
ZO VOELT  
WARMTE
Hoe je warmte 
ervaart, ligt niet 
alleen aan de 
temperatuur. 
Soms is het met 
28 °C snikheet, 
soms is het prima 
uit te houden. Dat 
komt doordat ook 
luchtvochtigheid 
en wind bepalen 
hoe warm het 
aanvoelt. 
Een briesje werkt 
verkoelend, 
omdat de lucht-
stroom warmte 
afvoert en helpt 
transpiratievocht 
te verdampen. 
Daarom werkt 
ook een ventilator 
écht. 
Maar hoe warmer 
en vochtiger het 
is, hoe slechter 
dit ‘koelsysteem’ 
werkt. En dan 
ontstaat een druk-
kende warmte. 
Zo voelt 30 °C bij 
60% luchtvoch-
tigheid aan als 
33 °C, en bij 80% 
als 38 °C. Onder 
zulke omstandig-
heden biedt een 
airco meer ver-
koeling dan een 
ventilator, omdat 
een airco ook de 
luchtvochtigheid 
omlaag brengt.
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EEN KOEL HUIS
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De hoogste temperatuur ooit geme-
ten in Nederland is 38,6 °C (23 augus-
tus 1944). Maar het hoeft niet per se 
tropisch te zijn om de temperatuur in 
huis te laten stijgen: een dagje felle 
zon kan een zolder of kamer op het 
zuiden al veranderen in een sauna.  
Wil je een koel huis en hoofd? 
Zorg dan in de eerste plaats dat je 
overdag – als het buiten warm is – 
ramen en deuren sluit. ’s Nachts kun je 
luchten, want dan is het buiten koeler. 
Let wel op dat insluipers niet naar 
binnen kunnen glippen. Zet dan liever 
’s ochtends vroeg de ramen en deuren 
een poosje tegen elkaar open.  
Een prettig klimaat in de woning valt 
of staat ook met goede isolatie. Het 
dak en de muren hebben prioriteit. 
Laat die door een professioneel be - 
drijf isoleren. Ook hr++glas of triple- 
glas zorgen voor isolatie. Bij langere 
hitteperiodes moet je een geïsoleer-
de woning op koudere tijdstippen 
extra goed luchten. Want een woning 
warmt hoe dan ook geleidelijk op en 
een goed geïsoleerde woning raakt 
z’n warmte niet zo makkelijk kwijt als 
een slecht geïsoleerde. 
Voorkom ook dat zonlicht direct door 
de ramen naar binnen schijnt. Zon - 
wering als zonneschermen en buiten-
rolluiken houden veel hitte tegen. Ook 
planten (bomen en struiken) in de tuin 
of op het balkon dragen bij aan een 
koeler woningklimaat. Bladverliezende 
beplanting is ideaal: in de zomer 
zorgen de planten voor verkoelende 
schaduw, in de winter – als ze geen 
blad hebben – laten ze de laagstaande 
winterzon door. Zie voor meer tips de 
illustratie op de volgende pagina.

AIRCO OF VENTILATOR? 
Op tropische dagen lijkt een aircon-
ditioner dé oplossing. In folders van 

bouwmarkten worden ze al voor een 
paar honderd euro aangeprezen. Maar 
vaak biedt een ventilator al voldoende 
verkoeling. Wat moet je kiezen? Het 
grote verschil is dat een airconditio-
ner de omgevingstemperatuur met 
5 tot 10 °C omlaag brengt, waar een 
ventilator de gevoelstemperatuur met 
2 tot maximaal 5 °C verlaagt (zie het 
kader links).  
Een airconditioner is bij extreme 
omstandigheden – denk aan langdu-
rige tropische warmte in combinatie 
met een hoge luchtvochtigheid – een 
goede oplossing voor kwetsbare 
groepen, zoals ouderen en baby’s. 
Maar een airconditioner is wel een 
stroomslurper: gebruik daarom liefst 
een ventilator. Die is veel goedkoper 
én zorgt voor lagere stroomkosten. 

