
hoogstand 50 Watt; 

- kamerthermostaat, fabrikaat Honey
well, type T4160Bl017, 220 V. 




