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Klimaatadaptatie Hittestress – Stroomschema bestaande bouw 

Kijk voor meer toelichting op de maatregelen op de menukaart op de volgende pagina.  

Maatregelen Waarden 

🏠 Vastgoed 

♡ Gezondheid 

🙂 Woongenot 

🐝 Biodiversiteit 

Inschatting kosten 
per woning 

💰 € 0-250 

💰💰 € 250-1000 

💰💰💰 > € 1000 

Initiatiefnemer 
- Gemeente 
- de Alliantie 
- Huurder 

Effectiviteit 

❄ 

Huurders (maatregelen initiatief huurder)  

Zonneschermen handbediening of 
elektrisch 

🏠 ♡🙂 💰💰 huurder ❄❄❄❄❄❄ 

Zonnescreens handbediening of 
elektrisch 

🏠 ♡🙂 💰💰 huurder ❄❄❄❄❄❄ 

Airconditioning ♡🙂 💰💰💰 huurder ❄❄❄❄❄❄ 

Bomen & struiken in de tuin 🏠 ♡🙂🐝 💰 huurder ❄❄❄❄❄ 

Zomernachtventilatie: 's nachts 
'spoelen' met mechanische 
ventilatie handbediend 

🏠 ♡🙂 💰 huurder ❄❄❄❄ 

Zonwerende rolgordijnen aan de 
binnenkant 

♡🙂 💰 huurder ❄❄❄❄ 

Meer groen en minder 
bestrating/tegels in der tuin 

🏠 ♡🙂🐝 💰 huurder ❄❄❄❄ 

Nationaal hitteplan ♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄❄ 

Koelvest ♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄❄ 

Gordijnen en ramen en deuren 
overdag dicht 

♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄ 

Raamfolie aan de binnenkant op 
het raam geplakt 

♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄ 

Ventilator ♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄ 

Spuiventilatie ♡🙂 💰 Huurder ❄❄ 

Kozijnfolie op de kozijnen aan de 
binnenkant 

♡🙂 💰 Huurder  ❄❄ 

Stedenbouw (openbaar gebied en gemeenschappelijke binnentuinen) 

Meer groen en minder 
bestrating/tegels in openbaar 
gebied en binnentuinen 

🏠 ♡🙂🐝 💰 
gemeente,  
de Alliantie 

❄❄❄❄❄ 

Bomen & struiken planten in  
openbaar gebied en binnentuinen 

🏠 ♡🙂🐝 💰 
gemeente,  
de Alliantie 

❄❄❄❄❄ 

Halfopen verhardingen zoals 
grasstenen 

🏠 ♡🙂🐝 💰 
gemeente,  
de Alliantie 

❄❄ 

Bedriegertjes 🏠 ♡🙂 💰 
gemeente,  
de Alliantie 

❄❄ 

Bouwkundig (maatregelen op initiatief de Alliantie) 

Isoleren 🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄ 

Zonneschermen handmatig 
open/dicht 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄ 

Dakoverstek aanbrengen 🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄ 

Vaste zonwering boven de ramen 
aanbrengen 

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄ 

Zonnescreens handmatig 
open/dicht 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄ 

Luiken voor de ramen 🏠 ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄ 

Zonwerend glas, 
ZTA glas 0,3 i.p.v. 0,6 

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄ 

Zonwerende folie aan de 
buitenkant van het raam geplakt 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄ 

Groene gevel ♡🙂🐝 💰 de Alliantie ❄❄❄❄ 

Buitengevel in lichte kleur verven ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄ 

Blauwgroen dak 🏠 ♡🙂🐝 💰💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄ 

Wit dak 🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄ 

Groen dak 

🏠 🐝 (Extensief) 

🏠 ♡🙂🐝 

(insensief) 

💰💰💰 de Alliantie ❄❄ 

Blauw dak ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄ 

Nachtventilatieluiken 🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄ 

Installaties (maatregelen op initiatief de Alliantie) 

Zonnescherm automatisch 
open/dicht 

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄ 

Zonnescreen automatisch 
open/dicht 

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄ 

Airconditioning 🏠 ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄ 

Vloer-/muurverwarming m.b.v. 
bijvoorbeeld warmtepomp, 
koudenet of WKO voor koeling 
inzetten 

🏠 ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄ 

Zomernachtventilatie: 's nachts 
'spoelen' automatisch met 
ventilatiesysteem 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄ 

Balansventilatie 🏠 ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄ 

Toelichting 

Stap 1: Doorloop het stroomschema van 

boven naar beneden en bepaal bij iedere 

afslag of de vraag van toepassing is en of 

een van de daar genoemde oplossingen 

mogelijk is en bij kan dragen aan het 

verminderen van hittestress. 