TWEE SYSTEMEN
Wie een airconditioner wil kopen, 
kan kiezen uit monosystemen en 
splitsystemen. Een monosysteem is 
een los apparaat dat je kunt verplaat-
sen. Het heet daarom ook wel mobiele 
airco. Het apparaat zuigt warme 
lucht aan uit de kamer en blaast 
gekoelde lucht terug. De warme lucht 
gaat via een slang door een raam of 
deur naar buiten. Er stroomt alleen 
altijd weer warme lucht naar binnen. 
Zogenoemde kierafsluiters zouden dit 
moeten voorkomen, maar er komt hoe 
dan ook warme lucht naar binnen. Dat 
komt door het luchtdrukverschil dat 
ontstaat doordat je lucht uit de bin-
nenruimte naar buiten afvoert. Daar-
door ontstaat er binnen een onder-
druk. Dat maakt het voor een mobiele 
airco onmogelijk om een hele kamer 
goed te koelen. Het is een beetje als 
dweilen met de kraan open.  
Een splitsysteem, een airco met een 
vaste binnen- en buitenunit, heeft dit 

Een zolderkamer waar het niet te harden is, of een slaapkamer waar je je 
bed uit zweet… Als de temperatuur buiten oploopt, kan het binnen onaan-
genaam warm worden. Met welke maatregelen houd je het huis koel?  

TEKST BRIGITTE VAN DER BENT

 Een dagje felle 
zon kan een zolder 
of kamer op het 
zuiden veranderen 
in een sauna

probleem niet. Een splitairco koelt  
de lucht in een gesloten systeem  
met koudemiddel en voert warmte  
af via de buiten-unit. Een splitairco 
koelt goed en is zuiniger en stiller  
dan een mobiele airco. Wel zijn 
splitsystemen duurder. Bovendien 
moeten ze geïnstalleerd worden  
door een installateur met een STEK- 
certificering (STEK is de certifice-
ringsinstantie van de zogenoemde 
koudebranche).  

STROOMSLURPER
Een airconditioner, vooral een mono-
systeem, verbruikt veel stroom. Let  
daarom bij aanschaf op de (S)EER- 
waarde op het energielabel. Hoe 
hoger die waarde, hoe efficiënter het 
apparaat een ruimte koelt. Overigens 
kun je de energielabels van split- en 
monosystemen niet met elkaar verge-
lijken, omdat ze verschillend berekend 
worden. Een splitsysteem met C-label 
is bijvoorbeeld zuiniger dan een 
mono systeem met A-label.  
Ook hoeveel lawaai een airco maakt 
staat op het energielabel. Reken op 
geluidsniveaus tussen de 50 en 65 dB. 
Dat is vergelijkbaar met een afzuigkap 
of wasmachine. Splitmodellen zijn 
stiller dan monosystemen, omdat bij 
splitairco’s de compressor (die het 
meeste geluid maakt) buiten zit,  >>  
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 Koelen met een 
mobiele airco is een 
beetje als dweilen 
met de kraan open
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in de buitenunit. Deze unit hangt vaak 
in het zicht en kan bij buren voor 
geluidsoverlast zorgen. Check daarom 
voor installatie bij de gemeente of een 
vergunning nodig is voor de splitairco 
en vraag bij een appartementencom-

uitvoeren, omdat lekkage van het 
koudemiddel waarmee de airco werkt 
zeer schadelijk voor het milieu is.
Heb je een airconditioner, schakel 
die dan niet steeds korte tijd in op 
een hoge stand. Hij verbruikt minder 
stroom als je de kamer langzaam laat 
afkoelen. En zet de temperatuur niet 
zo laag. 
Houd bij warm weer de kamertem-
peratuur maximaal 5°C lager dan de 
buitentemperatuur. Een groter verschil 
kan leiden tot gezondheidsklachten, 
zoals verkoudheid. Bovendien drijft 
elke graad kouder de gebruikskosten 
met zo’n 10% op. <<

plex toestemming aan de Vereniging 
van eigenaren (VvE).

GOED ONDERHOUDEN
Een airco moet ook regelmatig ge-
controleerd en onderhouden worden. 
Zo moet je bijvoorbeeld de filters 
schoonmaken. Uit een airco (het 
binnendeel) komt condenswater,  
en dat moet afgevoerd worden.  
Soms gaat dat via een slang, en  
soms met een opvangbak die je  
moet legen.  
Wettelijk mogen bij een splitairco 
alleen STEK-erkende installateurs 
reparaties en bepaald onderhoud 
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