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Voorwoord 
Dit boekje geeft uitleg over de werkwijze van het Energieplan en het omgaan met: 
 
De Warmtepomp 
De Vloerverwarming 
De Thermostaat 
De Ventilatie van uw woning 
Vloerafwerkingen 
Wat te doen bij Calamiteiten 
 
Duurzaamheid, kwaliteit en energiebesparing 
De tijd dat duurzaam en energiezuinig bouwen ten koste ging van comfort en 
kwaliteit ligt gelukkig achter ons. Met de nodige inzet, durf, kennis en kunde kunnen 
duurzaamheid, energiebesparing en comfort wel degelijk hand in hand gaan. HBG 
Vastgoed heeft zich de afgelopen jaren met overtuiging voor deze nieuwe balans 
tussen milieu en kwaliteit ingezet. Het project Palladium in Houten moge daar een 
duidelijk bewijs van zijn. Het project bewijst dat het mogelijk is om op ruime schaal 
energiezuinige woningen te realiseren in een fraaie architectuur en voor zeer 
uiteenlopende doelgroepen. Woningen die hun tijd vooruit zijn, gebouwd met 
duurzame materialen en energiezuinige bouwmethodes. Een project waar HBG 
Vastgoed met recht trots op is. 
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1 Vernieuwend klimaatsysteem voor het Palladium 
 
In de provincie Utrecht worden in Houten-Zuid 366 bijzondere koopwoningen en 67 
huurwoningen gebouwd. Geen doorsneewoningen, maar woningen waarbij 
comfort, duurzame bouw en energiezuinigheid hand in hand gaan: het Palladium-
project in de wijk Hofstad I. In dit project wordt onder andere gebruik gemaakt van 
aardenergie. Samen met adviseurs en ondersteund door NOVEM heeft HBG 
daarvoor een innovatief systeem ontwikkeld, dat woningen op comfortabele wijze in 
de zomer koelt en in de winter verwarmt.  
 
 

 
bron en distributienetwerk 

 
 

1.1 In de winter: warmte uit de grond 
De bodem heeft in Nederland een relatief hoge temperatuur. Op een diepte van 40 
meter is de bodem zowel in de zomer als in de winter ongeveer 12ºC. Of er nu een 
wekenlange vorst-periode of een extreme hittegolf is, de temperatuur blijft op deze 
diepte altijd rond de 12ºC! Het grondwater op die diepte heeft vanzelfsprekend 
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dezelfde temperatuur. Als je het grondwater omhoog pompt,  kan het relatief 
warme grondwater in de winter dienen als warmtebron voor woningen.  
Via ingenieuze warmtewisselaars wordt de warmte-energie van het grondwater 
daarbij eerst ‘verzameld’, daarna ‘omgezet’ en vervolgens ‘doorgegeven’ aan een 
speciaal warmwaternet dat in de wijk alle woningen verbindt. 
Dit gemeenschappelijke warmtedistributienet brengt het op deze manier 
voorverwarmd water naar de woningen. In de woning zorgt een warmtepomp voor 
de omzetting naar de juiste verwarmingstemperatuur voor die woning: een zeer 
energiezuinige methode. 

1.2 In de zomer: koelte uit de grond 
Omgekeerd kan het opgepompte grondwater het huis in de zomer aangenaam 
koel houden. Het grondwater van circa 12ºC dat naar boven wordt gepompt, is 
relatief koud. Te koud zelfs. Als we dit water meteen door de slangen van de 
vloerverwarming zouden laten lopen, dan zouden de vloeren nat worden van het 
condenseren van vocht in de lucht.   Er wordt voor gezorgd dat  de vloer 
temperatuur niet onder de 18 0 C komt. Zo wordt het condensatie probleem 
ondervangen. Daarmee blijft het huis aangenaam koel en blijft de temperatuur zelfs 
in snikhete zomerperiodes binnen aangenaam.  Omdat het systeem de 
binnentemperatuur een graad of vijf zes naar beneden kan halen spreekt men van 
topkoeling. Omdat er geen extra energie nodig is om aan deze koude te komen 
spreekt men van vrije koeling (free cooling) 
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2 Geen gasketel maar een warmtepomp in 280 woningen 
 
Het geheim van het klimaatsysteem van Palladium zit hem in de werking van de 
warmtepomp. Met een relatief kleine hoeveelheid elektrische energie kan de 
warmtepomp uit grondwater energie winnen op een wijze die vergelijkbaar is met 
het systeem van koelkast.  Een koelkast haalt energie uit de kast waardoor de 
temperatuur in die kast daalt. De energie wordt in de vorm van warmte, achter de 
kast weggegooid. Een warmtepomp doet precies hetzelfde, echter nu wordt juist de 
warmte nuttig gebruikt en de koude “weggegooid” in de bron. Het bronwater komt 
uw woning binnen met een temperatuur van 11 0 C en gaat de grond in met een 
temperatuur van 7 0 C.  Dit is zoveel energie, dat daarmee het circulatiewater en het 
tapwater voor de verwarming tot op de gewenste temperatuur kan worden 
gebracht. Zonder dat daar fossiele brandstof voor gebruikt hoeft te worden.   
Voor de juiste verwarmingstemperatuur van ieder afzonderlijk huis is op de zolder van 
280 Palladiumwoningen een eigen warmtepomp geplaatst. Dit individuele systeem 
zorgt ervoor dat de energie uit het gemeenschappelijk warmtenet wordt omgezet in 
de juiste temperatuur van het circulatiewater voor de vloerverwarming. Koel in de 
zomer, warm in de winter, geheel naar eigen keuze. 
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3 Toelichting Energieplan  
 
