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Het project
Het project ‘Besparen met Ventileren’ maakte onderdeel uit van de Haagse ‘Energie uit de wijk
Challenge’ van 2020. In deze Challenge bood de gemeente Den Haag (Wethouder Duurzaamheid
Liesbeth van Tongeren) buurtgenoten met ideeën over energiebesparing en -opwekking subsidie en
ondersteuning aan om deze in een project tot uitvoer te brengen.
Vanuit de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) hebben Wouter en Erik het
projectvoorstel ‘Besparen met Ventileren’ ingediend en gehonoreerd gekregen. De stichting HWY
tracht het warmtenet van Ypenburg in 2025 gebruik te laten maken van een hernieuwbare
warmtebron. Dit doel wordt haalbaarder naarmate er minder warmte geleverd hoeft te worden,
vandaar dat dit project ook goed past binnen de doelstellingen van de stichting HWY. Andersom
profiteerde het project van het bestaan van de stichting HWY, doordat hierdoor niet apart een
stichting diende te worden opgericht. Hierdoor konden we al snel beginnen aan de project
uitvoering.
In principe duurt een Energie uit de Wijk-project één kalenderjaar en dient de subsidie (€36.000 voor
‘Besparen met Ventileren) ook binnen dat jaar te worden ingezet. Echter door de invloed van de
Covid-pandemie, is het project met goedkeuring van de gemeente Den Haag met een jaar verlengd
en daarom pas in 2022 geëindigd.
Het project is op 1 januari 2020 begonnen met het werven van potentiële deelnemers/vrijwilligers
via de verspreiding van folders in diverse straten in Ypenburg. In de folder werd voorgesteld dat de
deelnemers een nieuw ventilatiesysteem in hun woning zouden kunnen krijgen (geen zekerheid,
want er waren ook referentiewoningen nodig die het oude systeem zouden behouden). Alle
deelnemende woningen zijn tijdens de duur van het project gemonitord op luchtkwaliteit en
warmtevraag. De data werd via internet centraal opgeslagen en bleef aldus beschikbaar voor analyse
en dit eindverslag.
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Waarom ‘Besparen met ventileren’
Verreweg de meeste woningen zijn in Ypenburg aangesloten op het warmtenet van Eneco. Ieder jaar
ontvangen de bewoners een jaarrekening met daarop behalve de totale kosten (vaste + variabele
kosten) ook het totaal van de afgenomen (warmte)energie. Dit staat uitgedrukt in GigaJoule (GJ) een
maat voor de energie die nodig was om een jaar lang het huis te verwarmen inclusief warm
tapwater (douche, kraan, bad, etc.). Bij het begin van het project is van alle deelnemende woningen
de historische warmtevraag vastgesteld om die te later in het project als nulmetingen te gebruiken.
Figuur 1 toont de totale warmte die is afgenomen gedurende een jaar voor identieke
tussenwoningen uit één straat op Ypenburg (zelfde bouwjaar, bouwmaterialen, grootte en indeling).
De gemiddelde warmtevraag is 34 GJ, hetgeen goed overeenkomt met door Eneco gehanteerde 35
GJ voor dit type woningen. Maar het is zeer opvallend hoe groot de verschillen in warmtevraag is
tussen deze identieke woningen. Er zijn zowel uitschieters naar boven (56 GJ) als naar beneden (12
GJ). Deze verschillen komen niet door de woningen of de installaties, maar zijn veroorzaakt door
verschillen in strook- en ventilatiegedrag van de bewoners. Blijkbaar hebben de bewoners een (zeer)
grote invloed op de warmtevraag van hun woning. Dit komt o.a. door verschillen in instellingen van
de thermostaat, het aantal uren en verdiepingen dat wordt verwarmd en de mate waarin wordt
geventileerd (instellingen van de ventilatie box).

Figuur 1: Verschil in totale warmtevraag van identieke woningen op Ypenburg.

