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Hoe werkt lage temperatuur verwarming? 
 
U woont in Het Breed in Amsterdam-Noord. Nadat uw woning en blok is 
gerenoveerd, gaat u over op lage temperatuur verwarming. U verwarmt uw 
woning dan met warme luchtstromen in plaats van stralingswarmte.  

 

 
Oud: stralingswarmte met      Nieuw: alleen warme luchtstromen 
warme luchtstromen               

 
Belangrijk is dat u uw radiatorknop niet steeds aan- en uitzet, maar op een 
gelijke stand laat staan (advies: stand II of III), ook als u gaat slapen of 
vertrekt. Het heeft geen zin om de knop op de maximale stand te draaien. 
Dit kost onnodige energie en dus geld.   
 

 

 voorbeeld van de radiatorknop 
 
Zo blijft uw woning op temperatuur 
De woning warmt het beste op als u geen ramen of deuren openzet. 
Hierdoor blijft de woning lekker op temperatuur. Wij adviseren u om bij lage 
temperatuur verwarming de radiator zoveel mogelijk vrij te houden. Dus bij 
voorkeur geen lange gordijnen voor de radiator of vensterbank(en) vlak 



boven de radiator te plaatsen. Anders kunnen de warme luchtstromen zich 
niet goed in elk vertrek verspreiden. 

 

 
Warmte blokkeert door het plaatsen van lange gordijnen voor de radiator 

 

 
Warmte blokkeert door de vensterbank. De ruimte wordt hierdoor niet optimaal verwarmd. 
 
Ingestelde temperatuur 
De knop op uw radiator is ingesteld op vaste temperaturen. Dit betekent dat 
bij iedere stand een bepaalde temperatuur hoort. Voor de woningen in Het 
Breed zijn dat de volgende temperaturen. 
 
stand *   vorstbeveiliging  8˚ - 10˚  
stand I   12˚- 14˚ graden 
stand II  16 - 18  graden 
stand III 20 - 22 graden 
stand IV 24 - 26 graden 
stand V  28 - 30 graden 

 
Dit zijn dus de temperaturen die door de knop gemeten worden. Hoe warm 



het bij de ingestelde standen in de woning wordt, leest u op de 
thermometer die u van ons heeft gekregen. 

 

 
voorbeeld thermometer 

 
Omdat het langer duurt met lage temperatuur verwarming om de woning op 
te warmen, heeft het geen nut om de knop op stand V te zetten. De ruimte 
zal namelijk nooit een temperatuur van 28 graden Celsius (gr C) halen. Dit 
kost dus onnodig veel energie (en dus geld). U kunt het vergelijken met het 
besturen van een auto vol gas. Dan gebruik je ook veel meer benzine dan 
bij 100 km per uur in de 5e versnelling. 
 
Temperatuur afhankelijke stooklijn 
Net als in de oude situatie heeft het centrale ketelhuis een temperatuur 
afhankelijke regeling. Dat betekent dat de temperatuur van het water in de 
CV installatie afhankelijk is van de buitentemperatuur. Als het buiten -10 gr 
C is, dan bereikt het water in het ketelhuis een maximale temperatuur van 
65 gr C. In de oude situatie was dat 90 gr C. 
In het voor- en najaar als het buiten niet zo koud is, is de watertemperatuur 
een stuk lager en worden de radiatoren ook minder warm. De temperatuur 
in uw woning zal dan toch de door u ingestelde waarde in uw woning halen. 
 
Wel of niet alle vertrekken verwarmen 
Om te bepalen hoe groot de radiatoren in de woningen moeten zijn, worden 
standaard rekenmethodes gebruikt. Bij de bouw en renovatie van de 
woningen is dat ook gebeurd. In de loop van de tijd zijn de ideeën iets wat 
bijgesteld, maar de basis is gelijk gebleven. In de woonkamer is dat 22 gr C 
en 20 gr C in de overige vertrekken. Als u het dus niet warm genoeg krijgt 
in de woonkamer kan het helpen om de slaapkamer ook te verwarmen.    
 
Gebruik ventilatie roosters 
Ervaart u op enig moment minder comfort, dan bent u misschien geneigd 
om de ventilatieroosters in uw woning te sluiten. Toch adviseren wij u om 
dit niet te doen. Ventileren is belangrijk om een gezond leefklimaat in uw 
woning te realiseren. U kunt wel de roosters in de woonkamer tijdelijk 
dichtzetten, maar wij adviseren u om het rooster in de keuken wel open te 
houden. De mechanische ventilatie in de woning zuigt continue lucht af.  
Als u alle roosters sluit, functioneert het ventilatiesysteem niet goed en 
ontstaat er een vochtig binnenmilieu. Dat is slecht voor de gezondheid, 
maar ook voor de portemonnee. Het kost meer energie om vochtige lucht 
te verwarmen, dan droge lucht. 
 