Stap 2: Indien in de wijk ook een 

probleem met wateroverlast of droogte is 

of verwacht wordt, doorloop dan ook dat 

stroomschema en kijken welke 

oplossingen elkaar versterken. 

Stap 3: Maak een eerste keuze in de 

gevonden oplossingen. Maak daarbij 

gebruik van de in de menukaart 

aangegeven indicaties voor waarden, 

kosten en effectiviteit. 

Stap 4: Bepaal de werkelijke 

(kosten)consequenties van de gevonden 

oplossingen. 

Stap 5: Zorg voor een besluit over de 

gewenste oplossing. 

Stap 6: Realiseer de gekozen oplossing. 

Stap 7: Controleer na realisatie en een 

hitteperiode of de oplossing voldoende 

heeft bijgedragen. 

NB: Om te komen tot een goede 

inventarisatie van mogelijkheden en de 

uiteindelijke keuze is het belangrijk hier 

relevante collega’s van de regio en VGO 

in te betrekken. 

 

Huurder 

zoveel 

mogelijk 

zelf aan zet 

Ja 

Ja 

Zuid     

(zie ook *) 

Zuidwest 

(zie ook **) 

Zuid en 

zuidwest 

Ja 

Ja 

Ja 

* 

** 

Nee 

Ja 



Menukaart hittestress bestaande bouw 

 

Maatregelen Toelichting Waarden 

🏠 Vastgoed 

♡ Gezondheid 

🙂 Woongenot 

🐝 Biodiversiteit 

Inschatting 
kosten per 
woning 

💰 € 0-250 

💰💰 € 250-1000 

💰💰💰 > € 1000 

Initiatiefnemer 
- Gemeente 
- de Alliantie 
- Huurder 

Effectiviteit 

❄ 

Effect op 
droogte en/of 
wateroverlast 

☂/💧 

(zie ook tabel 

wateroverlast) 

Effect op 
circulariteit 
 

🌍 positief 

🌍 negatief 

Effect op 
energietransitie 
 

🔋↓ minder verbruik 

🔋↑ meer verbruik 

Huurders (maatregelen initiatief huurder)           

Zonneschermen 
handbediening of 
elektrisch 1) 

(Buiten)zonwering is belangrijk om oververhitting binnenshuis te 
voorkomen. Vooral bij goed geïsoleerde moderne gebouwen, 
maar ook bij oudere gebouwen. Zonwering kan daarmee breed 
worden toegepast, maar werkt vooral goed bij ramen waar 
direct zonlicht (en daarmee warmte) het gebouw binnenkomt. 
Ramen op het oosten en westen gericht zorgen voor een 
toename in oververhittingsuren door de lagere stand van de zon 
tijdens de zomer in de ochtenden en avonden. Daardoor komt 
er meer zonnestraling het huis binnen. Zonwering is daardoor 
effectief voor alle ramen op oost-, zuid- en westgevels. 

🏠 ♡🙂 💰💰 huurder ❄❄❄❄❄❄   🌍   

Zonnescreens 
handbediening of 
elektrisch 1) 

Verticale screens (op west en oost) houden de zon effectief 
tegen. Let op dat verticale screens de spuiventilatie kunnen 
beperken. Op zuid kan een uitvalscherm effectief zijn. Behalve 
buitenzonwering telt ook reflecterende binnenzonwering mee in 
de TOjuli-bepaling. Let op dat hierdoor de kans op thermische 
breuk van het glas groter kan worden.  

