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Voor de nieuwbouw zijn er moge-
lijkheden voor energiebesparing in 
overvloed. De ‘nul-energiewoning’: 
het nieuwbouwhuis met optimale 
isolatie en ventilatie, is een term die 
eenieder op de lippen ligt. En waarom 
ook niet – wie de kans geboden krijgt 
om een energie-arm huis te (laten) 
bouwen moet hem met beide handen 
aangrijpen.
Toch is het aantal mensen dat in 
een bestaand (rijtjes)huis woont vele 
malen groter dan het aantal zelfbou-
wers. En juist voor het oudere huis: 
het standaard rijtjeshuis, gebouwd 
tot 1985 (en dus minimaal tot slecht 
geïsoleerd), liggen de kant en klare 
oplossingen minder voor het opra-
pen. Aanpassingen uit het standaard 
aanbod zijn vaak lastig in te pas-
sen en dus kostbaar. Wat overblijft: 
nieuwe kozijnen met hr ++ glas, een 
spouwmuurisolatie en met wat geluk 
(en subsidie!) een aantal zuidgerichte 
zonnepanelen.

Voor wie een creatievere, veelal goed-
kopere, maar volgens sommigen wat 
afwijkende aanpak niet schuwt, hier 
een lijst met aanbevelingen, inclusief 
mogelijke besparing, voor het oudere 
huis. Het doel: het huis zonder al te 
veel poespas flink op te waarderen 
naar een hoger energielabel en het 
beter passend te maken in het ideaal 
van ‘cradle to cradle’ ofwel: ook pas-
send in de organische kringloop. 

 
1.  scHoorsTEEn

Deze werkt als een venturibuis (waar-
in een conische vernauwing van het 
kanaal gevolgd wordt door een sterke 
verwijding), die zelfs bij geringe wind 
voor extra trek zorgt. 

‘Beter 1x zien dan 100x horen’
Chinees spreekwoord

opties voor het oudere huis

2.  zonnEscHoorsTEEn /
 zonnE-VEnTilATor 

Eén van de bouwvoorschriften eist 
permanente afzuiging van de ‘natte 
cel’ (badkamer/toilet) en keuken. De 
meest toegepaste ventilatoren ge-
bruiken continu 30 tot 40 Watt. onze 
‘zonneschoorsteen’ (die tegenwoor-
dig in diverse grote gebouwen voor 
ventilatie zorgt) geeft overdag onder 
nagenoeg alle weersomstandigheden 
(behalve mist) voldoende  trek. over 
het jaar genomen levert hij een ge-
schatte besparing op van 75 procent 
t.o.v. de gangbare techniek als we de 
ventilator zelden hoeven te gebrui-
ken. Een zonneschoorsteen bouw je 
zelf met zwartgelakte pvc-buis (15 - 
20 cm diameter) en een omringende 
plexiglas koker (of vier aan elkaar 
gekitte plexiglas strookjes), luchtdicht 
afgesloten t.o.v. de zwarte pijp, mi-
nimum lengte 70 tot 100 cm. Kosten 
aanschaf bij zelfbouw: enige tiental-
len euro’s.

3.  opslAgVAT WArm WATEr 

1,5 tot 2 meter boven het hoogste 
punt van de zonnecollectoren op 
het dak is op het dakje van de dak-
kapel een geïsoleerd opslagvat voor 
warm water geplaatst. Dit water 
gaat naar een keukengasgeyser, die 
warm water levert aan wasmachine 
en douche. Kosten aanschaf bij zelf-
bouw en gebruik tweedehands vat: 
ca. 80 euro. geschatte besparing op 
gasverbruik t.b.v. warmwater vijftig 
procent.