Uit dit totaal in warmte-energie is het niet mogelijk onderscheid te maken in warmte die nodig was
voor alleen het verwarmen van de woning en het verbruik van warm tapwater. Maar het is wel
bekend dat het verwarmen van de woning veruit de meeste energie vergt (ca. 80%). Het is daarom
logisch bij het besparen van energie te beginnen bij de verwarming. Om inzicht te krijgen in de
invloed van ventilatie op het totale energieverbruik ten opzichte van de overige warmtelekken van
de woning is een warmteverliesberekening nodig. Helaas waren deze niet meer op te vragen (bij
gemeente en/of bouwer), daarom is deze berekening opnieuw uitgevoerd voor een typische
tussenwoning op Ypenburg (bouwjaar 2000). Het oppervlak en de warmteweerstand (R-waarde) van
de verliesgevende delen van de woning zijn te berekenen voor:
•
•
•
•

Buitenmuren
Ramen en deuren
Dak
Vloer
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Tevens gaat er (in de winter) dus warmte verloren via het ventilatiesysteem en ook dit
warmteverlies is meegenomen in de berekeningen. Hiervoor is het gemiddelde van de luchtsnelheid
door de afvoerpijp gebruikt (deze is gemeten op diverse standen van de ventilatiebox).
Uit deze berekening volgde een totaal warmteverlies van 30 GJ per jaar voor het woningtype van
Figuur 1. Het verschil tussen deze 30 GJ en het gemiddelde van 34 GJ is het warmteverbruik voor
warm tapwater. Kortom, de berekende warmtevraag ligt zeer dicht bij de werkelijke warmtevraag
van dit type woning en biedt daarmee een goed inzicht waar de warmte verloren gaat in de woning.
In Figuur 2 is het aandeel in warmteverlies van de diverse onderdelen van de tussenwoning
weergegeven. Veruit het grootste verlies wordt veroorzaak door het ventilatiesysteem (in geel). Het
draagt voor maar liefst 34% bij aan het warmteverlies van de woning. Het ventilatiesysteem dat
veelal (geschat op 90%) in Ypenburg is toegepast is type C: mechanische afvoer met toestroom van
verse buitenlucht via roosters boven de ramen. Dit type mechanische ventilatie is goedkoop in
aanleg (een paar afvoerkanalen vanuit de natte ruimten; keuken/woonkamer, toilet en badkamer)
en bestaat uit een centrale ventilatiebox welke zich meestal op zolder bevindt. De ventilatiebox kan
worden bediend met een drie standen schakelaar (Perilex) in de keuken (soms ook in badkamer).
Gezien het grote aandeel van het ventilatiesysteem in de goed geïsoleerde woningen op Ypenburg
(energie label B en of zelf A), heeft dit project zich gericht op het verminderen van warmteverlies via
het ventilatiesysteem.

