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Samenvatti ng 

lntroductie 
Er is in Nederland een groeiend overschot aan kan
toren ontstaan . De leegstand was medio 2011 ruim 
14 procent 1 van het totale vloeroppervlakte, wat 
neerkomt op circa 6,6 miljoen vierkante meter. Ech
ter blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau 
dat, bezien vanuit historisch perspectief, de huidige 
hoge leegstand nog niet tot grote zorgen hoeft te 
leiden . Fluctuaties in de leegstand zijn logisch en 
leegstandpercentages van boven de 15% zijn eer
der voorgekomen . Problemen treden mogelijk wel 
op door een combinatie van twee nieuwe ontwikke
lingen: de verwachte daling van de beroepsbevol
king en de mogelijke daling van het kantoorgebruik 
per werkende . Dit kan leiden tot een verdere krim
pende behoefte aan kantoren en structureel hoge 
leegstand . 

Samen met de verwachting dat de structurele 
leegstand in Nederland zal toenemen gaat dat het 
aandeel bestaande bouw (onder bestaande bouw 
worden kantoor- en bedrijfsgebouwen ouder dan 
twee jaar verstaan) toeneemt ten opzichte van 
nieuwbouw. Het gevolg hiervan is dat de gemiddel
de prestatieniveaus (zowel bouwfysisch als esthe
tisch) van gevel- en gebouweigenschappen minder 
zullen toenemen en hierdoor ook steeds minder zul
len gaan voldoen aan de hedendaagse wensen en 
eisen van gebouwgebruikers en/of -eigenaren . 

Bestaand onderzoek naar omgangsscenario's5 toont 
aan dat renovatie van de bestaande verouderde 
panden een gustig scenario is met betrekking tot de 
milieubelasting. Ook de standpunten van verschil
lende betrokken actoren geven de voorkeur aan 
'verduurzaming ' boven bijvoorbeeld sloop en nieuw
bouw 6f geen actie ondernemen. 

Deze studie is in samenwerking met de Oskomera 
Group te Deurne uitgevoerd. De Oskomera Group is 
een hoogwaardig technisch specialist die zich bezig
houdt met het ontwikkelen , engineeren , fabriceren 
en monteren van gevels, zonne-energie en draag
constructies in aluminium en staal. Nu verwacht 
mag worden dat de vraag naar renovatie van be
staande kantoren sterk zal toenemen wil Oskomera 
zich verder ontwikkelen op het gebied van de (ge
vel)renovatiemarkt .. Hierbij gaat het in eerste instan
tie om kennisontwikkeling met betrekking tot (gevel)
renovatiemogelijkheden en inzicht in welke situaties 
de voorkeur uitgaat naar een van de renovatie
principes . Het doel hierbij is om het proces "van 
acquisitie tot renovatievoorstel " te stroomlijnen . 

Onderzoeksopzet 
De vraagstelling is opgesplitst in een hoofdvraag en 
zeven deelvragen . De hoofdonderzoeksvraag in 
deze studie is als volgt geformuleerd: 

" Hoe kan een renovatiestappenplan ontwikkeld wor
den , waarin zowel de vraag van de opdrachtgever 
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als de uitgangssituatie van het bestaande pand als 
uitgangspunt kan worden genomen en objectief kan 
worden vergeleken met prestatieniveaus van ver
schillende renovatieoplossingen , om zo tot een on
derbouwde keuze voor een renovatieoplossing te 
komen?" 

Om de hoofdonderzoeksvraag te kunnen beantwoor
den is deze opgesplitst in zeven deelvragen. De 
deelvragen zijn op hun beurt weer verdeeld in vier 
onderdelen : de doelgroep met betrekking tot 
bestaande kantoorgebouwen , de vraag van de 
opdrachtgever, het aanbod renovatieprincipes en ten 
slotte de koppeling tussen vraag opdrachtgever en 
het aanbod renovatieprincipes. 