4.  ElEKTriscHE scHoorsTEEnKlEp 

op afstand te bedienen. staat al ja-
ren op ons ‘verlanglijstje’. Hij is zó uit 
bestaande componenten te maken. 

maar om als schoorsteen afsluitende 
klep verkocht te mogen worden is een 
keuringscertificaat nodig en de daar-
voor gevraagde bedragen kunnen 
alleen door grote ondernemingen 
worden betaald. Bij toepassing van 
de Fin-oven (of vergelijkbare tegelka-
chel) als houtkachel en bij toepassing 
van een gasbrander in de tegelkachel 
is een besparing mogelijk van 4 tot 10 
procent. De meeste besparing treedt 
op bij de gastoepassing, waarbij de 
klep automatisch in- en uitgeschakeld 
wordt door de gasbrander. Bij hout-
stook kan het schoorsteendeel van 
kachel naar schoorsteenklep als dit 
in gemetselde vorm wordt uitgevoerd 
warmte overdragen naar een boven-
verdieping. Bij houtstook is een met 
een dunne staalkabel bedienbare (en 
van contragewicht voorziene) op de 
op het dak uitkomende pijp mogelijk. 
Kosten aanschaf bij zelfbouw: enkele 
tientjes.

5.  zonnEpAnElEn (FoToVolTAïscH)

op het dak (het meest op het zuiden 
gerichte dakdeel waar geen dak-
kapel is toegepast) is plaats voor 
tenminste 6 zonnepanelen van elk 
120 piek-Watt. (mono-kristallijn type). 
Dit vermogen dat aan het elektrici-
teitsnet kan worden teruggeleverd 
is voldoende voor een huishouden 
met spaarlampen (waar mogelijk 
leds!), een met zonnewarmte en gas 
verwarmde wasmachine, een matig 
tv-, radio- en muziekinstallatiever-
bruik, een matig computergebruik 
(liefst laptop!) en een matig verbruik 
voor een circulatiepompje (15 W) in 
de warmtemuurinstallatie. De beno-
digde stroom voor het nonoletventi-
latortje (1 W) en gasbranderregeling/
schoorsteenklep is te verwaarlozen. 
geschatte besparing op elektrici-
teitsverbruik (zomer en winter) 60 

ook uw huis kan een kringloophuis worden
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procent. Dit type zonnepaneel kost 
tussen de 800 en 900 euro per stuk. 
zelf installeren bespaart veel geld.

6.  DAKDoorVoEr nonolET-
 VEnTilATiE 

op 1 miniventilator (12 V 1 Watt) 
zijn twee nonolets aangesloten. De 
ventilator vlak bij het dak installeren. 
Kosten aanschaf bij zelfbouw: venti-
lator is bij prijs nonolet inbegrepen, 
dakdoorvoer ca. 20 euro.

7.  zonnEcollEcTorEn (WArm 
 WATEr)

geplaatst onder de zonnepanelen en 
ook ruimschoots onder het opslagvat 
op de dakkapel, zodat zonder pomp 
een stijgstroom voor warmtetrans-
port zorgt. oppervlak zonnecollec-
toren circa 8 m2. zie voor besparing 
aan gas bij nr. 3 (opslagvat voor 
warm water). Kosten aanschaf bij 
zelfbouw: zie aanbiedingen diverse 
installateurs.

8.   WATErBEspArEnDE DoucHEKop   
 ‘DE KopErEn Kop’

De ooit door ‘uitvinder g’ (Jan gos-
selink) ontwikkelde waterbesparende 
douchekop (verbruik 4,5 l/minuut) 
met krachtige bruisstraal, die 60 
procent water (en dus ook gas!) be-
spaart. De ‘Koperen Kop’ is nog altijd 
de meest besparende douchekop die 
in nederland gemaakt wordt, een 
product van De Twaalf Ambachten. 
Kosten aanschaf: ca. 35 euro.

9.   nonolET® 

Het in 2001 door sietz leeflang uit-
gevonden water- en reukloze toilet, 
waarvan de (droge) inhoud samen 
met het keuken- en tuinafval via de 
groene container (9) voor organisch 
afval wordt afgevoerd om compost 
van te maken. Het nonolet is bedoeld 
om het spoeltoilet te vervangen en 
daarmee een eind te maken aan 
het verlies van voor de landbouw 
waardevolle nutriënten, vooral de 
snel schaarser worden delfstof fos-
faat. Het nonolet plaatst daarmee 

de mens terug in de natuurlijke 
organische kringloop. Het nonolet 
werkt zonder spoelwater en bespaart 
op het huishoudelijk waterverbruik 
35-37 procent. Kosten aanschaf bij 
zelfbouw: ca. 60 euro. Kant en klaar: 
tussen de ca. 400 en 850 euro.