In 280 van de woningen binnen het plan Palladium worden warmtepompen 
toegepast in combinatie met koeling. Het hele project, dus ook de 115 woningen 
met een CV-ketel profiteren mee van een klimaatbeheersingssysteem op basis van 
koeling. 
In 115 woningen wordt een HR-ketel in combinatie met koeling met een laag-
temperatuursysteem toegepast. Het principe van een comfortsysteem is dat de 
temperatuur die u in de woning instelt wordt vastgehouden.  
 
Het systeem zal om aan de door u gevraagde temperatuur te voldoen, dus zelf 
bepalen wanneer en hoeveel er verwarmd danwel gekoeld moet worden. 
Alle woningen die standaard met een cv-ketel worden uitgevoerd zijn wel 
voorbereid op toepassing van een warmtepomp. Hierdoor kan desgewenst na 
verloop van jaren individueel worden gekozen voor aanschaf of huur van een 
warmtepomp ter vervanging van de huidige cv-ketel.  
De in de woningen toegepaste cv-ketel wordt afgesteld op maximaal 45ºC voor de 
verwarming. Voor tapwater wordt deze hoger ingesteld, te weten ±60ºC. 
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4 De warmtepomp 
In onze omgeving is veel onbenutte warmte aanwezig. De warmtepomp is een 
technologie die in staat is op zeer efficiënte wijze laagwaardige omgevingswarmte 
of afvalwarmte op te waarderen naar een voor de gewenste toepassing bruikbaar 
temperatuurniveau. 
 
Als omgevingswarmte wordt in de wijk Hofstad I gebruik gemaakt van aard- of 
bodemwarmte. Deze bodemwarmte wordt uit de bodem gehaald door middel van 
een collectief bronsysteem. Dit collectief bronsysteem pompt bronwater uit een 
aquifer (een aquifer is een watervoerende zandlaag in de bodem) op, en geeft de 
bodemwarmte daarna af aan een distributienet zodat de warmtepomp van 
aardwarmte kan worden voorzien. 
 
De werking van een compressie warmtepomp berust op een kringloopproces. Het 
basisprincipe hiervan bestaat uit een drietal natuurkundige verschijnselen. 
 
1. Een verdampende vloeistof neemt uit zijn omgeving (bodem) warmte op ten 

gevolge waarvan de temperatuur daalt. 
2. Door de druk op een gas of damp te verhogen stijgt de temperatuur hiervan. 
3. Een condenserende damp kan zijn warmte-inhoud afstaan aan zijn 

omgeving. Als gevolg hiervan stijgt de temperatuur van de omgeving. 
==== 

 

4.1 Uitvoering 
Met de warmtepomp is het mogelijk de woning te verwarmen, warmtapwater te 
bereiden en de woning te koelen. De warmtepomp is voorzien van een 165 liter 
boiler. De warmtepomp is uitgevoerd met een ingebouwde elektraspiraal. Deze 
elektraspiraal wordt gebruikt voor de legionella bewaking.  
De elektraspiraal zorgt er dan voor dat het boilervat eens in een periode van 
bijvoorbeeld 1 week (instelbaar) opgewarmd wordt tot 65°C, hierdoor bestaat er 
geen gevaar voor legionella. Ook zorgt de elektraspiraal ervoor dat in geval van 
storing u niet zonder  verwarming zit, ook niet zonder warm tapwater. 
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5  Het display van de warmtepomp 
 
 

 
 
1. Het cirkeltje rechtsboven: wanneer het lampje eronder brandt, dan is de 

warmtepomp actief op de manier die we het liefste zien, hetzij voor verwarming 
van uw woning, hetzij voor verwarming van uw tapwater. 

 
2. Wanneer deze brandt, samen met het vorige lampje, dan is de bijverwarming 

actief. Deze situatie kan voorkomen in geval van legionella bestrijding. Eens in de 
week [in het weekend en op basis van nachttarief] moet het tapwater boven de 
65°C gebracht worden om mogelijke legionellabacteriën te bestrijden. Ook kan 
het zijn dat er een storing is in het warmtepomp-systeem en dat de elektraspiraal 
alle functies heeft overgenomen. Meldt dit zo snel mogelijk bij Enercen,  
0800 - 36 37 236 .  