🏠 ♡🙂 💰💰 huurder ❄❄❄❄❄❄   🌍   

Airconditioning 7) 9) 

In een woning zonder mogelijkheid tot koeling worden 
temperaturen tot bv 25°C nog acceptabel geacht, pas 
daarboven ontstaat een comfortprobleem.  
Een airco is zeer effectief, maar zorgt ook voor een hoger 
energieverbruik en opwarming in de stad. 

♡🙂 💰💰💰 huurder ❄❄❄❄❄❄   🌍 🔋🔋↑ 

Bomen & struiken in de 
tuin 6) 7) 

Bomen werken als schaduwbrenger positief mee aan het 
verhinderen hittestress. Echter groen houdt ook weer wind 
tegen en 's nachts ook uitstraling van warmte. 

🏠 ♡🙂🐝 💰 huurder ❄❄❄❄❄ ☂ 💧     

Zomernachtventilatie: 's 
nachts 'spoelen' met 
mechanische ventilatie 
handbediend 1) 

De woning koelt af door in de nacht de ramen tegen elkaar 
open te zetten. Liefst boven en beneden. Van 
zomernachtventilatie is sprake als in het ontwerp is gelet op 
regen-, insecten- en inbraakwering.  

🏠 ♡🙂 💰 huurder ❄❄❄❄       

Zonwerende 
rolgordijnen aan de 
binnenkant 

Speciale zonwering aan de binnenkant van het raam. Deze 
hebben een hoge zonreflecteringsfactor. 

♡🙂 💰 huurder ❄❄❄❄   🌍   

Meer groen en minder 
bestrating/tegels in der 
tuin 

Minder tegels in de stad heeft veel voordelen. Als regenwater 
op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct 
de grond in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. 
Dit helpt wateroverlast te beperken bij extreme regenbuien. 
Het weghalen van tegels biedt meer ruimte aan flora en fauna 
en natuurlijk bodemleven. 
Door zo veel mogelijk water te laten infiltreren en het 
grondwater aan te vullen, kunnen de gevolgen van droogte 
beperkt worden. 
Doordat beplanting minder opwarmt en de warmte minder 
vasthoudt dan verharding, wordt de hittestress in de stad 
verminderd. Verdamping door grotere (groepen) planten zorgt 
voor verkoeling, evenals de schaduwvorming van bomen.   

🏠 ♡🙂🐝 💰 huurder ❄❄❄❄ ☂ 💧 🌍   

Nationaal hitteplan Nationaal Hitteplan ♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄❄    

Koelvest 
Koelvest tegen de hitte. Je kunt ze kopen, maar ook zelf 
maken. Zeker ook geschikt voor de zorg nu één of meerdere 
hittegolven in aantocht zijn. 

♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄❄  🌍  

Gordijnen en ramen en 
deuren overdag dicht 

Door gordijnen en ramen dicht te houden overdag tijdens 
warme dagen, heeft de warmte minder kans om binnen te 
komen. 

♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄    

Raamfolie aan de 
binnenkant op het raam 
geplakt. 

Folie die op het glas van de ruit geplakt wordt. Deze folie heeft 
een reflecterende laag die de warmte naar binnen terugkaatst. 

♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄  🌍  

Ventilator 

Ventilatoren zorgen voor een geforceerde luchtweging in een 
ruimte waardoor een afkoelend effect wordt ervaren. Door de 
luchtbeweging langs het lichaam wordt verdamping bevordert 
en koelt de huid af. Het voelt daardoor bij een hogere 
binnentemperatuur behaaglijker dan zonder deze 
luchtbeweging. De ruimte wordt dus niet gekoeld, maar er wordt 
meer lichaamswarmte afgevoerd. 

♡🙂 💰 Huurder ❄❄❄  🌍 🔋↑ 

Spuiventilatie 

Spuiventilatie is het (tijdelijk) met grote hoeveelheden lucht 
ventileren, om verontreinigde of warme lucht snel af te voeren. 
Dat kan door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten, 
bij voorkeur op de koudste momenten van de dag, bijvoorbeeld 
de vroege ochtend. In het Bouwbesluit staan daarvoor eisen, bij 
de aanvraag van een bouwvergunning moet een berekening 
van de spuiventilatie beschikbaar zijn. 

