
“We zijn niet zo geïnteresseerd in de financiële, maar 
meer in de energetische terugverdientijd”

toen Willem en trudy van Riemsdijk besloten dat hun woning uit 1949 niet meer aan 

de eisen van de tijd voldeed, was sloop en nieuwbouw een serieuze optie. Ze kozen 

echter voor een renovatietraject, en stelden als belangrijkste doelstelling een zo groot 

mogelijke reductie van het energiegebruik. Mede dankzij de toepassing van pv-

panelen en een warmtepomp levert hun woning inmiddels veel meer energie op dan 

wat ze zelf gebruiken.

[A
u

tE
u

r]
 B

A
S 

R
o

ES
tE

n
BE

R
G

renovatiewoning
als energiecentrale

“We zagen er destijds een uitdaging in om te 
onderzoeken hoe we deze woning zo goed 
mogelijk zouden kunnen renoveren. Als ik zie 
wat er allemaal is aangepast, was sloop en 
nieuwbouw misschien wat duurder, maar ze-
ker ook eenvoudiger geweest”, aldus Willem 
van Riemsdijk. Nadat hij en zijn vrouw beslo-
ten dat hun woonhuis aan een forse opknap-
beurt toe was, hebben ze vijf jaar de tijd geno-

men om alle mogelijkheden te onderzoeken. 
Er kwamen verschillende architecten over de 
vloer, waarvan een aantal aangaf dat nieuw-
bouw toch echt de beste oplossing was. Van 
Riemsdijk: “Die plannen bevielen ons allemaal 
niet en we zijn verder blijven zoeken. Uitein-
delijk kwamen we bij Jamie van Leden van 
Origins Architecten terecht. In samenspraak 
met hem zijn we tot een renovatieplan ge-

komen dat moest leiden tot een zo energie-
zuinig mogelijk pand. Afgelopen voorjaar was 
het project zo ver gevorderd dat we weer in 
ons huis konden wonen, na een verbouwing 
die ongeveer anderhalf jaar heeft geduurd.”

Ecologie
Om het huis een zo duurzaam mogelijk ka-
rakter te geven, is een uitgebreid scala aan 
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technische maatregelen genomen. De schil 
van de woning heeft een extra isolatielaag 
gekregen, door het dak te verstevigen, kon-
den er pv-panelen op de zuid- en een vegeta-
tielaag op de noordzijde worden aangelegd, 
er is een water/water-warmtepomp met een 
vraaggestuurd ventilatiesysteem geïnstal-
leerd en de douche werd voorzien van een 
warmtewisselaar. Toch was energiebespa-
ring niet het enige aspect dat telde, zegt van 
Riemsdijk: “We hechten ook veel belang aan 
ecologie. Ons huis staat op de Wageningse 

Berg, die onderdeel uitmaakt van een stuw-
wal. De meeste mensen zouden het terrein 
eromheen waarschijnlijk egaliseren, maar wij 
wilden het aspect van ‘op de berg wonen’ juist 
behouden.  Het terrein is geaccidenteerd en 
heeft een bloemrijke en semi-natuurlijke ve-
getatie. Daar sluit het dak op aan, want dat 
is een bloemrijk onderdeel van het pand ge-
worden.” 

Isolatie
Voordat de verbouwing van start ging, heb-
ben Willem van Riemsdijk en architect Jamie 
van Leden uitgebreid de tijd genomen om 
alle opties in kaart te brengen. Van Leden: “We 
zijn begonnen met het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor isolatie. Zo hebben we 
bekeken of we het huis aan de binnenkant 
zouden kunnen isoleren - wat uiteindelijk niet 
mogelijk bleek - en of we bijvoorbeeld het 
zand onder de vloer weg konden zuigen om 
er isolatiemateriaal in te injecteren. Dat is een 
architectonische zoektocht geworden, want 
met een dikkere isolatielaag zou de vloer te 
ver omhoog komen, wat de ruimtebeleving 
aan zou tasten. Daar is dus veel over nage-
dacht. Het bijzondere aan dit project is dat de 
bewoners actief hebben meegedacht. Bij de 
meeste opdrachten hebben wij een sterk ad-
viserende rol, maar Willem droeg regelmatig 
nieuwe ideeën aan die wij mochten uitwer-
ken.” 
“Het is een klassiek huis met spouwmuren 
waar je op zich niet zo heel veel mee kunt als 
het om isolatie gaat”, vult Van Riemsdijk aan. 
“Daarom is het hele pand, met uitzondering 
van de vloer, aan de buitenkant geïsoleerd 
met resol. De gevels zijn voorzien van 12 
centimeter dikke platen, en het dak heeft 
een schuimlaag van 6 centimeter gekregen. 
Daarnaast hebben we uiteraard hoog-ren-
dementglas in de kozijnen, maar dat niet 
meer isolatiewaarde dan een ongeïsoleerde 
spouwmuur. Daarom hebben we isolerende 
luiken die we ’s avonds sluiten. Doordat dit 
bouwtechnisch gezien niet heel gangbaar is, 