Figuur 2: Verdeling in warmteverlies voor een tussenwoning uit 2000.
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De uitvoering
Op de flyers die in diverse straten op Ypenburg (Vinex-wijk uit ca 2000) werden verspreid kwam
voldoende response voor deelname aan het project. Er is op 7 februari 2020 een bijeenkomst voor
de geïnteresseerden georganiseerd waarin de projectleiders Wouter en Erik de plannen hebben
gepresenteerd. De 20 deelnemers hebben een deelnameformulier ondertekend en daarin
toestemming gegeven voor de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem of inzet als referentiewoning,
de monitoring en gebruik van data (-opslag) ten behoeve van dit ‘Besparen met ventileren’ project.
Er is contact opgenomen met diverse partijen uit de ventilatie-industrie om te vernemen over
slimmere ventilatiemogelijkheden, waardoor er afdoende, maar niet te veel wordt geventileerd.
Tegenwoordig worden nieuwe woningen vaak uitgerust met een WTW-systeem (Warmte Terugwin).
Maar een dergelijk systeem vereist de aanleg van een groot aantal aan- en afvoerkanalen in de
woning (naar elk vertrek 2 kanalen) en dat is een te grote (en dure) operatie om uit te voeren in
bestaande woningen.
Dus het project richtte zich op moderne type C (mechanische afvoer) ventilatiesystemen, waardoor
de bouwkundige aanpassingen in de woningen minimaal waren. Eigenlijk hoefde alleen de centrale
ventilatiebox op zolder te worden vervangen of aangepast. Uitzondering hierop was een type C+
systeem, dat meerdere afvoerkanalen vereist (hoe meer hoe beter). In drie woningen met dit type
(C+) ventilatieboxen zijn extra afvoerkanalen aangelegd (zie figuur 3).
De referentiewoningen behielden hun oude ventilatiebox, maar kregen een vervangende (moderne)
motor erin geplaatst. Hierdoor werden ze op vergelijkbaar niveau gebracht als de overige woningen
(kanalen gereinigd, nieuwe motor) zodat ze ook weer jaren vooruit kunnen. De nieuwe
(gelijkstroom) motor is ook 50% zuiniger in stroomverbruik. Maar ventilatietechnisch zijn de
referentiewoningen niet anders dan de oorspronkelijke ventilatie vanuit de bouw (in 2000).
De verdeling van de diverse ventilatiesystemen over de deelnemers is willekeurig gedaan, maar wel
met de vereiste dat er altijd een referentiewoning (geen nieuw ventilatiesysteem) aanwezig moest
zijn per type woning/straat. Dus als er 5 deelnemers in een straat zijn (zelfde type woning) is er
tenminste 1 woning als referentiewoning aangewezen en konden tot 4 moderne systemen worden
aangelegd. Ook is de historische warmtevraag van de woningen vastgesteld, zodat ook dit als
referentie kan dienen.
Vervolgens zijn door de firma Breman de oude ventilatieboxen gereviseerd of vervangen door
diverse moderne ventilatiesystemen. Dergelijke systemen reageren op de gemeten luchtkwaliteit
(vraaggestuurd) en/of werken per afvoerkanaal (gezoneerde ventilatie).
De geïnstalleerde systemen waren:
•

DUCO Silent (C)

•

DUCO Focus (C+)

•

Renson Healthbox 3 (C+)

•

Itoh Daalderop Optima Inside (C)

•

Idem met kleppen (tijdgestuurd)

•

REF: Oude boxen kregen nieuwe DCmotor
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Het verschil tussen deze type C systemen is de positie en het aantal gebruikte sensoren (b.v.
luchtvochtigheid en CO2-concentratie) om de luchtkwaliteit te meten.
De Silent van DUCO is het eenvoudigste systeem en dit bleef ook regelbaar met de bestaande
driestandenschakelaar in keuken/badkamer. Wel heeft het een sensor in de box die reageert op
luchtvochtigheid (RV), waardoor de ventilatiegraad (ventilator snelheid) geregeld wordt op basis van
de luchtvochtigheid in de woning.
Ook de Optima Inside van Itoh Daalderop heeft een sensor in de box die reageert op
luchtvochtigheid (RV). Daarnaast bezit het een CO2 sensor, waardoor de ventilatiegraad (snelheid
motor) geregeld wordt op basis van de gemiddelde luchtkwaliteit (RV en CO2) in de woning. Maar
ook hier kan de ventilatiegraad nog worden ingesteld met de driestandenschakelaar.
Om te voorkomen dat er ruimten in huis worden geventileerd waar dit niet nodig is kan de ventilatie
tevens per afvoerkanaal (of zone) worden uitgevoerd. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van de
aanwezige afvoerkanalen die aansluiten op de box (gezoneerde ventilatie). In twee woningen is een
eenvoudige uitvoeringsvorm van gezoneerd, vraaggestuurd ventileren toegepast door
afstandbedienbare kleppen te plaatsen tussen de afvoerkanalen en de Optima Inside van Itoh
Daalderop, zie figuur 4. Deze kleppen worden draadloos bediend via een afstandsbediening met
instelbaar klokprogramma. De bewoners konden hiermee een tijd instellen waarop de ventilatie
alleen beneden (woonkamer/keuken) of alleen boven (slaapkamers en badkamer) plaatsvond. In de
nacht is er beneden immers veelal geen ventilatievraag en overdag niet in de slaapkamers.

Figuur 3: Betonboren t.b.v. een nieuw ventilatie afvoerkanaal (links) en nieuwe gelijkstroommotor met
schoepenrad voor revisie van de oude ventilatie box (rechts).
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Figuur 4: Optima Inside van Itho Daalderop met tijdgestuurde kleppen tussen kanalen en box.