Deelvraag een en twee hebben betrekking op de 
bestaande bebouwing . Er is onderzocht of bepaalde 
gebouwen meer of minder geschikt zijn om gegouw
verbetering toe te passen. Verder zijn er gebouwken
merken en gebouweigenschappen van gebouwen uit 
de doelgroep geanalyseerd. Vervolgens is in deel
vraag twee een uitgangssituatie gecreeerd door twee 
referentiekantoren op te stellen. 

In de deelvragen drie en vier zijn ten eerste de 
wettelijke minimale eis met betrekking tot reonvatie 
en de te verwachten wensen en eisen van de 
opdrachtgever geanalyseerd. Ten tweede is bepaald 
hoe de informatie , nodig voor het kunnen maken van 
een renovatievoorstel passend bij de vraag van de 
opdrachtgever en de eigenschappen van het be
staande gebouw, verkregen en vastgelegd worden . 

Deelvraag vijf heeft betrekking op het aanbod dat 
Oskomera kan aanbieden om te kunnen beant
woorden aan de vraag van de opdrachtgever. Deel
vraag zes is vervolgens gericht op kennisontwik
keling met betrekking tot de behaalde prestaties be
horend bij het ontwikkelde aanbod. 

Ten slotte is in deelvraag zeven onderzocht hoe de 
vraag en het aanbod objectief met elkaar vergeleken 
kan worden . 

Meth ode 
Doelgroep bestaande kantoorgebouwen 
Literatuurstudie naar ontwikkelingen van gebouw
eigenschappen van 1900 tot 2010. De verzamelde 
informatie is op een tijdlijn geplaatst waardoor een 
context voor de verzamelde informatie gecreeerd is. 
Vervolgens is middels een literatuurstudie onder
zocht of er een voorkeur is voor renovatie van kan
toorgebouwen uit een bepaalde periode . Op deze 
manier is de doelgroep in de tijd afgebakend. Ten 
slotte zijn de benodigde gebouwkenmerken en ge
bouweigenschappen bestudeerd . Aan de hand van 
bestaande studies, bouwvoorschiften uit een bepaal
de periode en bekende bouwsystemen zijn de ge
middelde gebouweigenschappen voor kantoorge-
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bouwen uit een bepaalde bouwperiode bepaald. Op 
basis van de gegevens zijn vervolgens twee refe
rentiekantoren opgesteld welke dienen als uit
gangssituatie voor het vervolg van deze studie. 

Vraag opdrachtgever 
Er is een onderverdeling gemaakt in wettelijk vast
gestelde minimale eisen voor het bouwwerk en het 
mogelijk aanvullende eisenpakket van de opdracht
gever. Middels gegevens van de Rijksoverheid is 
vastgelegd welke wettelijk vastgestelde minimale ei
sen met betrekking tot (gevel)renovatie gehanteerd 
warden in Nederland. Om een idee te krijgen bij het 
mogelijk aanvullende eisenpakket van de opdracht
gever is literatuuronderzoek gedaan naar de stand
punten van de verschillende actoren , betrokken bij 
het renovatieproces van bestaande verouderde kan
toorgebouwen in Nederland. 

Aanbod renovatieprincipes 
Om structuur te krijgen in het totale pakket van 
gevelverbeteringsmaatregelen is ervoor gekozen om 
mogelijke gevelrenovatiemaatregelen te categorise
ren in drie gevelrenovatiestrategieen. Dit onder
scheid in renovatiestrategieen volgt uit onderzoek 
van ECN en XX-architecten naar intelligente gevels 
in de utiliteitsbouw45 uit 2003. De drie gevelrenova
tiestrategieen zijn vervolgens ingevuld met renova
tieconcepten , waarvan de prestatieniveaus zijn be
paald . De prestaties met betrekking tot de volgende 
ondewerpen zijn per concept bepaald : 

• lnvesteringskosten 
• Duurzaamheidslabel 
• Energieverbruik 
• Materiaalgebruik 
• Exploitatielast 
• Bouwtijd 
• Uitstraling 