 
3. Het cirkeltje met de douchekop. Als het lampje hieronder brandt dan is de 

warmtepomp bezig met het opwarmen van het tapwater. 
 
4. Alarmmelding. Het display geeft aan om wat voor storing het gaat. Wellicht zegt 

deze melding u niets maar wanneer u de storing doorgeeft, zal  Enercen vragen 
wat de warmtepomp meldt. Schrijf voordat u gaat bellen de melding even op 
zodat Enercen meteen weet waar het over gaat. 

 
5. Aan / uitschakelaar. Wanneer het lampje knippert staat de warmtepomp uit. 

Eenmaal op de knop drukken en de warmtepomp staat weer aan. Het lampje 
brandt nu continue. 

q 1. Wanneer het lampje onder dit 
cirkeltje brandt dan is de 
warmtepomp actief.  

 
q 2. Bijverwarming, elektraspiraal.  

 
q 3. Tapwaterverwarming. 

 
q 4. Alarmmelding;  zie in de display 

voor meer info. (hier op de foto is 
de alarmmelding actief).  

 
q 5. Aan / uit schakelaar.  
 
q 6. Drukknopjes corresponderen 

met de meldingen op het display. 
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6 Extra comfort 
Wanneer de situatie zich voordoet dat meer warm water nodig is dan normaal dan 
kan een tekort ontstaan. Om dit ongerief te voorkomen kan de warmtepomp extra 
warm tapwater maken met een verhoogde temperatuur (62°C). Voor een 
bepaalde tijdsduur kunt u de warmtepomp instellen zodat deze samen met de 
elektra spiraal het tapwater gaat verwarmen. Let wel, op deze manier verwarmen 
kost meer elektriciteit. Normaal krijgt u met de warmtepomp bijna 6 kW warmte voor 
de kostprijs van 1 kW elektrische energie. In de extra warmwaterstand krijgt u bijna 9 
kW warmte voor de kostprijs van 4 kW elektrische energie 
 
Extra warm tapwater. 
Gebruikersmenu: 
• Menu 
• Kiezen 
• Draaiknop naar 2 
• Kiezen 
• Draaiknop naar 2.1 
• Kiezen 
• Instellen 
• Draaiknop naar bv. 1 uur. 
• Opslaan 
• Terug, terug, terug. 
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7 Vloerverwarming als hoofdverwarming 
Dankzij een met warm water gevuld buizensysteem, dat onzichtbaar in de vloer is 
aangebracht, wordt de warmte op natuurlijke wijze zeer gelijkmatig verdeeld. De 
gehele vloer is als het ware één groot verwarmingselement. Dit betekent optimaal 
comfort! 
 
Naast het comfort biedt vloerverwarming onder andere de volgende voordelen:  
• onderhoudsvriendelijk 
• betere hygiëne en gunstig voor uw gezondheid 
• door het ontbreken van luchtcirculatie behoort ronddwarrelend stof tot het 

verleden. 
• alle vrijheid in uw interieurkeuze door het ontbreken van radiatoren/convectoren 
• toepasbaar zonder bouwkundige voorzieningen 
• vloerverwarming geeft een weldadige, gelijkmatige temperatuur in de woning.  
 
Het begrip comfort houdt niet alleen behaaglijkheid in. Het HR-effect wordt namelijk 
optimaal benut bij een verwarmingssysteem met lage watertemperaturen. 
Bovendien is bij toepassing van vloerverwarming nauwelijks onderhoud noodzakelijk. 
Alles bij elkaar genoeg pluspunten voor een optimaal verwarmingssysteem. 
 
Vloerverwarming als hoofdverwarming wordt steeds meer toegepast in de 
woningbouw. Hierbij wordt het systeem ontworpen voor een volledige 
ruimteverwarming zonder bijplaatsing van radiatoren of andere verwarmingstypen. 
Op de ruwe betonvloer wordt een flexibele buis gemonteerd die wordt aangesloten 
op de centrale regelunit. Daar overheen komt de afwerkvloer. Door de hoge 
isolatiewaarde van de vloeren is het niet nodig om eerst een extra isolatielaag aan 
te brengen. 
Het water dat is opgewarmd in de  warmtepomp of de cv-ketel wordt gemengd 
met afgekoeld water uit de vloer, en opnieuw door de buizen gevoerd. Dit water 
zorgt voor een gelijkmatige verwarming van de gehele vloer. Door de lage 
watertemperatuur is vloerverwarming uitstekend toepasbaar bij zonne-energie, cv-
ketels en stadsverwarming. Verder is door de lagere luchttemperatuur de relatieve 
luchtvochtigheid zo’n 12% hoger dan bij verwarming door middel van radiatoren.   
 
