Betreft: Aankoopadvies Woning
Bezoekdatum:
Verslagdatum:
Beste XXX en XXX,
Ik heb op jullie verzoek op 7 maart jongstleden de villa bekeken die jullie op het
oog hebben. Jullie hadden drie hoofdvragen:
- Hoe is de geluidssituatie in de woning en is die eventueel te verbeteren
- Is er wat aan de energierekening te doen
- Is de woning te verduurzamen
Dit verslag bestaat uit drie delen:
- een verslag van wat ik vastgesteld heb
- adviezen hoe geconstateerde verbeterpunten aan te pakken
- een schets van de mogelijkheid de villa zonder gas te verwarmen
De adviezen in het tweede deel kunnen allemaal uitgevoerd worden zonder dat
deze investering afgeschreven moeten worden als de schets uit deel 3 gerealiseerd
zou gaan worden, het zijn allemaal noodzakelijke stappen om deel 3 überhaupt te
kunnen overwegen.
Ik hoop dat het verslag aan jullie verwachtingen voldoet en jullie helpt in jullie
besluit de woning aan te schaffen.
Bel gerust als er nog vragen zijn,
Met vriendelijke groet,

Lars Boelen, 06-2386 1080
Weert
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Deel 1 : Verslag bezoek / constateringen
Geluid
De villa is degelijk gebouwd maar rondom nog voorzien van enkelvoudig glas
waarvan de draaiende delen wel ooit met enkelvoudige rubbers voorzien zijn. Op
veel plaatsen zijn voorzetramen bijgeplaatst. De geluiddemping van de
combinatie hiervan werkt op veel plekken verbazingwekkend goed voor kozijnen
waar de kierdichting goed gelukt is. De kozijnen hebben buiten minstens een
goede schilderbeurt nodig maar verkeren over het algemeen in goede staat.
Op de benedenverdieping is het verkeersgeluid binnen nauwelijks
waarneembaar. Ook de 1e etage is behoorlijk geluiddicht. De zolder is goed
geïsoleerd qua warmte en geluid wat goed merkbaar is door het geluid in de niet
geïsoleerde ketelruimte te vergelijken met een hoek van de slaapkamers (weg
van het raam).
Verwarming algemeen
In het huis is een bonte verzameling radiatoren aanwezig, van gietijzeren
radiatoren in de woonkamer tot moderne convectoren in de nieuwbouw en
sommige slaapkamers. Er zijn maar enkele thermostaatkranen aanwezig. De
klokthermostaat staat bij de voordeur. De verwarmingscapaciteit lijkt ruimschoots
voldoende om het huis in de huidige staat warm te houden. De CV-installatie in de
kelder (bouwjaar 2014, 45 kW modulerend) lijkt degelijk aangelegd. De CV-ketel is
uitsluitend bedoeld voor verwarming van de woning.
Warm water/badkamer
Op de 2e etage staat een 150 liter open gasboiler uit 2006. Het duurt meer dan
een halve minuut voor de kranen in de badkamer warm water geven. De
douchevloer is langdurig met zuurhoudende schoonmaakmiddelen gereinigd en
uitgebeten, vervanging lijkt onvermijdelijk.
Keuken
De keuken krijgt warm water uit een close-in boiler onder de kraan en geef direct
warm water. Eyecatcher is natuurlijk de Ferrari-rode AGA die aan stond.
Zwembad
Het zwembad, geplaatst in een goed geïsoleerd en van triple-glas voorzien
zwembadhuis is State-of-the-Art. Het zwembad wordt elektrisch verwarmd met een
Lucht-Water warmtepomp aangevuld met zonnecollectoren. Het zwembad kan
afgedekt worden met een aqua deck.
Electra
Er is een 3-fase 25A aansluiting met mechanische tellermechanisme.(nog geen
slimme meter)
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Deel 2 : Verbeterpunten / adviezen
Geluid en isolatie
"Geluid" en "geluidbeleving" zijn zeer persoonlijk, cijfers zeggen niet alles.
In algemene termen kan er natuurlijk wel wat over gezegd worden:
* kieren laten geluid zeer goed door
* dubbel glas geplaatst in goede kozijnen houden geluid tegen.
* "Massa" houdt geluid tegen (een pak isolatiemateriaal tegen het dak
bijvoorbeeld).
Om echt kwantitatief en onderbouwd advies te krijgen adviseer ik een
geluidstechnisch bureau in te schakelen als daar behoefte aan is. Mijn persoonlijke
inschatting (op basis van hoe stil het is in de keuken) is dat de slaapkamers met
nieuwe kozijnen en dubbel glas een zeer prettig geluidsniveau bereikt kan worden.