♡🙂 💰 Huurder ❄❄    

Kozijnfolie op de 
kozijnen aan de 
binnenkant 

Folie die je voor de ruit spant en met de randen vastplakt op het 
kozijn. Het werkt hetzelfde als een voorzetraam: je creëert een 
isolerende luchtlaag tussen het venster en de folie. 
Het kozijnfolie zorgt voor een stilstaande luchtlaag, die idealiter 
1,5 cm dik is. Een dikte van minder dan 1 cm is te weinig, bij 
een dikte van meer dan 2 cm staat de lucht niet meer stil. Het is 
belangrijk om het folie zonder luchtlekken aan te brengen. 
Anders kan er warme, vochtige lucht uit de huiskamer tussen 
raam en folie condenseren, zoals bij een slecht aangebracht 
voorzetraam. 

♡🙂 💰 Huurder  ❄❄  🌍  

Stedenbouw (openbaar gebied en gemeenschappelijke binnentuinen) 

Meer groen en minder 
bestrating/tegels in 
openbaar gebied en 
binnentuinen 

Minder tegels in de stad heeft veel voordelen. Als regenwater 
op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct 
de grond in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. 
Dit helpt wateroverlast te beperken bij extreme regenbuien. 
Het weghalen van tegels biedt meer ruimte aan flora en fauna 
en natuurlijk bodemleven. 
Door zo veel mogelijk water te laten infiltreren en het 
grondwater aan te vullen, kunnen de gevolgen van droogte 

🏠 ♡🙂🐝 💰 
gemeente,  
de Alliantie 

❄❄❄❄❄ ☂ 💧 🌍   

https://www.rivm.nl/en/news/national-heat-plan-active-for-parts-of-the-netherlands


beperkt worden. 
Doordat beplanting minder opwarmt en de warmte minder 
vasthoudt dan verharding, wordt de hittestress in de stad 
verminderd. Verdamping door grotere (groepen) planten zorgt 
voor verkoeling, evenals de schaduwvorming van bomen.   

Bomen & struiken 
planten in  
openbaar gebied en 
binnentuinen 6) 7) 

Bomen werken als schaduwbrenger positief mee aan het 
verhinderen hittestress. Echter groen houdt ook weer wind 
tegen en 's nachts ook uitstraling van warmte. 

🏠 ♡🙂🐝 💰 
gemeente,  
de Alliantie 

❄❄❄❄❄ ☂ 💧 🌍   

Halfopen verhardingen 
zoals grasstenen 7) 

Hitte eilanden op basis van oppervlaktetemperatuur zijn vooral 
afhankelijk van de omvang van aangesloten verharding, zoals 
parkeerterreinen en bedrijventerreinen. 
Effect niet-open verhardingen op gemiddeld UHI: +0,2 ˚C tot 
+0.4 ˚C per 10% toename. 

🏠 ♡🙂🐝 💰 
gemeente,  
de Alliantie 

❄❄ ☂ 💧 🌍   

Bedriegertjes 13) 
Deze fonteintjes in de straat maken het oppervlak plaatselijk nat 
en nodigen uit om in te spelen. 

🏠 ♡🙂 💰 
gemeente,  
de Alliantie 

❄❄       

Bouwkundig (maatregelen op initiatief de Alliantie)      

Isoleren 

Goed isoleren houdt niet alleen warmte in de winter binnen, 
maar ook in de zomer buiten. 
Tijdens hitteperiodes combineren met nachtventilatie en 
overdag ramen en deuren dicht. 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄   🌍 🔋🔋🔋🔋↓ 

Zonneschermen 
handmatig open/dicht 1) 

Zonneschermen (op zuid, west en oost) houden de zon effectief 
tegen. 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄   🌍  

Dakoverstek 
aanbrengen 1) 

Een diepe overstek boven ramen op het zuiden houdt de 
zomerzon effectief tegen terwijl de winterzon wel ver naar 
binnen kan schijnen.  

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄   🌍   

Vaste zonwering boven 
de ramen aanbrengen 

I.p.v. zonwering die bediend dient te worden, kan ook een vaste 
zonwering, bijvoorbeeld ter grootte van een dakoverstek op alle 
verdiepingen worden aangebracht. 