10 rEgEnTon oF ‘rEgEnzuil’

Bij rijtjeshuis per dakgoot (voor en 
achter) een regenvat of ‘regenzuil’ 
met aftapkraan. Besparing op water-
verbruik voor tuinsproeien, autowas-
sen en schoonmaken, 3-7 procent, 
afhankelijk van de grootte van uw 
dak. Kosten aanschaf regenzuil: 259 
euro. regenton: v.a. 100 euro.

11  DuBBEl glAs op BAsis VAn 
 lossE lucHTDicHT in HET   
 BEsTAAnDE KoziJn 
 AAngEBrAcHTE ExTrA ruiT 

De ruimte tussen de bestaande ruit 
en de extra ruit is via een pijpje ver-
bonden met een met silicagelkorrels 
gevuld ballonnetje. (voor details: zie 
rubriek ’Beter 1x zien’ aflevering 
zomer 2009, nieuwsbrief 137 of web-
site). Besparing op aanschafprijs mi-
nimaal: 50 procent. Besparing op gas 
(hele huis) minimaal 15 procent. Ten-
slotte biedt de toepassing met 2x ‘ou-
derwets’ enkel glas met een spouw 
van minimaal 2 cm een geluidsre-
ductie die bijna al het omgevings- of 
verkeersgeluid tot een volstrekt aan-
vaardbaar niveau terugbrengt.

12 TEgElKAcHEl (TypE Fin-oVEn) 

De zuinigste warmtebron, op basis 
van hout- of gasstook. De Fin-oven 
(de tegelkachel van vuurbestendig 
beton die een mensenleven lang mee-
gaat en die 2 mensen zelf bouwen 
bij De Twaalf Ambachten in 2 dagen 
voor circa 2500 euro). rendement op 
bovenwaarde 86%. We hebben hier 
te maken met een uiterst zuinige 
houtkachel die stralingswarmte af-
geeft (geen luchtverwarming!). Dit 
betekent ten opzichte van gangbare 
ijzeren kachels een besparing van 
tenminste 60 procent op houtver-
bruik. Als gaskachel en uitgerust met 
de onder 4 genoemde elektrische 
schoorsteenklep haalt hij gemakkelijk 

het stookrendement van de beste Hr-
cv-ketel. De voor de Fin-oven ontwik-
kelde gasbrander werd in samenwer-
king met ons ontwikkeld door Willy 
Bouwens. Het is de brander, door ons 
in 1982 aan gasunie en gasinsitituut 
voorgesteld, die niet alleen door hal-
vering van de verbrandingstempera-
tuur tot bijna volledige reductie van 
de nox-emissie leidde, maar die ook 
tot de Hr-cv-ketel leidde. ook onze 
gasbrander staat al vele jaren op ons 
lijstje voor een certificaat, helaas on-
betaalbaar voor de kleine producent.

1   WArmTEmuur 

in de muur waar de Fin-oven tegen-
aan staat lopen slangen, Wordt de 
muur warm aangestraald door de 
Fin-oven, dan loopt de temperatuur 
van het circulerende water op tot 
waarden van rond de 20 graden. 
Door de slangen door te laten lopen 
naar een muur op de eerste etage 
zal ook daar de muurtemperatuur 
oplopen tot deze waarden. Het hangt 
af van de rondom in het huis toege-
paste muurisolatie of de warmtemu-
ren voldoende warmte in koude pe-
rioden afgeven. De circulatie van het 
water wordt verzorgd door een kleine 
cv-circulatiepomp, verbruik circa 15 
W. Bij een overstap van luchtverwar-
ming (radiatoren) op stralingswarm-
te (warmtemuren) kunt u rekenen 
op een besparing van ca. 20% op de 
stookkosten, ervan uitgaande dat de 
luchttemperatuur in huis gemiddeld 
met ca. 3 graden c. omlaag kan, ter-
wijl het toch aangenaam warm blijft. 
Kosten aanschaf bij zelfbouw: ca. 
6.000 euro voor een heel huis.