Door de grotere behaaglijkheid en de gelijkmatige temperatuursverdeling kan in 
woonvertrekken de ruimtetemperatuur 2° à  3°C. lager zijn. Bij verwarming door 
middel van radiatoren staat de thermostaat al gauw op 21° à 22°C. Bij 
vloerverwarming daarentegen is 19° à 20°C. voor de meeste mensen al 
comfortabel. Bovendien wordt door de gelijkmatige temperatuur luchtcirculatie 
voorkomen. Daardoor is er geen koude trek langs de vloer en ook de 
energiekostende "warmte deken" tegen het plafond ontbreekt. Door de lagere 
watertemperatuur wordt het rendement vergroot.  
 

7.1 Het afgiftesysteem 
Voor het afgiftesysteem is gebruik gemaakt van vloerverwarming. Een 
vloerverwarmingssysteem heeft een afwijkende opwarmsnelheid ten opzichte van 
een traditioneel verwarmingssysteem met  radiatorenverwarming. Dit zal voor de 
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gebruiker, welke dit niet gewend is, in de begin periode een nieuwe ervaring zijn. Bij 
het toegepaste systeem is het om redenen van duurzaam energiegebruik  
niet nodig om, zoals gebruikelijk bij traditionele verwarming, de gevraagde 
temperatuur constant aan te passen [bijvoorbeeld ‘s nachts of tijdens vakanties].   
 
Dit systeem heeft echter veel meer voordelen. Als eerste voordeel kan genoemd 
worden, dat de temperatuur in de woning veel constanter is. Dit komt omdat er bij 
vloerverwarming gebruik gemaakt wordt van de accumulatie van de woning. Dit wil 
zeggen dat de massa van de vloer mee verwarmd wordt. Om de massa van de 
vloer te verwarmen is een langere tijd benodigd dan het verwarmen van de 
temperatuur in de ruimte (de aanwarm temperatuur). Op het moment dat de vloer 
op ruimte temperatuur is, zal de vloer deze temperatuur ook langer aanhouden. 
Hierdoor wordt het vaak aan en uitschakelen van de warmtepomp c.q. cv-ketel 
voorkomen.  
Als tweede voordeel kan genoemd worden dat vloerverwarming het ideale 
verwarmingssysteem het meeste benadert. 
 

 
1. het ideale verwarmingssysteem 
2. vloerverwarming 
3. radiatoren 

 
Ook zal de temperatuur over het gehele vloeroppervlak in de ruimte constant zijn. 

7.2 Koeling 
Afhankelijk van het type woning is aan de zijkant van de CV-ketel of warmtepomp 
een koelmodule gehangen. Deze koelmodule maakt het mogelijk om de woning via 
het vloerverwarmingssysteem te koelen. Met behulp van de koelmodule wordt de 
temperatuur van het bronwater gemengd met de temperatuur van  
het verwarmingsnet in de woning. Hierdoor ontstaat een watertemperatuur 
waarmee de woning gekoeld wordt. Het aanvoerwater is begrensd op een 
temperatuur van 18°C om condensvorming op de vloer te voorkomen. 

7.3 Regeling 
De regeling van de temperatuur in de woning geschiedt door middel van een 
kamerthermostaat in de woonkamer. De regeling bepaalt dan zelf of er gekoeld of 
verwarmd moet worden. 
Wanneer de kamerthermostaat wordt ingesteld op 20°C en de temperatuur in de 
woning stijgt bijvoorbeeld naar 23ºC dan zal de warmtepomp zelf overgaan op 
koeling om de gevraagde 20ºC te benaderen. Echter nooit wanneer de 
buitentemperatuur voor een bepaalde tijd aan de 18° is gekomen. 
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8 Regeling vloerverwarming 
De vloerverwarming is voor de gehele woning in te regelen per vertrek. Voor de 
begane grond zit de verdeler in de trap/bergkast, voor de 1e verdieping en  de 
zolder [onbenoemde ruimte] is de verdeler op de zolder geplaatst. Dit inregelen van 
alle vertrekken in de woning gebeurt eenmalig door de installateur op een vaste 
maximale temperatuur. 
 
De temperatuur van de woning wordt geregeld door het instellen van de 
woonkamerthermostaat. 
Wanneer de thermostaat bijvoorbeeld op 20ºC wordt ingesteld, dan zorgt het 
systeem er voor dat er in alle vertrekken van de woning een temperatuur bereikt  
wordt van maximaal 20ºC.  
Het kan echter zo zijn dat in de slaapkamervertrekken een lagere temperatuur 
gewenst is. Dit kan bereikt worden door het handmatig inregelen van de verdeler. In 
praktijk komt het er op neer dat na een paar maal inregelen de gewenste 
temperatuur voor de slaapvertrekken individueel bereikt is en dat men er daarna 
nooit meer aankomt. 
 
Daarnaast is in één van de slaapvertrekken [bijvoorbeeld een werkkamer] standaard 
een op afstand bedienbare thermostaat aangebracht, die zorgt dat dit betreffende 
vertrek apart thermostatisch is na te regelen. Voor de overige ruimte[s] kunt u zelf 
bepalen of u een extra thermostaat wenst. Omdat u niet nu maar eventueel later 
hierover wilt beslissen is het verstandig dat u deze rechtstreeks bij de leverancier 
bestelt.  
 