Bij gesloten klepstand blijft er evenwel ca. 15% lucht door het kanaal stromen om altijd nog enige
ventilatie toe te staan.
De meeste geavanceerde type C ventilatiesystemen waren de Focus van DUCO en Healthbox3 van
Renson, zie figuur 5. Deze ventilatieboxen bevatten meerdere aansluitpunten voor afvoerkanalen
met daarin sensoren en kleppen. Hiermee kan de woning dus vraaggestuurd en gezoneerd worden
geventileerd. Dit beperkt de hoeveelheid af te voeren binnenlucht en daarmee vermindert het
warmteverlies door ventileren. De voordelen van deze regeling komen beter tot uiting naarmate er
meer zones/kanalen worden aangesloten. Helaas zijn bij de bouw van de woningen op Ypenburg
slechts tussen de 1 en 3 zones aangelegd. Voor de Healthbox3 zijn er in drie woningen extra
afvoerkanalen vanuit de slaapkamers aangelegd. Hiervoor dient er door de betonnen vloer van de
bovenste verdieping geboord te worden, zie figuur 3. Het aantal afvoerkanalen kon op deze wijze op
een totaal van 5-7 worden gebracht. Maar de aanleg van extra kanalen gaat gepaard met hoge
kosten (o.a. beton boren, aanleg extra kanalen en afwerking van de kanalen met een koof). Ook zijn
de C+ systemen erg duur in aanschaf, zeker als er veel sensoren en kleppen (per kanaal) op worden
aangesloten.
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Figuur 5: Healthbox 3 van Renson met extra aangesloten kanalen, kleppen en sensoren.

Monitoring van de woningen
Gedurende het project zijn de woningen (incl. de referentiewoningen) continue gemonitord op
warmtevraag en luchtkwaliteit. Omdat de warmtemeters niet digitaal konden worden uitgelezen op
afstand, is er gebruik gemaakt van een module die dit wel mogelijk maakte. De module (gebruik
makend van het infrarood communicatiekanaal van de warmtemeters) is speciaal voor het project
ontwikkeld door Jeroen Döll van Metriot. Ook is er toestemming aan Eneco gevraagd deze module
op de warmtemeters van de deelnemers te mogen plaatsen. Figuur 6 toont de module zoals
geplaatst op een Kamstrup warmtemeter. De module leest iedere 3 uur de warmtemeter uit en
stuurt via 2G de data naar een centraal punt. Behalve de afgenomen energie (GJ) zijn ook de in-en
uitgaande watertemperatuur en het debiet (waterstroom) hiermee bekend.

Figuur 6: Module op de warmtemeter (links) en een Sense kastje (rechts) voor het digitaal doorgeven van de
warmtevraag en luchtkwaliteit.
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Figuur 7: Voorbeeld van luchtkwaliteit meetgegevens van 1 woning (5 Sense kastjes).

Aan het begin van het project had Renson (Ventilatie en Zonweringsproducten) net een nieuw
meetkastje voor luchtkwaliteit ontwikkeld; de Sense. Aan het Ypenburgse project werden 100 van
deze Sense kastjes (nog met de hand in elkaar gezet) ter beschikking gesteld. Deze kastjes meten de
temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 concentratie, VOC’s (vluchtige organische stoffen, lees luchtjes),
fijnstof, lichtintensiteit en geluidsintensiteit. De Sense kastjes zijn verbonden aan een in elke woning
apart aangelegd Wifi-netwerk, waardoor de data (elke 5 minuten) in de Renson cloud werd
opgeslagen. Figuur 7 toont enkele grafieken van 5 Sense kastjes uit één woning. De kastjes stonden
in slaapkamers, badkamer, zolder, keuken en woonkamer. Met ca. 20 deelnemers en elk 5 kastjes
die iedere 5 minuten data doorgeven is er dus erg veel data verzameld.