was dit een forse financiële investering, maar 
in energetisch opzicht bleek het een goede 
keuze. Ik heb onlangs gemeten wat de tem-
peratuur is van de luchtspouw tussen de lui-
ken en de ramen. Buiten was het 6 graden, 
binnen rond de 20 en in de spouw was het 
12 - dat werkt energetisch gezien dus heel 
aardig”. 

Watergekoelde pv-cellen
Nadat het huis van een optimale isolatieschil 
was voorzien, is uitvoerig doorberekend met 
welke installatietechnische mix het beste ener-
getische resultaat kon worden behaald. De 
opdrachtgever – het echtpaar Van Riemsdijk 
– wilde naar een woning die in energetisch 
opzicht zo duurzaam mogelijk zou zijn, en die 
vanuit die gedachte ook alleen met elektrici-
teit werkt en niet is aangesloten op het aard-
gasnet. Om dit te bewerkstelligen is gekozen 
voor de combinatie van een warmtepomp en 
PV-panelen. Dat er geen zonnecollectoren in 
het ontwerp zijn opgenomen heeft zowel es-
thetische als praktische redenen, vertelt Van 
Riemsdijk: “Collectoren zijn in visueel opzicht 
lastig in te passen. Daarnaast is er met name 
een warmtevraag in de winter, wanneer de 
collectoren relatief weinig opleveren, terwijl 
je een overkill aan warmte krijgt in de zomer. 
Het is interessant om eens te onderzoeken of 
je die warmte op kunt slaan in de grond, om 
hem in de winter omhoog te halen met de 
warmtepomp, al lijkt me dat niet heel prak-
tisch.”
Architect Jamie van Leden heeft overigens 
wel een opslagsysteem onderzocht met 
betrekking tot de PV-panelen. “We wilden 
eigenlijk een systeem implementeren waar-
bij de pv-cellen op het dak worden gekoeld 
met water dat vervolgens wordt opgeslagen 
in de bodem. Zo maak je de pv-panelen nog 
energie-efficiënter en kun je in de winter die 
warmte weer benutten via de warmtepomp. 
Uiteindelijk is dit onderdeel om technische re-
denen geschrapt. Maar het geeft wel aan dat 
we samen met Willem van Riemsdijk verschil-
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lende manieren hebben onderzocht om het 
huis zo duurzaam mogelijk te maken. Hoewel 
we er in theorie misschien nog meer moge-
lijkheden uit hadden kunnen persen, ben ik 
uitermate tevreden met het eindresultaat”, 
aldus Van Leden. 

Warmtepomp
De onderzoeksfase heeft soms aardig wat 
hoofdbrekens opgeleverd, vertelt Van Leden. 
“We waren allerlei zaken aan elkaar aan het 
knopen, zoals de warmtepompboilers en de 
warmte van de PV-panelen die we in eerste 
instantie wilden hergebruiken. Verder zijn er 
issues geweest die samenhangen met het 
feit dat het perceel hoogteverschillen kent 
doordat de woning op een stuwwal staat. 
Dat had invloed op de ontluchting het aard-
warmtesysteem, en we konden de verdelers 
bijvoorbeeld niet goed kwijt. Dat zijn zaken 
waar je ook bij nieuwbouw altijd wel tegen-
aan loopt, maar hier moest het in en rond een 
bestaand gebouw worden opgelost. Over de 
implementatie van het warmtepompsysteem 
is lang nagedacht en het systeemontwerp is 
daarbij steeds verder geoptimaliseerd. Toch 
is de warmtepomp waar we uiteindelijk voor 
hebben gekozen een redelijk standaardap-
paraat geworden, van een type dat we eerder 
ook in andere projecten  hebben toegepast.” 
Ook Willem van Riemsdijk was vóór de reno-
vatie van zijn woning startte al bekend met 
de warmtepomp: “Technisch gezien had ik 
al vijf of tien jaar eerder een warmtepomp 
willen laten installeren, maar uit financieel 
oogpunt was dat toen lastig. In de tussentijd 
is de technologie bovendien met sprongen 
vooruitgegaan, en gezien onze doelstellingen 
hebben we ook geen echt alternatief voor dit 
systeem. Als je alleen elektriciteit als energie-
bron wilt gebruiken en in principe een CO2-
uitstoot van nul wilt realiseren, moet je wel 
aan de slag met een warmtepomp, andere 
keuzes zijn er niet. Overigens hebben we een 
contract met een energieleverancier waarbij 
we ‘groene’ stroom afnemen. Voor zover we 
elektriciteit importeren is die in principe dus 
ook CO2-vrij.”
Voor de installatie van de warmtepomp is 
Heeckveste uit Ede aangetrokken. Wim Grift, 
directeur van het installatiebedrijf, heeft in 
samenspraak met Van Riemsdijk en Van Lede 
gekozen voor een Stiebel-Eltron warmte-
pomp met een relatief klein vermogen. “De 
isolatiewaarde van het pand is dusdanig dat 
een beperkt vermogen voldoende is om voor 
comfort te zorgen. We hanteren een reken-
methode aan de hand waarvan het vermogen 