Vanwege de vele leidingen in de vloer is het de eigenaar van de woning sterk af te 
raden in de vloeren te spijkeren en te boren. 
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9 Afzonderlijke naregeling van de vloerverwarming  
 

Alle woningen in het plan Hofstad 1 hebben op één kamer de mogelijkheid om de 
temperatuur onafhankelijk van de overige slaapvertrekken na te regelen. Wanneer 
de temperatuur in de woning is ingesteld op 20°C, dan zal het zo zijn dat het, 
normaal gesproken, in heel de woning deze temperatuur zal gaan heersen. In de 
kamer met deze regeling kunt u ervoor zorgen dat er op onafhankelijke wijze geen 
of minder stroming door de vloerverwarming loopt. De temperatuur zal daardoor in 
die kamer minder oplopen dan in de rest van de woning. 
 
Op de thermostaat van de naregeling valt het eerst de instelknop met 
temperatuurschaal op. Wanneer deze op b.v. 15°C staat dan zal de 
vloerverwarming pas gaan werken wanneer het in die ruimte 15°C of minder is 
geworden.  
Het signaal van de radiografische thermostaat wordt ontvangen door het gedeelte 
van deze naregeling dat op de verdeler is gemonteerd. Dit apparaat bedient een 
klepje dat open of dicht gezet wordt, afhankelijk van de ingestelde waarde op de 
thermostaat. 
Het deurtje, op de thermostaat in die kamer, dat naast de instelknop zit kan open. 
Hierachter zitten twee knopjes en een schuifje, t.w.  een  reset-knopje, een knopje 
om te kalibreren         , en schuifje om  de thermostaat in verwarmingsstand of  
 
koelingstand te zetten.  
Om het systeem in werking te zetten moet het eerst gekalibreerd worden. Dit 
betekend dat zender en ontvanger contact met elkaar moeten zoeken. 
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Houdt het knopje om te kalibreren ingedrukt. Het lampje moet nu branden. Druk nu 
kort op het reset knopje.  
Vervolgens moet de ontvanger van de naregeling bij de verdeler van de 
vloerverwarming worden ingeregeld. Druk met een spijkertje kort op het knopje bij 
het driehoekje met het uitroeptekentje. Het lampje brandt nu en er klinkt een 
alarmgeluidje. Het lampje gaat na verloop van tijd uit en het geluidje stopt. Zender 
en ontvanger zullen elkaar nu ‘vinden’.  
Wanneer de naregeling niet gekalibreerd is geeft het systeem hetzelfde geluidje, 
(het lijkt op dat van een krekel). Ook wanner de batterijen bijna leeg zijn hoort u dit 
signaal. 
 

9.1 Zomer- en winterbedrijf  
 
In de wintertijd wanneer de woning naar warmte vraagt, wordt die warmte d.m.v. 
het water in de vloerverwarming in de woning gebracht. De naregeling kan er voor 
zorgen dat in die kamer waar deze naregeling is geplaatst geen water meer door 
de vloer loopt en er dus minder energie meer in die ruimte wordt gebracht. De 
hoeveelheid waterstroming is afhankelijk van de instelling op de thermostaat. 
In de zomertijd, wanneer de warmtepomp koelt, zorgt het water juist voor het 
transport van koude. Dit zou betekenen dat nu juist deze ene ruimte niet gekoeld 
wordt, er is geen stroming in dit stukje vloerverwarming. De thermostaat zou nu juist 
andersom moeten werken, want in koelbedrijf betekend:  wel stroming is juist koeling. 
Daar is in voorzien. Zoals al beschreven, zit er achter het deurtje van de zender een 
schuifje. Met dit schuifje kiest u een thermostaat t.b.v. verwarming of koeling. 
Naar beneden betekend verwarming, naar boven betekend koeling. Dus als uw 
warmtepomp in koelbedrijf staat, schuifje van de naregeling naar boven. In de 
wintertijd moet dit schuifje natuurlijk weer naar beneden worden gezet. 
Om te weten of uw warmtepomp in koelbedrijf staat kunt zien op het display van de 
warmtepomp. U hoeft enkel op info te drukken. 
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10 Vloerafwerkingen 
Onderstaand geven wij u per vloerbedekkingsoort de mogelijkheden omtrent de 
toepasbaarheid in combinatie met vloerverwarming. Het is niet mogelijk isolerende 
materialen op de afwerkvloer te verwerken. Hieronder wordt verstaan het 
aanbrengen van bijvoorbeeld ondertapijt of isolerende foamlaag. 
Toevoegingen zoals perliet, argex en elcemonscrapemortel mogen niet toegepast 
worden. 