Figuur 8: CO2 concentraties in de woning (in PPM = parts per million).
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Analyse van de meetgegevens
Enkele studenten van de Haagse Hogeschool (afdeling Sustainable Energy Transition) hebben deze
berg aan data geanalyseerd. Hun verslag is op 18 Juni 2021 gepresenteerd aan de deelnemers van
het project, en ook enkele stakeholders zoals Duco, Renson, Metriot, zie figuur 9. Uit de meetdata
bleek dat alle ventilatiesystemen de luchtkwaliteit goed hielden (niet minder goed dan de
referentiewoningen), zie Tabel 1.
De ventilatieboxen met CO2 sensoren gaven een significant lagere CO2 concentratie in de woningen,
ten teken dat deze goed geventileerd werden. Vergelijk bijvoorbeeld de CO2 overschrijding
(percentage van de tijd met CO2 concentratie boven de 800 PPM = ‘Minimaal’ in tabel 1) van de
Duco Focus (met CO2 sensoren) met de Duco Silent.
Helaas bleek het vele thuiswerken en de online lessen van school mensen veel meer thuis te
houden. In de winter leidt dit tot meer stoken (meer uren, meer kamers werden verwarmd), terwijl
er met de nieuwe ventilatiesystemen juist gehoopt was op een reductie in warmtevraag. Kortom, er
zijn twee oorzaken die de warmtevraag hebben veranderd; COVID (‘Corona’) en de nieuwe
ventilatiesystemen. Helaas zijn deze twee effecten niet te onderscheidden. De studenten
adviseerden dan ook het project met 1 jaar te verlengen in de hoop dat het COVID-effect zou
verminderen (door de lockdowns) en dus het effect van de ventilatiesystemen op de warmtevraag
meer naar voren zou komen. De verlenging met 1 jaar is ook gehonoreerd door de gemeente Den
Haag en er is in het stookseizoen van 2021/2022 opnieuw gemeten in de woningen.
Tabel 1: Analyseresultaat van 1e meetjaar (studenten Haagse Hogeschool).
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Tabel 2: Analyseresultaat van de warmtevraag van de woningen t.o.v. de historische warmtevraag.

Ventilatie systeem
REF
Focus
Silent
Healthbox3
CO2 (IthoD)
ext. Kleppen

Genormeerd met historische warmtevraag
Regeling
2021
2022 verschil met historische vraag
3 standen
0.96
0.86
-0.14
Gezoneerd en vraaggestuurd
0.85
0.76
-0.24
RV en 3 standen
0.93
0.87
-0.13
Gezoneerd en vraaggestuurd
0.89
0.83
-0.17
RV, CO2 en 3 standen
0.77
0.62
-0.38
RV, CO2 en 3 tijdprogramma
0.85
0.77
-0.23
Gemiddeld met slimme ventilatie:
-0.24