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄   🌍   

Zonnescreens 
handmatig open/dicht 1) 

Verticale screens (op west en oost) houden de zon effectief 
tegen. Let op dat verticale screens de spuiventilatie kunnen 
beperken. Op zuid kan een uitvalscherm effectief zijn. 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄  🌍  

Luiken voor de ramen 
In warme streken een gebruikelijke methode om warmte door 
zonne-instraling buiten te houden, vooral op de warmste 
momenten van de dag. 

🏠 ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄   🌍   

Zonwerend glas, 
ZTA glas 0,3 i.p.v. 0,6 1) 

Een lage ZTA-waarde (g-waarde) vermindert de 
zonnewarmtewinst. Nadeel is dat ook in de winter minder zon 
binnenkomt.  

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄   🌍 🔋↑ 

Zonwerende folie aan 
de buitenkant van het 
raam geplakt 12) 

Zonwerende raamfolies worden aan de buitenkant van het raam 
geplakt (binnenkant kan ook maar is minder effectief). Ze zijn 
bedoeld om de zonnewarmte buiten te houden. Dat kan handig 
zijn in een gekoeld kantoor, maar de meeste woonhuizen 
hebben geen airco. Daar zorgen deze folies juist voor hogere 
stookkosten in de winter. Er wordt namelijk minder dan 30 
procent van de zonnewarmte doorgelaten (g-factor 0,3). Ook 
wordt 30 tot 40 procent van het zichtbare licht tegengehouden. 
Daardoor is het al snel onaangenaam donker in huis. In de 
meeste woningen zorgen deze als 'energiebesparend' 
verkochte folies daardoor juist voor een hoger energieverbruik. 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄  🌍 🔋↑ 

Groene gevel 7) 10) 

Verkoeld effect op een gebouw door de sterke 
schaduwvorming, evapotranspiratie en de luchtlaag tussen 
groene gevel en muur van het gebouw. De vergroening leidt tot 
een daling van gemiddeld 0,20-1,2 graad binnen. De planten 
moeten wel voldoende water krijgen. 
Vanwege planmatig onderhoud van gevels (o.a. kozijnen) is het 
verstandig groene gevels niet toe te passen bij gevels met 
ramen en deuren. O.a. vanwege de kans op nestelen van 
vogels in het groen. Daardoor kan vanwege wetgeving op flora 
en fauna gedurende een groot deel van het jaar geen 
onderhoud plaatsvinden. 

♡🙂🐝 💰 de Alliantie ❄❄❄❄   🌍 🔋↓ 

Buitengevel in lichte 
kleur verven 

Een lichte buitengevel weerkast zonlicht en ook warmte meer. ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄   🌍   

Blauwgroen dak 3) 7) 

Berging van regenwater op daken zorgt voor vermindering en 
vertraging van de neerslagpiek bij hevige regenval. Verdamping 
van het water zorgt voor afkoeling. In eerste instantie leidt dit tot 
verlaging van de oppervlaktetemperatuur. Dit effect lijkt buiten 
snel uit te doven met toenemende afstand tot het dakoppervlak. 

🏠 ♡🙂🐝 💰💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄ ☂ 💧 🌍 🔋↓ 

Wit dak 13) 
Het dak (en muren) wit verven laat zonlicht reflecteren zodat het 
gebouw minder opwarmt. Wit grind op het dak kan ook. 

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄     🔋↓ 

Groen dak 2) 7) 

Groene daken houden water vast, zuiveren de lucht, besparen 
energie, verkoelen, reduceren geluidsoverlast, zorgt voor 
biodiversiteit. 
Een extensief groen dak is maximaal 15 cm dik, een intensief 
groen dak maximaal 30 cm. Uit simulaties blijkt dat groene 
daken met name bij goed geïsoleerde woningen nauwelijks 
effectief zijn om het aantal te warme uren binnenshuis te 
reduceren, en in sommige gevallen zelfs een negatief effect 
hebben (in de simulaties gebeurde dit in slaapkamers van 
appartementen met bouwbesluit 2012). Goed verdampende 
intensieve groene daken kunnen bijdragen aan 
verdampingskoeling op grote schaal. Er is continu water nodig 
om het koelend effect in stand te houden. Lokaal en op 
straatniveau is het effect van groene daken echter nauwelijks 
merkbaar. 