10.1 Plavuizen, tegels en natuursteen 
Met dit type vloerafwerking is de afgifte en het comfort het beste te waarborgen, 
omdat het ‘koude’ materialen betreft. Elke variant van een stenen vloerafwerking 
kan toegepast worden in combinatie met vloerverwarming, zoals bijvoorbeeld 
marmer, grindvloeren en alle soorten tegels. 
Bij het lijmen van de tegels/plavuizen dient rekening gehouden te worden met het 
gebruik van een lijmsoort welke geschikt is in combinatie met vloerverwarming. Men 
dient er voor te zorgen dat bij de verlijming zo min mogelijk luchtinsluiting plaats 
vindt. 

10.2 Textiel-, nylon- en vinylvloerbedekking  
Katoenen-, wollen- en nylon vloerbedekkingsoorten zijn goed toepasbaar mits deze 
zijn voorzien van een geweven rug. Ook novylon, linoleum of marmoleum zijn goed 
toepasbaar. 
Op de droge afwerkvloer kan de vloerbedekking direct gelijmd worden met een 
zelfhardende lijm, zonder bellen of blazen. 

10.3 Parket-/laminaat-/houtenvloeren 
Er zijn meerdere parketafwerkingen. Daarnaast dient de maximale dikte 10-12 mm te 
bedragen  
Bij toepassing van deze vloeren dient de ondervloer gecontroleerd te worden op 
vastheid, vlakheid, en vochtgehalte [het vochtgehalte mag niet meer dan 1,8% 
bedragen]. Deze vloeren mogen nooit gespijkerd worden op de afwerkvloer, maar 
moeten worden verlijmd, zodat er zo veel mogelijk contact is met de ondervloer. 
De RC-waarde mag maximaal 0,07 W/m2K bedragen.   

10.4 Kurkvloeren 
Het toepassen van kurkvloeren op vloerverwarming is niet mogelijk vanwege de sterk 
isolerende werking van kurk. 
Doordat vloerbedekking een vertragende invloed heeft op de warmte-afgifte in het 
vertrek, dient men bij de keuze van de vloerbedekking met de instelling van de 
maximale temperatuur via de verdeelgroepen per vertrek rekening te houden. 
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11 Comfort 
Uw woning is geheel voorzien van vloerverwarming.  Vloerverwarming werkt op een 
lage(re) temperatuur dan radiatoren, maar ook lager dan de traditionele 
vloerverwarming die u wellicht eerder bent tegengekomen.  Dit is niet alleen 
energiebesparender, maar geeft ook een veel hoger comfort.   
Een traditioneel systeem met radiatoren geeft voornamelijk zijn warmte af door 
luchtstroming die door de hitte van de radiator van nature ontstaat. 
Vloerverwarming geeft zijn warmte voornamelijk af door straling. Stralingswarmte 
wordt comfortabeler ervaren dan bewegende lucht. Denk maar eens aan de 
ouderwetse kolenhaard en natuurlijk de directe zonnestraling.  
Wat hetzelfde is, is dat het vloerverwarmingssysteem is afgevuld met water. U kunt 
zelf controleren of er voldoende water in het systeem zit. Op één van de leidingen 
van de warmtepomp en CV zit een drukmetertje. Normaal gesproken staat deze op 
een druk tussen 1 (bar) en 2 (bar). Echter wanneer deze waarde onder de 0,5 (bar) 
is, moet er water bijgevuld worden. (bellen met Enercen  0800 3637236) 
Omdat de vloerverwarming werkt met een lage temperatuur (ongeveer 30°C) 
betekent dit wel dat het ook langer duurt voordat uw huis op temperatuur is als de 
verwarming lange(re) tijd uitgeschakeld is geweest. U moet het zo zien dat de 
vloerverwarming de constructie van uw woning opwarmt [de betonmassa neemt de 
warmte op en straalt deze vervolgens de woning in].  Het is daarom van belang dat 
u de instelling van de kamerthermostaat ZO MIN MOGELIJK verandert!! Het heeft dus 
geen enkele zin om ’s nachts de thermostaat laag te zetten!! Zet voor u gaat slapen 
wel de driestandenschakelaar van het ventilatiesysteem op stand 1. (Deze maakt 
dan het minste geluid. 
Verwarming met deze lage temperatuur verhoogt niet alleen het comfort, maar 
bespaart u ook aanzienlijk in de energiekosten!! 
Alle vertrekken waarin vloerverwarming is aangebracht kunnen handmatig, 
afzonderlijk worden ingesteld qua gewenste temperatuur en er is 1 ruimte apart in te 
regelen middels een individuele thermostaat [bijv. studeerkamer]. 
 
DUS: 
 

• Gebruik de thermostaat zo min mogelijk. 
• Zet NIET ’s nachts de thermostaat laag.  Het duurt VEEL langer voor uw woning 

weer op temperatuur is en verlaagt uw comfort. Het levert geen 
energiebesparing op. Zet liever voor het slapen gaan de driestanden 
schakelaar van het ventilatiesysteem, in de keuken, op stand 1. Het systeem 
maakt dan het minste geluid. 

