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Elektrische verwarming - Mechanische ventilatie - MindBuilding

Architect Jan Wind kreeg al enige naamsbe-

kendheid met het bouwconcept MindBuilding, 

waarbij een woning als met legoblokjes op de 

bouwplaats in korte tijd in elkaar wordt gezet. 

In Den Haag zijn een paar jaar geleden zestig 

van deze huizen gebouwd. Ze kenmerken zich 

door een flexibele indeling die ook later door 

bewoners eenvoudig is te veranderen. 

Luchtverwarming met slangen vormde het hart 

van de eveneens flexibele klimaatinstallatie in 

die huizen. Maar het bleek een relatief duur 

verwarmingsysteem, blikt Wind nu terug. 

Met luchtverwarming was het bovendien lastig 

en kostbaar om de temperatuur per vertrek 

te regelen. 

Om de bouwkosten te verlagen ging Wind 

ondermeer op zoek naar een betaalbaarder 

verwarmingsysteem. Daarvoor schakelde hij 

Winkelman Engineering & Consultancy in. 

Mark Winkelman haalde luchtverwarming uit 

het ontwerp. De luchtkanalen namen in zijn 

visie teveel ruimte in. “Met water kun je vier 

keer zoveel energie overbrengen.” Een zeer 

betaalbare hr-ketel ligt meer in de lijn van 

Winkelman, maar: “over een tijd wordt gas 

schaars en bij schaarste krijgt de industrie 

wellicht voorrang. Daarop vooruitlopend is 

gasverwarming geen goede zet.”

Dan blijft als enige een warmtepomp over, zou 

je denken. Maar daar is Winkelman in de 

woningbouw geen voorstander van. “Een 

warmtepompinstallatie kost minstens 

10.000 euro en jaarlijks moet ook rekening 

worden gehouden met onderhoud. De 

investering voor een warmtepomp in een 

woning verdien je gedurende de technische 

levensduur niet terug.” 

Elektrische verwarming

Eenvoudige elektrische verwarming met

 weinig vermogen bleek de uitkomst. “We zijn 

overgegaan naar een heel goede schil en een 

goede luchtdichtheid. De nog relatief kleine 

warmtevraag compenseren we met elektrische 

verwarming. Het rendement is weliswaar

 iets lager dan bij aardgasverwarming maar 

de aanschaf is vele malen goedkoper. Zonder 

onderhoud en storingen. En je bent enorm 

flexibel met de plaatsing van elektrische 

radiatoren.”

En zo gingen bij de nieuwe versie van 

MindBuilding de Rc-waardes flink omhoog naar 

minimaal 7-8. Bij nog hogere Rc-waardes, zoals 

in het passiefhuis, wegen volgens Wind de 

meerkosten niet op tegen de geringe energie-

besparing. In zo’n goed geïsoleerde tussenwo-

ning, met drievoudige beglazing, komt het 

warmteverlies nauwelijks boven de 

2 kW uit. Winkelmann: “Waar praten we dan 

over? Een elektrische waterkoker heeft ook een 

vermogen van 2 kW.” Hij vertaalt MindBuilding 

als ‘het maken van verstandige keuzes’. 

Standaard worden kleine elektrische radiato-

ren gemonteerd, die zo’n gering vermogen 

hebben dat ze de afmetingen van een 

‘postzegel’ hebben. Maar tegen meerprijs is 

ook elektrische vloer- of wandverwarming 

mogelijk.

Door de goede regelbaarheid van de elektri-

sche radiatoren, verwachten Wind en 

Winkelman dat bewoners alleen stoken op 

plaatsen waar ze echt verblijven, zodat de 

verwarmingkosten nog lager uitvallen. “De 

meeste mensen willen geen verwarmde 

slaapkamers.”

 Het extra elektraverbruik voor de elektrische 

verwarming wordt gecompenseerd met 

pv-panelen op het dak. “Wat we besparen 

doordat we geen cv-ketel installeren en geen 

sparingen, cv-leidingen en een dakdoorvoer 

aanbrengen, investeren we in extra pv-panelen. 

Verder past elektrische verwarming ook nog 

eens perfect in het flexibele prefab bouwcon-

cept. Het is immers veel gemakkelijker om in de 

wand- en vloerdelen stekkerbare elektrabeka-

beling door te koppelen, dan watervoerende 

cv-leidingen.” Bewoners kunnen bovendien 

eenvoudig een radiator verplaatsen. Achter de 

los te schroeven plint loopt de elektrabekabe-

ling waarop installateurs of bewoners 

gemakkelijk een extra wandcontactdoos 

kunnen aansluiten. De elektra-installatie is 

eigenlijk het plintgootprincipe, maar dan 

zonder tamelijk zichtbare plintgoot doordat de 

bekabeling in de wand is weggewerkt.

