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Wie zette zijn ketel al op 60 graden om te besparen?✋ 



Youtube link

Youtube link



Youtube link

Youtube link

Youtube link



Youtube link

Youtube link

Youtube link

CON
TEX

T



Ik ben Lars
Huisfluisteraar

Compagnon Felix



Wat wij van onze 
klanten leerden

Draagvlak voor uitvoering binnen het 
gezin worden sterker als ze integraal 
rekening houden met gezondheid, comfort, 
veiligheid, betaalbaarheid en niet 
alléén duurzaamheid

Een goede nulmeting is waardevol bij het 
komen tot nieuwe inzichten voorafgaand 
aan de planvorming

De zekerheid aanbrengen dat je met jouw 
plan voorbereid bent op iets anders dan 
aardgas brengt rust om vervolgens jouw 
geschikte moment te kiezen
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Opwek

LTS - Lagetemperatuurstagelopen

VloerGevelRamenDak

Ventilatie

Nulmeting + OvhB + Eindbeeld 
(ook plan infrastructuur E/W/CV/Lucht)

HOERA! 
Klaar om van het gas af te gaan
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Gas ?



Optimaliseren van het Bestaande
"Aan de slag met je eigen huis"

Paris 
Proof 
Plan

Lars Boelen - 15 november 2022
Zoetermeer



Vanavond
1. Kierenjacht
2. Ventilatiestrategie
3. Je CV-ketel
4. Monitoren van verbruik
5. Slim gebruik

============================

Plannen maken voor:

Alexanderstraat

Amaliaplaats

Waarom is deze basis zo belangrijk?



Introductie







Oud nieuws uit 2021



Ons energiesysteem piept en kraakt



Puzzelstukjes vallen op hun plek



Wat is er nodig?
Op weg naar een volhoudbare 

toekomst

● 50-75% Besparen
● Woningen voorbereiden

○ aardgasloos
○ energiesysteem in de wijk
○ energiesysteem toekomst

● Onderhoudsvraagstukken
○ Staat kozijnen
○ De zolder
○ Leidingwerk
○ Meterkast
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30 x 1% = 30%
● kieren
● manier van ventileren
● keteltemperatuur
● ketelvermogen
● pompsnelheid
● radiatoren schoon
● gebruik van het huis
● en
● en
● en?



Stoppen met verkwisten
● Omdat het nodig is
● Uit solidariteit

Omdat de planeet het niet 
langer trekt



1. Kierenjacht

Wie kent de luchtdichtheidswaarde?✋ 



Dikte isolatiepakket in mm

Wandtemperatuur bij -5℃ buitentemperatuur is 10℃

Wandtemperatuur bij -5℃ is 17℃
18,7℃

Paris 
Proof 
Plan



Dikte isolatiepakket in mm

Wandtemperatuur bij -5℃ buitentemperatuur is 10℃

Wandtemperatuur bij -5℃ is 17℃
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Filmpje Driemanspolder



Kieren jagen!





��  ��
Air Changes per Hour (bij windkracht 4,5 = 50 Pa)

Kieren

12



Driemanspolder

Alexanderstraat en Amaliaplaats erg vergelijkbaar 
qua luchtdichtheid



Het huis van de Wethouder in Veldhoven



Vanavond zelf kieren jagen

Afzuigkap op maximaal, douche ventilatie aan 



Oplossen, Hoe dan?
● Tochtprofielen
● Deurdrangers
● Kattenluik in bijkeuken
● Luchtdichte tapes
● Kit en PUR



2. Ventilatie- en 
verwarmingsstrategie

Wie heeft er al een strategie?✋ 



Duurzame 
Warmte

80°C

60°C

40°C

Opwek

LTS - Lagetemperatuurstagelopen

VloerGevelRamenDak

Ventilatie

Nulmeting + OvhB + Eindbeeld 
(ook plan infrastructuur E/W/CV/Lucht)

HOERA! 
Klaar om van het gas af te gaan

    Paris Proof Plan 2022

H₂-fusiereactor
A

an
vo

er
 t

em
p

er
at

u
u

r
 a

fg
if

te
sy

st
ee

m
 b

ij 
-1

0C

Elektriciteit !

Gas ?



Maar de ventilatie dan?

● Werk aan een ventilatiestrategie die voor jou werkt
● Huis dicht als je weg bent
● Spuien als de lucht snel ververst moet worden
● Zoveel als nodig 

○ (= elke twee uur alle lucht een keer verversen in de verblijfsruimtes) 



Dus niet
● Naar je werk, ramen boven open, huis koelt af
● Bij thuiskomst alles potdicht en verwarming aan

Plafondkoeling



Dus wel
● Naar je werk, alles dicht, geen 

ventilatie nodig
● Bij thuiskomst even luchten, stenen 

koelen niet af
● Voldoende ventileren
● Tijdens koken ergens een raam open 

voor de afzuigkap (500m3 per uur)



Mythe
Het kost meer energie om 

vochtige lucht op te warmen.

0,5%



Hergebruik mogelijk



Helden
van de 

energietransitie