• Denk eraan dat uw woning tijd nodig heeft om warm te worden en af te 
koelen.  
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12 Voorwaarden voor het optimaal werken van de installatie: 
 
 
• Gebruik een spaardouchekop, 6 liter mengwater per minuut. De installatie is 

voorzien van een boiler, en kan dus niet zoals een combiketel een onbeperkte 
hoeveelheid warm water leveren. Mocht de boiler worden leeggetapt door het 
langdurig afnemen van warm tapwater, dan neemt het opnieuw opwarmen van 
de boiler ongeveer één tot anderhalf uur in beslag. 

 
• Gebruik geen voormengende bad- of douchemengkraan. Sommige bad- of 

douchekranen mengen altijd een minimum hoeveelheid koud water bij, 
waardoor de gewenste tapwatertemperatuur aan het tappunt niet gehaald kan 
worden. De leverancier van de mengkraan kan u hier alles over vertellen 

 
• Laat de balansventilatie continu in bedrijf. Dit zorgt niet alleen voor de nodige 

luchtverversing, maar in sommige situaties is de buitentemperatuurvoeler t.b.v. de 
regeling van de warmtepomp in het aanvoerkanaal van de balansventilatie 
geplaatst. Het uitschakelen van de ventilatie heeft dan tot gevolg dat de 
weersafhankelijke regeling van de warmtepomp niet goed werkt. Dit kan het niet 
op temperatuur komen van de woning of juist een bovenmatig energieverbruik 
tot gevolg hebben.  

 
• Geen nachtverlaging toepassen. Het toepassen van nachtverlaging leidt tot een 

hogere energierekening terwijl het comfort afneemt. In de jaren 70 heeft de 
overheid het omlaag zetten van de thermostaat gestimuleerd. Dit leverde toen in 
de meeste gevallen een energiebesparing op, omdat de meeste huizen slecht 
geïsoleerd waren. De CV-installatie uit die tijd was erop gebouwd om een 
woning snel op temperatuur te brengen, met alle energiekosten van dien. 

 
• Vloerbedekking zonder foamrug (dus bijvoorbeeld met jute rug en liefst over het 

gehele oppervlak verlijmd) kan zonder meer toegepast worden.  Vol verlijmen is 
eveneens van toepassing voor laminaatafwerking. Bij parketvloer toepassing is 
het aan te bevelen om maximaal 12 mm dikte vol verlijmd aan te brengen. 
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13 Kamerthermostaat 
In uw huiskamer is een kamerthermostaat geplaatst.  Deze thermostaat is geen 
“normale standaard”  thermostaat, maar speciaal ontwikkelt voor gebruik in 
combinatie met de IVT warmtepomp en geïntegreerde CV-Koeling. 
 

 
 
Net als alle andere kamerthermostaten meet dit apparaatje de ruimtetemperatuur. 
De waarde hiervan wordt doorgegeven aan de warmtepomp of de CV-installatie. 
Standaard staat deze temperatuur ingesteld op 20°C, de draaiknop staat dan in de 
middenstand.   
Wilt u het warmer hebben, dan draait u de knop naar rechts (+), wilt u het kouder 
dan de knop naar links draaien (-).  Met behulp van de draaiknop kunt u het 
maximaal 3°C kouder, of 3°C warmer maken, dus u kunt de kamertemperatuur 
instellen tussen de 17°C en 230C, wanneer de warmtepomp op 20°C staat afgesteld. 
Deze waarde van 200 C kan door de installateur gewijzigd worden. Dus wanneer u 
de thermostaat constant op 22ºC heeft staan is het dus mogelijk om deze als 
standaard te laten instellen [dan is uw instelling mogelijk tussen de 19°C en 25ºC]. 

30 C meer dan de 
ingestelde 200 C. 

 
30 C minder dan de 

ingestelde 200 C. 
 



 20

14 Het balansventilatie systeem met WTW - unit    
[Warmte Terug Winunit] 
 

Alle woningen van plan de Hofstad zijn 
uitgevoerd met een zogenoemd 
balansventilatiesysteem met een wtw-unit 
van het merk STORK. Dit apparaat zorgt 
ervoor dat de conditie van de lucht in de 
woning goed blijft. De lucht in de woning 
wordt continue afgezogen en dezelfde 
hoeveelheid wordt tegelijkertijd van buiten 
weer ingeblazen. Afzuigen en inblazen is in 
balans. 
De wtw-unit die in het apparaat is 
ingebouwd zorgt ervoor dat de koude 
buitenlucht wordt verwarmd met de 
energie die in de afzuiglucht zit. Deze 
energie wordt bij traditionele 
afzuigventilatoren gewoon weggegooid. 

De wtw-unit zorgt ervoor dat de verse buitenlucht bijna op de temperatuur is van het 
binnenklimaat. ’s Winters voorverwarmd, ’s zomers voorgekoeld. 
 

14.1 Drie standen 
 
Het ventilatiesysteem  heeft drie standen in te stellen met de driestandenschakelaar 
in de keuken. 
 
