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Energie besparen met Thermo-energie: 
een gebouw als mega-thermosfles
In goed geïsoleerde gebouwen gaat in de winter weinig warmte verloren, waardoor er flink bespaard 
wordt op de stookkosten. In zo'n gebouw wordt het in de zomer heel warm. Grote energie slurpende 
koelinstallaties moeten de temperatuur in die gebouwen op een comfortabel niveau houden. Er zijn ook 
andere oplossingen. In plaats van de overtollige warmte het gebouw uit te blazen, kan deze ook in 
het gebouw worden opgeslagen op plekken waar niemand er last van heeft. Dat scheelt enorm in het 
energieverbruik.

De thermosfles is bij iedereen bekend: warme en koude vloeistoffen blijven in de fles urenlang op temperatuur, 
zonder dat dit energie kost. Een thermosfles heeft een dubbele wand met een luchtlaagje ertussen. Die lucht is 
de isolerende laag, die ervoor zorgt dat de vloeistof in de fles niet opwarmt of afkoelt. Wetenschappers noemen dit 
effect het behoud van thermo-energie.

Goed geïsoleerde gebouwen lijken in zekere zin op een thermosfles. De isolatie in de buitenwand van het gebouw 
zorgt ervoor, dat de temperatuur in het gebouw niet beïnvloed wordt door de buitentemperatuur. In de winter werkt 
dat uitstekend. Maar in de zomer wordt het in deze goed geïsoleerde gebouwen heel warm. De warmte van 
mensen en apparatuur (interne warmtelast) en de zon, die door de ramen naar binnen schijnt kan door de goede 
gebouwisolatie niet weg. Voor de mensen die er werken zijn die hoge temperaturen niet prettig. Als oplossing 
wordt er meestal een koelsysteem aangelegd, waarmee de overtollige warmte naar buiten wordt afgevoerd.
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Gratis energie
Eigenlijk is dat zonde. Want warmte is in feite energie, die in de zomer gratis het gebouw binnen komt. Als die 
warmte vast kan worden gehouden, zonder dat men daar in het gebouw last van heeft, kan er op een later 
tijdstip van worden geprofiteerd. Bijvoorbeeld in de late nacht, om het gebouw op te warmen voor de volgende 
werkdag.

Het principe van gratis energie benutten is in zekere zin te vergelijken met een fietser, die een berg afdaalt. 
Bovenaan de berg heeft hij veel energie (door de zwaartekracht). Dat is gratis energie. Als hij tijdens het afdalen 
in elkaar kruipt om zo weinig mogelijk weerstand te bieden en niet remt, hoeft de fietser niet te trappen. Op die 
manier maakt hij maximaal gebruik van die gratis energie.

Koel op de juiste plek
De truc is om zo weinig mogelijk warmte het gebouw uit te blazen en deze energie zo lang mogelijk vast te 
houden. In een gebouw is dat te realiseren door op zoek te gaan naar plekken waar de warmte geen overlast 
veroorzaakt, zoals kelders, zolders, gangen, kantines, etc. Die staan tijdens kantooruren leeg of worden voor 
verkeersdoeleinden gebruikt. In het beton, dat in het gebouw is verwerkt, kan ook enorm veel energie worden 
opgeslagen. Als dat enkele graden opwarmt, heeft niemand er last van.

In de ruimtes waar mensen verblijven moet een aangename temperatuur zijn. Zodra die ruimtes een klein beetje 
beginnen op te warmen, wordt de warmte door middel van een ventilatiesysteem onmiddellijk afgevoerd. De ruimtes 
worden dan niet warm en hoeven helemaal niet gekoeld te worden, of pas vanaf een veel later moment. Dit 
principe werkt alleen met een goed ingesteld ventilatiesysteem, dat de hele ruimte kan doorspoelen. Met zo'n 
ventilatiesysteem kost het ongeveer tien minuten om de temperatuur met twee graden te laten stijgen of dalen.

Voorbeeld: INIT-gebouw
De gemeente Amsterdam moet in 2025 veertig procent minder energie verbruiken om te voldoen aan de 
klimaateisen. De renovatie van het INIT-gebouw dient als pilot om ervaring op te doen met het 'thermosflesconcept'. 
Het gebouw, waar de dagbladen Trouw, De Volkskrant en Het Parool zijn gevestigd, bevat veel enkel glas, maar 
is goed geïsoleerd. Het is een soort doos, waarbinnen inpandige kantoorunits zijn gebouwd.

Bij het INIT-gebouw wordt een forse besparing gerealiseerd op het energieverbruik van de koelinstallatie. De warmte, 
die via het glas de kantoren binnen komt, wordt met een ventilatiesysteem afgevoerd naar de ruimte buiten de 
kantoorunits. Die fungeert als een buffer om warmte op te slaan, maar tegelijkertijd als een isolatie van de 
kantoorunits. Vanuit de buffer wordt de warmte afgevoerd via het dak. De temperatuur in de grote hal – ook 
bufferruimte – stijgt daardoor wel wat, maar dat geeft niet, want dat is een verkeersruimte.

Voor het koelen van de 2 onderzoek kantoorunits is nu veel minder energie nodig. De koelinstallatie is teruggebracht 
van 1,2 megawatt naar 500 kilowatt. De ventilatiesystemen in de kantoorunits zijn aangepast, waardoor de 
doorspoeling van de ruimtes sterk is verbeterd. De verwachte besparing op het energieverbruik van het koelsysteem 
is 80%. Op de exploitatie van het koelsysteem wordt jaarlijks €240.000 bespaard.


