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Wat is een warmtescan  
 

 

 

 

 

Vergelijking met zichtbaar licht 

 gloeilamp: warmer = feller en van rood naar wit 

 infrarood: onzichtbare warmtestraling, zorgt voor afkoeling 

 glas reflecteert ook infrarood 

Warmtescan: ook gewoon een foto 

 temperatuur wordt bepaald uit sterkte en                                                                                     
kleurverhouding “rood”/”wit” licht 



Wat zie je wel en niet  
 

 

 

 

 

Temperatuur verschillen zijn zichtbaar; Mogelijke oorzaken: 

opwarming:    van binnen = warmtelek, van buiten = zonneschijn 

langzame afkoeling: beter geïsoleerd = blijft langer warm 

warme lucht:    blijft hangen in hoeken en onder balkons 

 

Opletten op: 

sommige materialen (metalen, zonnecel) stralen nauwelijks af en ook vocht 
verandert afstraling 

reflecties in ramen: gebouwen versus zeer koude hemel 

absolute temperatuur van verschillende reeksen niet gebruiken 



Bouwkundig  
 

 

 

 

 

Mogelijke Warmtelekken 

 Dak 

 Muren bijvoorbeeld bij zwakke plekken in isolatie 

 Optrekken vanuit in woonkamer doorlopende muur 

 Ramen (enkel, dubbel) : let op voor reflecties van buitenaf 

 Deuren 

 Via kruipruimte 

Alleen te zien als binnen ruimte goed gestookt 



Voorwaarden voor opnames 
 

 

 

 

 

Als temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 15 °C 
bedraagt 

Als de zon minimaal 3 uur onder is 

Als er geen neerslag valt 

Als het niet harder dan 3 Bft waait 

Als er binnen minimaal 3 uur wordt gestookt 

 
In de praktijk komt het neer op fotograferen tussen 21:00 en 01:00 uur 
 



Selectie beelden en verwerking 
 

 

 

 

 

Op koude (vorst) , droge avond met weinig wind genomen 

Aantal huizen in zelfde nacht -> vergelijking 

Een huis tegelijk, met alle plaatjes gelijke temperatuurschaal -> 
vergelijking 

Kerngegevens huis (beperkt) vastgelegd 

Software geschreven om camera uit te lezen 

Na hele serie proefset rapporten gemaakt voor temperatuurschaal 

Bij alle rapporten  de meest opmerkelijke punten aangetekend 

Alle opmerkelijke punten met team doorgenomen 



Warmtescanteam 
 

 

 

 

 

Afgelopen maanden in touw geweest 

Adri de Weijer 

Dennis van Mourik 

Jan Hoogenraad 

Kees Hijnen 

Piet Boot 

Ronald van Schalkwijk 

Siep vd Bijl 

Opgeleid in Utrecht, dank aan Energie-U en NMU 

Camera geselecteerd, geld van Duurzaamheidsfonds Houten 

Foto’s en rapportages gemaakt 

Nieuwe opleidingsronde wordt in maart gestart 

Warmtescan 



7-10-16 

Jouw energieplan en warmtescan 

Jouw energieplan geeft aan waar je heen wilt 

Een warmtescan geeft een moment opname van de warmtelekken van 
jouw huis 

Een warmtescan geeft GEEN informatie over 

 Energie besparing op niet-verwarming 

 Warmtelekken naar bodem 

 Hoe je warmtelekken kunt verminderen 

 Welke volgorde van verbeteringen het beste is 



Interpretatie 
 

 

 

 

 

• Niks te zien = goed nieuws ! 

– Geen warmtelekken (die waren zichtbaar) 

• Erg koude plekken te zien = niks van aantrekken 

– Meestal ander materiaal 

• Ramen warm: moeilijk te interpreteren 

– Vaak reflectie 

• Muren / Daken warm: kan van alles zijn 

– Raadpleeg specialist 

– Kan ook deels van middagzon zijn 

• Voorbeelden op volgende beelden 



Voorbeeld vooraanzicht 
 

 

 

 

 

• Vooraanzicht: warmere plekken krijgen aandacht 



Voorbeeld reflectie 1 
 

 

 

 

 

• Huizenrij aan de overkant is goed te zien 



Voorbeeld reflectie 2 
 

 

 

 

 

• Huizenrij achter het huis en de hemel goed te zien 



Voorbeeld warme muur boven 
 

 

 

 

 

• Bij sommige huizen zijn muren eerste verdieping warm 



Voorbeeld warme gevel 
 

 

 

 

 

• Of zelfs een hele gevel 



Voorbeeld WC raam en gloeilamp 
 

 

 

 

 

• LED geven minder warmte af voor zelfde licht 



Samenvatting 
 

 

 

 

 

• Warmtescan toont warmtelekken 

• Geeft een beperkt deel van input op jouw energieplan 

• Niks te zien = goed nieuws ! 

– Geen warmtelekken (die waren zichtbaar) 

• Muren / Daken warm: kan van alles zijn 

– Raadpleeg specialist 

• Inschrijven voor komende scans kan 

– Scans wel pas bij noodzakelijke weerscondities 

• Opleiding voor nieuwe vrijwilligers komt in maart 

 

 