wordt bepaald dat nodig is om bij een buiten-
temperatuur van min 10 graden een binnen-
temperatuur van 21 graden te krijgen. Daar 
wordt vervolgens wat ‘reservecapaciteit’ bij 
opgeteld, dus ook als het buiten nog kouder 
wordt, moet deze pomp het werk aankunnen.” 
Hoewel de woning in Wageningen ook voor 
Grift allerminst een standaardproject was, liep 
hij naar eigen zeggen tegen weinig proble-
men aan. “We hebben drie bronnen geboord 
op een diepte van rond de vijftig meter en 
vervolgens een gesloten systeem aangelegd, 
waarna de warmtepomp is aangesloten op 
vloerverwarming/verkoeling. Er is, net als bij 
alle andere onderdelen van dit renovatiepro-
ject, veel tijd gestoken in een goede voorbe-
reiding, maar eigenlijk verliep de technische 
installatie daarna vlekkeloos. Alleen bij de 
aanleg van de vloerverwarming moesten we 
een beetje puzzelen. Het vloerpakket moest 
zo dun mogelijk worden gemaakt, omdat er 
een laag isolatie onder was aangebracht en 
de vloer niet te hoog moest worden.”
Inmiddels is de warmtepomp bijna een jaar in 
gebruik, naar volle tevredenheid van de be-
woners:  “In het begin viel hij een paar keer 
uit omdat een filter was verstopt”, vertelt Van 
Riemsdijk. “Sindsdien  functioneert hij prima 
en we hebben er geen omkijken naar. Mocht 
het toch nog een keer misgaan, of mochten 
we zo’n extreem koude winter hebben dat de 
warmtepomp alleen onvoldoende vermogen 
heeft, dan hebben we nog een kachel die kan 
bijstoken op hout dat vrijkomt op het terrein 
rond het huis.” 

Ventilatie 
Iets minder tevreden is Van Riemsdijk met het 

geïnstalleerde ventilatiesysteem: “We hebben 
erg getwijfeld of we WTW zouden toepassen 
bij het ventilatieluchtsysteem. De ervaringen 
met zo’n systeem zijn nogal wisselend en bo-
vendien is onze architect - om  in zijn eigen 
woorden te spreken - ‘liefhebber van echte 
frisse lucht’. Om verschillende redenen heb-
ben we uiteindelijk gekozen voor een CO2-
gestuurd systeem van Itho en op zich werkt 
dat prima. Een probleem is echter wel dat 
er eigenlijk originele Itho-ventilatieroosters 
bij horen, die deels worden gesloten als het 
buiten te hard waait. Deze roosters konden 
bij ons niet op een architectonisch verant-
woorde wijze worden ingepast. We hebben 
daarom klassieke roosters geïnstalleerd, en 
die werken niet helemaal perfect. Het kost 
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wat puzzelwerk om te bepalen hoeveel van 
die roosters open moeten staan, en als buiten 
de wind erop staat, gaat het tochten in huis. 
Dat is niet alleen wat oncomfortabel, het is in 
energetisch opzicht ook niet handig. Met een 
WTW-systeem zouden we dat probleem niet 
hebben gehad, achteraf bezien was dat wel-
licht toch een verstandiger optie geweest.”