Mechanische ventilatie

Naast elektrische verwarming bestaat de 

W-installatie uit het ventilatiesysteem. Geen 

gebalanceerde ventilatie met extra kosten voor 

filters en onderhoud, maar simpele en 

doelmatige mechanische afzuiging met 

CO2-sturing. Winkelman: “Als je de energiebe-

sparing tussen warmteterugwinning en 

mechanische afzuiging met CO2-sturing op 

jaarbasis gaat bekijken is het energetisch 

verschil maar heel klein. Maar bij een wtw-unit 

moet je wel elk half jaar de filters vervangen. 

Qua levensduurkosten is gebalanceerde 

ventilatie een stuk duurder. Dit is ook weer een 

verstandige keuze.” 

De afgewerkte ventilatielucht verdwijnt niet via 

een dakdoorvoer in de buitenlucht, maar wordt 

uitgeblazen in de kruipruimte. Het scheelt een 

dakdoorvoer, waardoor de kans op extra kieren 

toeneemt. De temperatuur in de kruipruimte 

stijgt zodat er – ondanks de goede vloerisolatie 

- nog minder warmteverlies door de begane-

grondvloer ontstaat. “De delta-T brengen we 

terug. Het kost niks extra’s.” Toevoerlucht 

komt via ventilatieroosters in de woning 

terecht. Winkelman wil het liefst de koude 

buitenlucht voorverwarmen in een zogenaam-

de grondbuis, die meteen in de zomer de 

ventilatielucht iets afkoelt. De integratie van dit 

systeem in het MindBuildingconcept is nog in 

ontwikkeling. 

Voor tapwater komt er in eerste instantie een 

elektrische boiler in de woning. Bij een hoog 

warmwaterverbruik is het verstandig een 

zonneboiler te plaatsen. Een warmtepompboi-

ler scoort energetisch beter dan een elektri-

sche boiler, maar verhoogt ook de bouwkosten. 

“We hebben steeds de verstandigste keuze 

gemaakt,” verklaart Wind. Uitbreiding of 

verplaatsing van tapwaterpunten is ook 

eenvoudig door een stukje wand of vloer te 

openen en op de bestaande leidingen verder te 

borduren, zonder eerst ingestorte of ingefrees-

de leidingen uit te hakken. 

In het Drentse Roden is onlangs de eerste 

woning volgens het nieuwe MindBuildingcon-

cept opgeleverd. Het concept is nu helemaal 

naar tevredenheid van Wind en Winkelman. 

Hoog tijd om met MindBuilding 2.0, met elektri-

sche wandverwarming en hoge isolatiewaar-

des, actief de markt op te gaan. 

Woningcorporaties en particuliere huizenbou-

wers vormen een belangrijke doelgroep, maar 

ook zorgwoningen en scholen zijn er snel mee 

te bouwen, zegt marketeer Edward Reintke. 

Deze voormalige bankdirecteur met bouwerva-

ring is aangetrokken voor de verkoop. Daarbij 

benadrukt hij niet de kostprijs van een woning, 

maar juist de totale maandlasten. “Je woont 

voor 500 of 550 euro inclusief energiekosten.”

Voor het echte bouw- en installatiewerk zijn 

bouw- en installatiebedrijven ingehuurd die op 

basis van al beschikbare mallen in eigen 

werkplaats gaan prefabben. Voor Noord-

Nederland is Aalbers Installatietechniek de 

vaste partner. De meeste elektra- en waterlei-

dingen en ventilatiekanalen worden al in de 

prefabfase gemonteerd. Op de bouw is het een 

kwestie van de leidingen en kanalen doorkop-

pelen en stekkers in elkaar steken. “Dit is echt 

hét voorbeeld van integraal ontwerpen,” 

besluit Wind. 

“De investering voor een warmtepomp 
in een woning verdien je gedurende de 
technische levensduur niet terug”

Het eindresultaat
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Een nieuwbouwwoning met volledig elektrische verwarming en elektrische 

warmwaterbereiding. Het is niet terug in de tijd, maar het gevolg van ‘verstandig 

ontwerpen’, vinden de bedenkers van het bouwconcept MindBuilding. Binnenkort 

worden in de provincie Groningen de eerste twaalf all-electric woningen gebouwd.

Tekst  Richard Mooi  