Extensief 

🏠 🐝  

 
Intensief 

🏠 ♡🙂🐝 

💰💰💰 de Alliantie ❄❄ ☂ 💧 🌍 🔋↓ 

Blauw dak 3) 7) 

Bij een retentiedak is de primaire functie het bergen van 
regenwater. Het regenwater wordt dan tijdelijk geborgen op het 
dak en wordt na de bui vertraagd afgevoerd. 
Bij een koelingsdak, ook wel een permanent waterdak 
genoemd, staat er permanent water op het dak 
(Groenblauwenetwerken, s.d.). Dit water wordt verdampt en 
zorgt voor verkoeling van de omgeving. 

♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄ ☂ 💧 🌍 🔋↓ 

Nachtventilatieluiken 4) 

Luchtdicht bouwen en een goede isolatie leveren niet enkel een 
kleinere warmtevraag op, maar zorgen ook voor een grotere 
vraag naar afkoeling van een huis. Door op de juiste plekken in 
huis nachtventilatieluiken te plaatsen ontstaat er een natuurlijke 
trek in huis. Hierdoor komt de doorstroming op gang. 

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄   🌍   



Installaties (maatregelen op initiatief de Alliantie)      

Zonnescherm 
automatisch open/dicht 
1) 

Verticale schermen (op west en oost) houden de zon effectief 
tegen. Let op dat verticale schermen de spuiventilatie kunnen 
beperken. Op zuid kan een uitvalscherm effectief zijn. Behalve 
buitenzonwering telt ook reflecterende binnenzonwering mee in 
de TOjuli-bepaling. Let op dat hierdoor de kans op thermische 
breuk van het glas groter kan worden.  

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄   🌍 🔋↑ 

Zonnescreen 
automatisch open/dicht 
1) 

Verticale screens (op west en oost) houden de zon effectief 
tegen. Let op dat verticale schermen de spuiventilatie kunnen 
beperken. Op zuid kan een uitvalscherm effectief zijn. Behalve 
buitenzonwering telt ook reflecterende binnenzonwering mee in 
de TOjuli-bepaling. Let op dat hierdoor de kans op thermische 
breuk van het glas groter kan worden.  

🏠 ♡🙂 💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄   🌍 🔋↑ 

Airconditioning 7) 9) 

In een woning zonder mogelijkheid tot koeling worden 
temperaturen tot bv 25°C nog acceptabel geacht, pas 
daarboven ontstaat een comfortprobleem.  
Een airco is zeer effectief, maar zorgt ook voor een hoger 
energieverbruik en opwarming in de stad. 

🏠 ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄   🌍 🔋🔋↑ 

Vloer-/muurverwarming 
m.b.v. bijvoorbeeld 
warmtepomp, koudenet 
of WKO voor koeling 
inzetten 5) 7) 

Koelen m.b.v. de warmtepomp kan, echter andere maatregelen 
zoals zonwering hebben meer effect. Tevens aandacht voor 
condensvorming op de vloer bij vloerverwarming of op de wand 
bij wandverwarming. 

🏠 ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄❄❄❄❄   🌍 🔋↑ 

Zomernachtventilatie: 's 
nachts 'spoelen' 
automatisch met 
ventilatiesysteem 1) 

Van zomernachtventilatie is sprake als in het ontwerp is gelet 
op regen-, insecten- en inbraakwering.  

🏠 ♡🙂 💰 de Alliantie ❄❄❄❄   🌍 🔋↑ 

Balansventilatie 1) 

Goed ingeregelde balansventilatie kan via de ingebouwde 
warmtewisselaar de zomerhitte buiten houden. Ook een 
modulerende bypass (met buitensensor) is effectief. Let op dat 
er ook systemen op de markt zijn waarbij de bypass de hele 
zomer is ingeschakeld. Op hete dagen werkt dat 
contraproductief.  

🏠 ♡🙂 💰💰💰 de Alliantie ❄❄   🌍   
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