Tabel 2 toont de resultaten van de warmtevraag metingen in de woningen. Te zien is dat in 2021
(winter van 2020/21), ondanks de lockdown (COVID), ieder ventilatiesysteem een reductie in
gemiddelde warmtevraag gaf ten opzichte van de historische warmtevraag. Maar de warmtevraag in
2021 is niet alleen een gevolg van de nieuwe ventilatiesystemen, aangezien er veel meer uren thuis
werden doorgebracht. Opvallend is dat ook de zes referentiewoningen (met het oude
ventilatiesysteem) geen hogere warmtevraag gaven, zoals verwacht met het thuiswerk-effect.
Waarschijnlijk zijn de deelnemers aan het ‘Besparen met Ventileren’-project een stuk bewuster
omgegaan met ventilatie in de woning aangezien ze weten dat dit een grote invloed op de
warmtevraag heeft. Wel is de warmtevraag van de referentiewoningen met 0.96 (96%) het dichtst
bij de historische waarde gebleven.
Tabel 2 toont ook de warmtevraag voor 2022 (de winter van 2021/2022) net na het loslaten van de
Corona-maatregelen, alhoewel nog veel mensen bleven thuiswerken maar de scholen open waren.
Voor alle systemen is de warmtevraag voor 2022 lager dan 2021 (circa 11%). Aangezien de woningen
hetzelfde ventilatiesysteem en bewoners hadden, is deze reductie waarschijnlijk het ‘lockdowneffect’.
De laatste kolom in Tabel 2 toont het verschil in warmtevraag in 2022 ten opzichte van de
historische (pre-Corona) warmtevraag. Alle ventilatiesystemen laten een significante reductie zien.
Dat ook de referentiewoningen 14% minder warmtevraag laten zien, is waarschijnlijk veroorzaakt
door bewustwording bij de bewoners. Dat is een mooi resultaat want het kost weinig tot niets in
aanleg of aanschaf van apparatuur. De Duco Silent gaf een vergelijkbare reductie (13%), maar dit
systeem heeft geen CO2 sensor en werkt vrijwel hetzelfde als het systeem in de referentiewoningen.
De systemen met CO2 sensoren vertonen een grotere reductie in warmtevraag (17-38%) met een
gemiddelde van 24%. Hierbij valt op dat de duurdere systemen (met sensoren en kleppen per
kanaal) het niet beter deden dan de Optima Inside van Itho Daalderop met slechts één CO2 sensor in
de box (zonder kleppen).
Het moet worden gezegd dat er slechts een gering aantal woningen per systeem (2-6) in het project
waren opgenomen. Hierdoor kan een afwijkend stookgedrag van één deelnemer een groot effect
hebben op het gemiddelde per systeem. Dit grote effect van bewonersgedrag was ook al ervaren
aan het begin van het project (zie figuur 1). Dit maakt dat de getallen in Tabel 2, geen grote
nauwkeurigheid hebben. Voor nauwkeuriger getallen zouden vele honderden woningen aan het
project moeten deelnemen.
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Figuur 9: Presentatie van de data-analyse door studenten van de Haagse Hogeschool in het Piet Vink centrum
op Ypenburg.
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Conclusies en advies
Het project ‘Besparen met Ventileren’ maakte deel uit van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’ van de
gemeente Den Haag (2020). Vooraf was uit warmteverliesberekeningen gebleken dat de
warmtevraag van de woningen op Ypenburg (Vinex-wijk uit 2000 met energielabel A en B) voor 34%
wordt veroorzaakt door het (type C) ventilatiesysteem; centrale mechanische afzuiging met aanvoer
van verse lucht door roosters boven de ramen.
Aan dit project in Ypenburg deden 20 woningen mee waarvan er 6 referentiewoning waren (alleen
een nieuwe energiezuinige elektromotor, geen nieuw ventilatiesysteem). Van alle woningen is
gedurende de looptijd van het project (2 jaar) zowel de warmtevraag als de luchtkwaliteit
gemonitord. Ook is de historische warmtevraag van de woningen bekend, zodat de verandering in
warmtevraag per woning kan worden vastgesteld.
Helaas werd de warmtevraag gedurende het project niet alleen beïnvloed door het nieuwe
ventilatiesysteem, maar vooral het eerste meetjaar ook door de lockdown (thuiswerken en online
lessen) als gevolg van de COVID pandemie. Gelukkig is het ‘lockdown’ effect in het tweede meetjaar
een stuk geringer en bleken alle woningen afgelopen winter een geringere warmtevraag (gemiddeld
11%) te hebben dan het ‘Corona’-jaar ervoor.
Gebleken is dat alle deelnemende woningen een reductie (gemiddeld 24%) in warmtevraag lieten
zien. Dat ook de referentiewoningen een daling gaven, wijst op de grote invloed die bewonersgedrag
heeft op de warmtevraag van de woning. Bewustwording van de invloed van het ventilatiesysteem
op de warmtevraag is waarschijnlijk al genoeg het gedrag van de bewoners positief te veranderen
(reductie van 14%).
De vraaggestuurde ventilatiesystemen met CO2 sensoren gaven een grotere reductie in warmtevraag
vergeleken met systemen zonder CO2 sensoren. Ook de CO2 concentratie in deze woningen was
duidelijk lager. Het is opvallend dat het meest eenvoudige vraaggestuurde systeem (met één CO2sensor in de centrale ventilatiebox) de grootste reductie in warmtevraag gaf (totaal 38% minder dan
de historische ‘pre-Corona’ warmtevraag).
Door het geringe aantal deelnemende woningen per ventilatiesysteem (2-6) is de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van deze getallen niet groot. Er is immers gebleken dat het individuele gedrag een
grote invloed heeft op de warmtevraag (van identieke woningen en bewoningsgraad).
Het advies aan bewoners van goed geïsoleerde woningen (voldoen aan bouwbesluit na 2000) met
centraal ventilatiesysteem type C (mechanische afvoer, aanvoer via roosters) luidt:
•

Vervang de oude ventilatiebox (>15jaar) door een box met in ieder geval één CO2 sensor.
Een nieuwe ventilatiebox heeft een stroom besparende elektromotor, nieuwe (stillere)
lagers, zal de luchtkwaliteit in huis verbeteren (lagere CO2 waarden) en de warmtevraag van
de woning significant reduceren.