Er kan een grote geluidswinst behaald worden door op de slaapkamers nieuwe
kozijnen met geluidwerend en isolerend glas te plaatsen. Let er wel op dat als dit
overal grondig gedaan wordt de ventilatie een aandachtspunt gaat worden. Ik
adviseer bij de revisie van de ketelruimte deze ook te laten isoleren (zowel voor
tocht als geluid).

De geluidsdruk bij de voorgevel was om 14:00 gemiddeld zo'n 60-70 dB(A), in de
kamers met het raam op een kier 53 dB(A) en bij de ramen waar de kierdichting
goed werkte zo'n 49 dB(a) (elke 3 dB is een halvering van het geluid). Een
hardrijdende auto op de klinkerweg maakt meer en indringender lawaai dan het
verkeer op de ringweg.
In de keuken (achter de woning en voorzien van dubbelglas) was het rustig/stil.

Ik adviseer een architect te raadplegen die ervaring heeft
met monumenten-renovatie voor een goed advies voor
de beglazing en kozijnen. De combinatie ontwerp,
kwaliteit kozijn, kwaliteit glas en kwaliteit uitvoering
bepalen het uiteindelijke resultaat. Ik kan jullie hier bij
helpen.
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Voordeur
De voordeur is niet geïsoleerd, wat tot veel
warmteverlies in de hal leidt. Deze
infraroodfoto laat zien dat de deur al na een
paar minuten zon aan de binnenkant warm
was (en bij koude dus ook heel snel koud).
Koude deuren leiden tot koudeval / tocht
over de vloer. Dit voelt oncomfortabel aan.
Kelder
Het plafond van de kelder kan na-geïsoleerd
worden wat tot een warmere hal en studeerkamer zal leiden, het overwegen
waard. De hoogte hiervoor is voldoende.
Verwarmen
Er valt veel te besparen door slimmer en efficiënter te verwarmen:
* met bijvoorbeeld een Honeywell EVO systeem en thermostaatkranen kan de CV
per ruimte kamers opwarmen, dus de woonkamer voor kan verwarmd worden
zonder de slaapkamers op te warmen.
* de lamelradiatoren kunnen vervangen worden door lage
temperatuurconvectoren (Jaga) waardoor ruimtes heel snel opgewarmd kunnen
worden en geschikt zijn voor verwarming met een warmtepomp.
De combinatie van deze twee zou zomaar 20-30% op het gasverbruik kunnen
betekenen (in een normale woning).
Doucheruimte 2e-etage
De douche zal door de kinderen vermoedelijk veel (en steeds vaker) gebruikt
gaan worden. De douche heeft (groot) onderhoud nodig om hem op het niveau
van afwerking van de rest van de woning te krijgen en het is te overwegen hier
een upfall douchecabine te plaatsen die 90% op water en 67% op energieverbruik
te besparen.
Ketelruimte
Een open verbrandingstoestel als de hier geplaatste boiler moet je in 2017 niet
meer in je woning willen hebben (brandgevaar, koolmonoxide etc). Zeker niet op
de etage waar je kinderen slapen.
De gasboiler kan vervangen worden door een warmtepompboiler. Deze maakt
met ventilatielucht uit de woning efficiënt warm water,
Ik zou bij deze aanpassing ook gelijk deze ruimte laten isoleren, dit beperkt tocht
en onnodig warmteverlies.
Als ook alle kozijnen wind en geluiddicht gemaakt zijn wordt ventilatie wel een
aandachtspunt. Een WTW-unit kan hier uitkomst bieden.
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Ventilatie & fijnstof verbetering
De woning staat aan een drukke weg die veel fijnstof
(banden, remmen, dieselroet e.d.) veroorzaakt.
Het is het onderzoeken waard of er in de ketelruimte
een warmte terugwin unit geplaatst kan worden.
Hierdoor komt er in het (straks beter luchtdicht
gemaakte) huis schone buitenlucht binnen. Als zo’n
project uitgevoerd wordt adviseer ik ook een ionisatiefilter te plaatsen die al het fijnstof verwijderd en de
lucht ioniseert (berglucht frisheid).
Badkamer
Warm water uit een warmtepompboiler in de ketelruimte.
Als de douchevloer vervangen wordt (bijvoorbeeld door een gietvloer) dan zou
overwogen kunnen worden om een douche WTW te plaatsen die het koude water
voorverwarmd en daardoor veel warm water kan uitsparen.