14 WAsmAcHinE (mET WArmWATEr-
 inVoEr)

Dit type wasmachine neemt warm 
waswater in zonder het zelf elek-
trisch te verwarmen. Het energie-
verbruik blijft dus beperkt tot dat 
van de elektromotor (250 - 400 Watt). 
interessante mogelijkheid voor toe-
passing bij een gewone wasmachine: 
‘Hotfill’-apparaat bedient warm- en 
koudwatertoevoer naar wasmachine 
en zorgt voor gemengd water van 
de juiste temperatuur waarmee 
men wil wassen. Kosten: rond de 250 
euro (in vergelijking: een complete 

14

13

12

11

10

9

8

7

6

‘Hotfill’ wasmachine kost rond de 700 
euro), info: Technea leeuwarden, tel. 
058 - 2884739. Als het water uit de 
warmwateropslagtank warm genoeg 
is, betrekt hij het water daarvan. zo 
niet, dan wordt dit water eerst auto-
matisch in de modulerende keuken-
geiser bijverwarmd. 
Een wasmachine met zo’n aanslui-
ting kan tussen de 10 en 35 procent 
energie besparen (5 tot 25 euro per 
jaar aan energiekosten). Als het 
warme water afkomstig is van een 
zonneboiler, dan kan de besparing op 
de energiekosten oplopen tot 40 pro-
cent, ten opzichte van een gewone 
wasmachine. (bron: milieu centraal)

15 KEuKEngEisEr 

Type dat zonder waakvlam zelf start. 
ondanks de matige hoeveelheid heet 
water die dit type geiser produceert 
is de hoeveelheid ruimschoots vol-
doende voor de waterbesparende 
douchekop van De Twaalf Ambach-
ten. Helaas is de vraag naar deze 
zuinige warmwaterbron afgenomen 
door de komst van de Hr-cv-ketel 
met boiler. moderne Hr-badgeisers 
zijn in sommige gevallen zuiniger dan 
de eenvoudige keukengeiser. mits 
terugregelbaar is ook deze geiser 
geschikt voor onze waterbesparende 
douchekop. Kosten aanschaf keuken-
geiser: ca. 450 euro; Kosten aanschaf 
Hr-badgeiser: ca. 700 euro. Energie-
kosten keukengeiser ca. 200 euro per 
jaar; energiekosten Hr badgeiser ca. 
180 euro per jaar. (bron: milieu centraal)

1   muurisolATiE 

in een rijtjeshuis waar in beide buur-
huizen ook gestookt wordt en er dus 
naar de scheidingsmuren weinig 
warmte kan ontsnappen heeft ther-
mische isolatie vooral prioriteit in 
voor- en achtergevel. Wie zijn huis 
verwarmt met een cv-installatie past 
luchtverwarming toe en dan is een 
muurisolatie met een extra isolatie-
laag (buiten de gewone spouwmuur 
om) glas- of steenwol van minimaal 
10 cm aanbevolen. Deze dikte heeft 
een warmteweerstand (r-waarde) 
van 2,5 m2K/W.
indien dit dekenmateriaal een alu-
miniumfolieafdekking heeft, dan 
moet deze met het folie naar binnen 