Het vervangen van de ventilatiebox is door de handige ‘doe het zelf’-er uitvoerbaar. Maar een
installateur kan dit werk combineren met het reinigen van de kanalen en toevoerroosters.
In de Haagse Vinex-wijk Ypenburg staan circa 10.000 woningen die in aanmerking komen. Maar in
Nederland zijn afgelopen decennia vele woningen gebouwd met hetzelfde type C ventilatiesysteem.
Het gaat daarom mogelijk om meer dan een miljoen woningen die met een CO2 gestuurde
ventilatiebox de warmtevraag significant (met 15-38%) kunnen reduceren. Dit rechtvaardigt een
landelijke aanpak inclusief stimuleringsmaatregelen zoals subsidie.
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Dankwoord
Alhoewel de organisatoren en deelnemers van het ‘Besparen met Ventileren’ project vrijwilligers
waren, zou dit project niet mogelijk zijn geweest zonder de ondersteuning van vele andere partijen.
Ten eerste uiteraard de gemeente Den Haag en dan in het bijzonder de Wethouder Liesbeth van
Tongeren die de eerste ‘Energie in de wijk Challenge’ in het leven heeft geroepen. Haar Challenge
maakte het ons als bewonerscollectief mogelijk het project uit te voeren.
Voordat de gemeente een budget beschikbaar stelt dient het bewonerscollectief een rechtspersoon
(stichting) op te richten. Ons project kon gelukkig onder de vlag van de reeds bestaande stichting
Hernieuwbare Warmte Ypenburg worden geplaatst, waarvoor dank aan de voorzitter Frank Lentz en
de penningmeester Rolf van Kouwen. Dit maakte een vliegende start van het project mogelijk!
Alhoewel er diverse partijen vanuit de ventilatie-industrie hebben bijgedragen aan het project, was
de inbreng en inzet van Renson (Waregem, België) bijzonder groot. Niet alleen leverde Renson het
geavanceerde (C+) ventilatiesysteem Healthbox3 voor een gereduceerd bedrag, ook boden ze direct
100 stuks van het net nieuwe monitoringsysteem voor luchtkwaliteit (Sense kastjes) aan. Samen met
hun dochteronderneming Open Motics werden (vanuit België!) in iedere woning een wifi-router,
gateway en 5 Sense-kastjes geplaatst. Onze dank is dan ook groot voor de constante betrokkenheid
aan het project van de firma Renson, met in het bijzonder Nick de Landsheer en Jaap Wickering
(Renson) en Brian Castillo Farano (OpenMotics) voor de aanleg van het monitoringssysteem.
Jeroen Bakker van installatiebedrijf Breman heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe ventilatiesystemen
werden aangelegd en de kanalen werden gereinigd. Door het grote aantal verschillende systemen
was de aanleg in bestaande (bewoonde) woningen niet altijd eenvoudig. Maar het is perfect
verlopen zonder te veel rompslomp voor de bewoners, waarvoor dank.
Last but not least, danken wij de deelnemers van het ‘Besparen met Ventileren’ project. Zij stelden
hun huis en ventilatiesysteem ter beschikking en tolereerden de monitoring van hun luchtkwaliteit
en warmtevraag gedurende twee jaar. Ook waren ze altijd bereidt mensen binnen te laten wanneer
er iets moest worden aangepast of uitgevoerd. Geen klein gebaar in een tijd van de COVIDpandemie en lockdowns. We zijn jullie erg erkentelijk!

Wouter Hoogenraad en Erik Carton
ventilatie@hernieuwbarewarmteypenburg.nl
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