Keuken
De close-in boiler is al een efficiënte manier van verwarmen. Overwogen kan
worden om een domotica tussenstekker te plaatsen zodat de boiler tijdens
afwezigheid, vakanties niet nodeloos water warm houdt.
Quooker
Een moderne variant van de closein-boiler is de Quooker, die naast warm water
ook direct kokend water kan leveren. Dit zou in deze keuken een heel goede en
comfort brengende optie zijn.
De AGA
Het verbruik van een AGA ligt rond de 3-5
kubieke meter gas per dag. In het
winterseizoen zou je kunnen stellen dat de
keuken gratis verwarmd wordt. Hier kan je
tegen in brengen dat je de woonkeuken
normaal 's nachts niet zou verwarmen. In
de zomer is het warmhouden in ieder geval
geen voordeel voor de woonkeuken. Het
"nodeloze" verbruik zou daarmee minimaal
zo'n 750 m3 per jaar zijn. Al naar gelang
hoe je rekent zou dit kunnen oplopen tot
bijna het dubbele. Dat is het verbruik van
een gemiddeld woonhuis in NL. Ik wil daar als energietransitieadviseur verder geen
stelling in nemen behalve dat het doel van mijn bedrijf is om Nederland zoveel
mogelijk gas te laten besparen....
5 kuub per dag kost ongeveer €100 per maand.
Het energieverbruik van een luxe inductieplaat en twee ovens is verwaarloosbaar
t.o.v. de AGA.
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De openhaard
In de woonkamer is een open haard aanwezig. Openhaarden branden erg
inefficiënt (en niet schoon) en kosten in het slechtste geval meer warmte dan ze
afgeven. Het is het overwegen waard om een veel schonere pelletkachel te
plaatsen. Pelletkachels zijn zelf startend en geven alleen wat as-afval.
In mijn visie is een houtbrander (open haard of kachel) een gezelligheidsapparaat
dat in een goed geïsoleerd huis eigenlijk niet nodig is. Het verbranden van
biomassa in de stad leidt tot onnodige vervuiling.
Het zwembad
Het zwembad verbruikt natuurlijk veel energie, maar ik denk niet dat je een
zuiniger zwembad kunt wensen dan deze…… Het verbruik hoort bij het bezit van
de woning
Op het dak is nog ruimte voor een aantal extra heatpipes voor extra warmte
winning in de winter. Deze zou ik dan vrij verticaal (60 graden) laten plaatsen voor
maximale invang winterzon.
Aanpassen elektra
De toekomst is elektrisch, voor 2025 wordt de elektrische auto de economische
keuze.
Als er aan de elektra-installatie gewerkt gaat worden laat daarom dan het
volgende voorbereiden
• 3 fasegroep voor snellader elektrische auto(s)
• 3 fase groep een warmtepomp

7
Deel 3 - Verwarmen met een warmtepomp
Als alle maatregelen uit deel 2 uitgevoerd
zijn dan is de energiebehoefte van de
woning drastisch gereduceerd. Als dat
gelukt is dan zouden jullie kunnen
overwegen om te gaan verwarmen met
een warmtepomp (zelfde techniek als waar
het zwembad mee warm gehouden wordt).
In dat geval wordt een grondbron
aangelegd waar jaar rond water van 12
graden uit gehaald kan worden. Uit dit
water wordt warmte gewonnen met een
warmtepomp op elektra. Ik stel me voor dat
deze warmtepomp in de technische
zwembadruimte geplaatst wordt, maar in
de kelder kan ook.
Daarmee zou de woning als een van de
eerste rijksmonumenten in Nederland
losgekoppeld kunnen worden van het
gasnet.
Als de woning geschikt is voor verwarmen met een warmtepomp (een
transmissieberekening, die ik uit kan voeren, moet uitwijzen of dat inderdaad
kan). Verwarmen met een warmtepomp is op langere termijn (8+ jaar)
financieel voordeliger dan met gas maar vergt natuurlijk de investering in
warmtepomp plus bron.
Omdat jullie door het zwembad al boven de 10.000 kWh elektraverbruik zitten
betalen jullie over de meerdere kWh’s veel minder belasting. Hierdoor is de
effectieve energieprijs voor de warmtepomp maar 12 ct/kWh ipv de 19 die voor
de 1e 10.000 gelden. Dit verbetert de businesscase voor een warmtepomp
direct.
Dit helemaal uitwerken ligt ver buiten de scope van jullie verzoek maar voer ik
graag voor jullie uit.
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Bijlage geluid & glas