gericht tegen de buitenmuur worden 
aangebracht. is die muur vochtig, 
dan een lat er tegen en daar eerst 
landbouwfolie op spannen. Daar 
weer latten tegenaan en dat opvullen 
met isolatiedeken, zodanig dat het 
dekenpakket inclusief aluminiumfo-
lielaag een centimeter vrij blijft van 
de wandbekleding, zodat het alumi-
nium warmte kan reflecteren. Als 
binnenwand is gipsplaat of Fermacell 
geschikt; dit materiaal kan afgewerkt 
worden met een stuc- of bijvoorbeeld 
leemlaag. ook bestaan er isolatiepa-
nelen voor wandafwerking. 
Wie in zijn huis een warmtebron 
toepast die stralingswarmte afgeeft 
kan goedkoper isoleren door het aan-
brengen van reflectiefolie. Deze moet 
zorgvuldig luchtdicht in een spouw 
worden aangebracht, met aan voor- 
en achterzijde minimaal een lucht-
laag van een centimeter. reflectiema-
teriaal hoeft niet duur in aanschaf 
te zijn en is, zoals gezegd, bij toepas-
sing van stralingswarmte voor de 
hand liggend. Houdt u er echter re-
kening mee dat de genoemde warm-
teweerstandswaarden (r-waarden) 
niet gelden voor reflectie-isolatie. Aan 
bij bouwvoorschriften of subsidie-
aanvragen vereiste r-waarden (af-
gestemd op luchtverwarming) wordt 
door pure reflectie-isolatie in theorie 
niet voldaan. in de praktijk werkt 
het echter zeer goed. Besparing: ca. 
10% bij luchtverwarming. Voor de be-
sparing bij toepassing van stralings-
warmte: zie bij 14, warmtemuur. 

17 DAKisolATiE

Hiervoor kunt u de onder 17 genoem-
de isolatiematerialen gebruiken, van 
zelfde dikten. maak ook hier, zo mo-
gelijk, gebruik van de reflectiemoge-
lijkheden van het aluminiumfolie dat 
aangebracht is op de isolatiedekens. 
Breng, indien u een onverwarmde, 
goed af te sluiten zolderverdieping 
heeft, de isolatie bij voorkeur aan in 
de zoldervloer. Een besparing van ca. 
20% bereikt u met het aanbrengen 
van isolatiemateriaal met een r-
waarde van 2,5 m2K/W in de schuine 
wanden van een onverwarmde zol-
der. Hetzelfde materiaal in de zolder-
vloer levert een besparing op van ca. 
30%. uiteraard bespaart u veel meer 
indien de zolderverdieping verwarmd 
moet worden. (bron: milieu centraal)

18 urinEAFVoEr

omdat in feite praktisch alle woon-
huizen op het riool zijn aangesloten 
is aansluiting van het nonolet op een 
afvoerbuis voor vuil water voldoende. 
(denk aan: ontluchting van de afvoer 
en zorg voor stankdichte afvoerslang 
of -buis van af nonolet). in de teke-
ning is al rekening gehouden met een 
afzonderlijke afvoer van urine naar 
een buurtverzameltank. in enkele 
stadswijken, o.a. in sneek, bestaat 
dit centraal opvangsysteem al. De 
afvoerleiding naar buiten moet bij 
voorkeur een dikke pvc-buis zijn van 
minimaal 40 mm binnendiameter. 
Deze pijp moet een ontluchting heb-
ben en zo min mogelijk bochten. Een 
met was of lagervet van binnen in-
gesmeerde leiding blijft lang vrij van 
kalkaanslag.

19 griJsWATErAFVoEr

normaal is dit de afvoer van uit het 
huis naar het riool. Bij afzonderlijke 
urineafvoer en bij toepassing van 
het nonolet is het enige dat nog 
in het riool komt het (af)waswater, 
douchewater en dweilwater. met dit 
soort water plus regenwater kan het 
bestaande rioolstelsel nog tientallen 
jaren praktisch onderhoudsvrij functi-
oneren en hoeft er aanzienlijk minder 
water gezuiverd te worden!

Er kan dus heel wat gebeuren als 
we ons huis in de naaste toekomst 
een hoger milieulabel toewensen. 
Hoe meer we hieraan zelf kunnen 
doen des te beter. subsidies zijn dan 
minder nodig en we hoeven ook geen 
gepeperde rekeningen die maar zeer 
ten dele door subsidies worden goed-
gemaakt te betalen.
is uw situatie afwijkend van wat hier 
is getekend? Wilt u er meer over 
weten? meld u aan voor een rondlei-
ding bij De Twaalf Ambachten of voor 
een adviesgesprek. op onze website  
www.de12ambachten.nl kunt u kijken 
naar de mogelijkheden. 
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