Energetische terugverdientijd
Inmiddels is de gerenoveerde woning een 
klein jaar in gebruik, en volgens Van Riemsdijk 
wordt steeds beter zichtbaar dat het energe-
tisch rendement van de ingrepen enorm is. 
Met betrekking tot het de energievraag is het 
huis is in principe volledig zelfvoorzienend. 
Sterker nog: er wordt zelfs veel meer elektri-
citeit teruggeleverd aan het net dan er wordt 
geïmporteerd. Van Riemsdijk: “Omdat het huis 
niet op aardgas is aangesloten en er alles op 
elektriciteit werkt, is het heel eenvoudig om 
het energiegebruik te berekenen. Ik kan ge-
woon op mijn iPhone zien wat er per etmaal 
wordt gebruikt en opgewekt. De pv-panelen 
hebben een rendement van 19 procent en 
kunnen een  piekvermogen van 13,3 kilowatt 
leveren. Sinds maart van dit jaar hebben we 
hiermee 11.000 kilowattuur geoogst, en ik 
verwacht dat we in een heel kalenderjaar 
tussen de 12.000 en 13.000 kilowattuur pro-
duceren. Een deel daarvan gebruiken we zelf 
en een groot deel ervan exporteren we. We 
hebben nog geen volledig kalenderjaar mee-
gemaakt, maar ik denk dat we op jaarbasis 
ongeveer 5000 à 6000 kilowattuur aan stroom 
nodig hebben. We produceren dus twee keer 

zoveel energie dan we zelf gebruiken.” 
Dat levert uiteraard een aanzienlijke kosten-
reductie op, maar toch was dat volgens Van 
Riemsdijk niet het primaire uitgangspunt 
voor het project: “We zijn niet zo geïnteres-
seerd in de financiële terugverdientijd, maar 
meer in de terugverdientijd in energetisch 
opzicht. Maatregelen waarbij het twintig jaar 
duurt voordat je de energie die erin is gesto-
ken weer terug hebt verdiend, zijn uit ener-
getisch oogpunt weinig zinvol. Gelukkig is de 
technologie met sprongen vooruitgegaan. 
De productie en installatie van zonnepanelen 
kostte vroeger veel geld en energie terwijl de 
opbrengst relatief laag was. Die verhouding is 
tegenwoordig veel beter.” 

Van Riemsdijk gelooft overigens ook niet zo 
in begrippen als ‘terugverdientijd van inves-
teringen’ en een mogelijk ‘break-even’-punt 
waarna installaties voor financieel voordeel 
zorgen. “Zulke berekeningen kun je eigenlijk 
helemaal niet maken, tenzij je voor de komen-
de twintig jaar de energieprijs kunt voorspel-
len”, vertelt hij. “Je kunt daar wel een slag in 
de lucht naar slaan, maar de uitkomst van zo’n 

som zegt vervolgens niet zo veel. Bovendien 
ben ik ervan overtuigd dat het veel belangrij-
ker is om het soort duurzaamheidskeuzes te 
maken zoals waar wij mee bezig zijn geweest. 
In die zin hoop ik dat wij een voorbeeldfunc-
tie kunnen vervullen. Het gaat daarbij uiter-
aard niet om onszelf, maar om het huis. Het 
helpt overigens dat het pand ook in archi-
tectonisch opzicht is geslaagd. Veel mensen 
blijken gecharmeerd van de uitstraling van 
onze woning, en dat helpt bij het creëren van 
begrip en acceptatie voor het gedachtegoed 
dat achter dit project zit. Aan dit project is let-
terlijk te zien dat het sterk verduurzamen van 
een woning niet ten koste hoeft te gaan van 
de architectonische uitstraling.” 

Doelstellingen
Volgens Van Riemsdijk zijn alle doelstellingen 
van het renovatieproject volledig behaald: 
“Het doel van deze renovatie was dat we een 
comfortabel, architectonisch verantwoord, 
modern huis zouden krijgen met minimaal 
energiegebruik en maximale energie-op-
brengst, en met respect voor ecologische 
principes.  Dat is, al zeg ik het zelf, allemaal 
goed uit de verf gekomen. Los daarvan was 
het een bijzonder leuk en interessant project 
waar we veel plezier aan hebben gehad.” 
Ook architect Jamie van Leden blikt zeer te-
vreden terug op het project: “Aan het eindre-
sultaat is duidelijk te zien dat de  opdrachtge-
vers veel geduld hebben gehad en dat we alle 
tijd hebben gekregen om goede oplossingen 
te bedenken. Ik vond het daarbij erg leuk dat 
de bewoners zelf heel actief bij alles betrok-
ken zijn geweest. We hebben met zijn allen 
een enorme hoeveelheid tijd en energie in dit 
pand gestoken, maar als ik zie wat er nu staat 
is het alle moeite meer dan waard geweest.” 

Architect:
Jamie van Lede
www.origins-architecten.nl

Installatie warmtepomp: 
Heeckveste Ede
www.heeckveste.nl
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