Stand 1 laag  nachtstand 
Stand 2 midden overdag 
Stand 3 hoog  verhoogde activiteit (douchen of koken) 
 
Mocht u er behoefte aan hebben ramen of deuren open te zetten om even goed 
te ventileren dan is het beter tien minuten lang alles open te zetten, dan de hele 
dag een raampje.  
Normaal gesproken ventileert het systeem voldoende en haalt de energie uit de 
afzuiglucht terug.  Ventileren met open ramen en deuren kost veel energie 
 
In de aanzuigbuis van het balansventilatiesysteem heerst altijd de 
buitentemperatuur. Om die reden is in deze leiding de buitenvoeler van de 
warmtepomp geplaatst. Hier wordt de temperatuur niet beïnvloed door de zon en 
de wind. We gaan ervan uit dat de toevoerlucht van het systeem niet onderbroken 
wordt. Het lampje van de luchttoevoer moet altijd branden. Zet dit dus nooit uit.In 
verband met de mogelijkheid van condensatie van vocht op de koude leidingen, 
moeten deze dampdicht worden geïsoleerd. Het betreft dus de aanzuigleiding van 
buitenlucht en de uitblaasleiding van ‘vuile’ binnenlucht. 
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14.2 Filters 
De inblaaslucht wordt eerst gefilterd voordat deze de woning wordt ingeblazen. Dit 
voorkomt dat stof en roetdeeltjes de woning in komen en dat de ventilatoren 
overmatig vervuilen. (Dit filter zal zwart vervuilen) Om deze laatste reden wordt ook 
de afzuiglucht gefilterd voordat deze in aanraking komt met de ventilator. (Dit filter 
zal grijs/wit vervuilen) 
Deze filters moeten regelmatig worden schoon gemaakt. Het droge grijze stof kan 
simpelweg met de stofzuiger worden opgezogen. Het vettige zwarte stof laat zich 
niet zo gemakkelijk verwijderen door de stofzuiger. Dit moet met een sopje worden 
gereinigd of uiteindelijk vervangen. 
 
 
Let op: In het project Hofstad 1 zijn twee verschillende typen filters toegepast. Of u 
heeft een filterhouder waarin u een stuk op maat geknipt afzuigkapfilter kunt doen. 
Dit materiaal is gewoon te koop in de supermarkt.  
Of u heeft een systeem met een zogenoemd washandfilter.  Dit washandfilter is te 
koop bij onderstaande adressen 
 
 
Verkooppunt Stork filters t.b.v het balansventilatiesysteem: 
 
Handyman 
Utrecht Centrum    Bakkersstraat 7    030-2311811 
Utrecht Kanaleneiland   Hammarskjöldhof 56   030-2933070 
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15 Wat te doen bij calamiteiten 
 
De warmtepompen in de woningen zijn aangesloten op een collectief 
bronleidingnet in de wijk. 
 
In iedere woning bevinden zich onder de vloer (bereikbaar bij vloerluik bij de 
voordeur) twee afsluiters ter plaatse van de ruimte onder te trap (zie foto 1 & 2). 
 

 
foto 1: vloerluik bij voordeur 

 

 
foto 2: afsluiters onder de vloer 

 
Door beide afsluiters een kwartslag te draaien wordt de watertoevoer naar de 
warmtepomp op zolder gestopt. 
 
Via de schacht in de bergkast op de begane grond worden de bronleidingen naar 
de warmtepomp getransporteerd welke op zolder staat opgesteld (zie foto 3). 
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foto 3: warmtepomp opstelling op zolder 

 
Hier bevinden zich eveneens twee afsluiters, welke hoofdzakelijk voor service 
werkzaamheden worden gebruikt.  
 
De watertoevoer kan hier eveneens worden onderbroken door:  
De afsluiter in de aanvoerleiding handmatig een kwartslag te draaien (zie foto 4 & 
5). 
 

                
foto 4: afsluiter open                                         foto 5: afsluiter dicht 
 
 
 
De afsluiter in de retourleiding is ingebouwd in de flow-begrenzer (zie foto 6). 
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foto 6: afsluiter in flow-begrenzer 

 
Aan de zijkant van deze regeling zit een vierkante as welke met een 
schroevendraaier een kwartslag gedraaid dient te worden. 
 
Stel dat er in de warmtepomp een lekkage zich voor zou doen behoeven alleen de 
afsluiters op zolder te worden dicht gedraaid. 
 
De afsluiters naast de warmtepomp zijn met een zwartkleurige isolatie geïsoleerd. De 
afsluiter van de flow-begrenzer bevind zich onder de isolatie. De plaats van deze 
afsluiter is op de isolatie met een sticker gemarkeerd. 
 
Verwittig bij een lekkage altijd :   
De eigenaar van het warmtepompsysteem ENERCEN N.V.: 
telefoonnummer 0800-3637236 
De installateur van de warmtepomp Dubotechniek B.V.:  
telefoonnummer 0418-597450. 
De installateur van het bronsysteem Volker B.V.: 
telefoonnummer 030 6353666. 
 


