
Evalua&e	  1	  jaar	  energie-‐neutraal	  

-‐	  Wat	  kunnen	  we	  leren?	  
-‐	  Wat	  is	  nog	  nodig?	  

Discussiepunten	  21	  mei	  2015	  
Orduynenstraat	  86	  



De	  onderwerpen	  

•  De	  getallen:	  prognose	  en	  werkelijkheid	  
•  Comfortpresta&es	  

•  Installa&es	  en	  modifica&es	  

•  Het	  onderhoud	  en	  instruc&es	  
•  Aandachtspunten	  



Opgewekte	  elektriciteit	  



Gebruikte	  elektriciteit	  



Opmerkingen	  bij	  gebruik	  

•  Presta&econtract	  gaat	  uit	  van	  gemiddelde	  over	  
3	  jaar.	  !	  geen	  conclusies	  voor	  dit	  moment	  

•  Bijzonderheden	  –	  monitoren	  loont!	  
– augustus/september	  heel	  hoog	  gebruik:	  bleek	  
fou&ef	  geschakelde	  spiraalverwarmer	  te	  zijn;	  

–  in	  PHPP	  is	  persoonlijk	  gebruik	  en	  apparaten	  hoger	  
geprognos&ceerd	  dan	  wij	  gebruiken;	  

–  in	  PHPP	  is	  voor	  verwarming	  minder	  	  
geprognos&ceerd	  dan	  we	  nodig	  hebben.	  



Comfort-‐presta&es	  

•  In	  de	  winter	  was	  het	  te	  koud	  
–  Atelier	  (zonder	  zon)	  niet	  warmer	  dan	  18°	  
–  Kickspace	  bijna	  con&nu	  aan	  (ook	  bij	  buitentemperaturen	  
boven	  nul)	  

•  Na	  1e	  modifica&e	  schakeling	  spiraalverwarming:	  	  
slaapkamer	  (op	  zolder)	  te	  warm.	  Geen	  winterdekbed	  
nodig	  gehad.	  

•  Zomer:	  nachtven&la&e	  &	  veiligheid?	  
•  Rela&eve	  luchtvoch&gheid,	  m.n.	  op	  zolder	  (te)	  laag:	  
rond	  de	  30%	  en	  soms	  nog	  lager	  -‐	  slijmvliezen	  

•  Luchtafvoer	  douche:	  blija	  heel	  lang	  voch&ge	  lucht	  
hangen…	  



Comfort	  (vervolg)	  

•  Discomfort	  wegens	  ontbreken	  stralingswarmte	  
– Wanden	  blijven	  (te)	  koud	  ook	  bij	  hogere	  Tlucht	  

– Dikke	  truien	  aan	  
– Visite	  zegt	  dat	  het	  “killetjes”	  is	  
– Ter	  vergelijking:	  voor	  verbouwing	  stookten	  we	  op	  
18o	  en	  dat	  gaf	  meer	  comfort	  dan	  20o	  nu	  



Installa&e	  &	  Modifica&es	  

•  Gekozen	  voor	  rela&ef	  simpele	  installa&e	  
•  Verwarming	  geïntegreerd	  in	  ven&la&e-‐systeem	  
– WTW	  met	  naverwarming	  
– Als	  duurzame	  bron	  alleen	  zonnepanelen	  

•  Ven&la&e	  met	  ‘cascade’-‐systeem:	  
–  Inblaas	  in	  woonvertrekken	  
– Afzuiging	  in	  keuken	  en	  nake	  ruimtes	  
– Geen	  inblaas	  in	  woonkeuken	  

•  Warm	  water	  door	  close-‐inboiler	  en	  elektrisch	  
doorstroomapparaat	  



Modifica&es	  
•  Omvormer	  (lawaai!)	  van	  overloop	  naar	  akoes&sch	  geïsoleerde	  

installa&ekast:	  
–  Vanwege	  warmteproduc&e	  ven&la&eafvoer	  aangebracht	  én	  ven&la&eaanvoer;	  

•  Inregelen	  ven&la&e:	  
–  Discussie	  soort	  ven&elen	  
–  Opnieuw	  ingeregeld	  door	  ZehnderStork	  (itera&ef,	  2	  uur	  werk	  i.p.v.	  15	  minuten)	  
–  Aanbevolen	  stand:	  ‘automa&sch’	  i.p.v.	  ‘stand	  1’.	  

•  Schakeling	  naverwarmer:	  	  
–  Van	  Taanvoer	  naar	  Tretour	  	  
–  Verbetering,	  maar	  nog	  onvoldoende	  

•  I.v.m.	  verkeerde	  temperatuurverdeling:	  
–  Naverwarmer	  achter	  ven&la&ekanaal	  slaapkamer	  én	  installa&ekast;	  
–  Realisa&e	  na	  stookseizoen,	  nog	  geen	  effect	  ervaren	  



Discussie	  installa&e	  

•  Discussie:	  is	  systeem	  robuust	  genoeg?	  
– Situering	  op	  zolder	  wellicht	  ongelukkig?	  

•  Discussie	  luchtkwaliteit	  
– Rela&eve	  luchtvoch&gheid:	  enthalpie-‐wisselaar?	  
–  	  CO2-‐me&ng:	  zinvol?	  En	  zo	  ja:	  waar?	  

•  Discussie	  ven&la&e-‐installa&e:	  
– Helemaal	  ‘automa&sch’,	  zodanig	  dat	  bewoner	  niks	  
kan	  regelen/aanpassen	  



(Instruc&e	  voor)	  onderhoud	  

•  Handboek	  en	  instruc&e	  ontvangen	  
– Las&g	  moment	  omdat	  bewoner	  dan	  zelf	  aan	  de	  
slag	  gaat	  met	  klussen	  –	  geen	  prioriteit	  

– Te	  algemeen,	  terwijl	  behoeae	  aan	  specifiek:	  
•  Sneeuwruimen	  op	  panelen?	  
•  Schoonmaken	  inblaas-‐	  en	  afvoerven&elen	  

•  Onderhoudscontracten???	  



Overige	  punten	  (1)	  

•  Sneeuw	  op	  zonnepanelen	  
– Blija	  liggen	  op	  aanbouw	  
– Schuia	  naar	  beneden	  op	  hoofddak	  	  
maar	  blija	  ‘hangen’	  op	  de	  goot	  

•  Geiser:	  3x	  ‘stop	  doorgeslagen’	  	  
•  Krimpscheuren	  in	  de	  hoeken	  van	  hsb-‐uitbouw:	  
niet	  gekit!	  

•  HWA	  op	  gemeentegrond	  



Overige	  punten	  (2)	  

•  Thermografisch	  rapport	  dd	  3	  december	  2014	  
– Nog	  niet	  besproken	  
– Zeer	  de	  moeite	  waard	  
•  Aanslui&ng	  dak	  buren	  
•  Aanslui&ng	  aanbouw	  –	  zijgevel	  
• Woningscheidende	  wand	  op	  zolder	  

–  In	  welke	  mate	  aanleiding	  tot	  aanpassing	  of	  
maatregelen?	  