Koppeling vraag opdrachtgever en aanbod renova
tieprincipes. 
Om het proces " van acquisitie tot renovatie
voorstel " te kunnen stroomlijnen is een methode 
ontwikkeld om een objectieve afweging te kunnen 
maken tussen verschillende renovatieprincipes ten 
opzichte van de vraag van de opdrachtgever. Om 
dit mogelijk te maken zijn de volgende zeven stap
pen doorlopen : 

Stap 1: Meetbare ambities vastleggen 
Stap 2: Beoordeling ambities/prestaties 
Stap 3: Beoordeling prestaties renovatieconcepten 
Stap 4: Weergave prestatiediagram 
Stap 5: Weergave ambitiediagram 
Stap 6: Selectie renovatieconcepten 
Stap 7: Vergelijk ambitie- en prestatiediagram 
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Resultaten 
Doelgroep bestaande kantoorgebouwen 
Uit onderzoek 18 van vastgoedstrategen DTZ Zadel
hoff is gebleken, op basis van ligging, gebouwken
merken en beschikbare gegevens, dat gebouwen uit 
de periode 1960 tot 1995 het meest geschikt zijn 
voor een ingrijpende renovatie . 

De kantoorgebouwen uit ·deze periode zijn geanaly
seerd op basis van gegevens uit bestaande studies 
en bouwregelgeving in een bepaalde periode. lndica
tieve gebouweigenschappen van kantoorgebouwen 
uit deze periode zijn vastgesteld en op basis van 
deze eigenschappen zijn vervolgens referentiekan
toor 1 (3.000m 2

) en referentiekantoor 2 (18 .000m 2
) 

ontwikkeld . Deze twee referentiekantoren dienen als 
uitgangssituaties voor de twaalf renovatieconcepten 
in het vervolg van deze studie. 

Vraag opdrachtgever 
Er is een onderverdeling gemaakt in wettelijk vast
gestelde minimale eisen voor het bouwwerk en het 
mogelijk aanvullende eisenpakket van de opdracht
gever. Het aanvullende eisenpakket van de op
drachtgever kan worden vastgelegd door een uit
spraak te vast te leggen met betrekken tot tien 
(meetbare) ambities , aangevuld met een mogelijk
heid om overige ambities aan te geven. De elf onder
werpen zijn: 

1. lnvesteringskosten gevel 
2. GreenCalc+ labelscore 
3. Energieprestatie coefficient 
4. Gasverbruik 
5. Elektriciteitsverbruik 
6. Energieopwekking 
7. Materiaalgebonden milieubelasting 
8. Bouwtijd gevel 
9. Renovatiestrategie 
10. Vergroten verhuurbaar vloeroppervlak. 
11 . Overig (van belang in ambitiediagram) 

Om de benodigde informatie met betrekking tot de 
bestaande situatie en vraag van de opdrachtgever te 
verzamelen en vast te kunnen leggen is een intake
too/ ontwikkeld . Het doel van de intaketool is om de 
benodigde informatie , welke nodig is voor het kun
nen doen van een maatwerk renovatieadvies , te 
achterhalen en vast te leggen. De benodigde infor
matie is verdeeld in drie categorieen : 

1. De referentiesituatie ; 
2. Ambitiniveau opdrachtgever; 
3. De van toepassing zijnde regelgeving . 

Aanbod renovatieprincipes 
Om structuur te krijgen in het totale pakket van ge
velverbeteringsmaatregelen zijn de gevelrenovatie
maatregelen gecategoriseerd in drie gevelrenovatie
strategieen : 

a. Het opwaarderen van de bestaande gevel ; 
b. Het plaatsen van een voorzetgevel v66r de 

bestaande gevel; 
c. Het vervangen van de bestaande gevel door een 

hoogwaardiger gevel. 
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Per gevelrenovatiestrategie zijn renovatieconcepten 
ontworpen op basis van de twee opgestelde finan
ciele ambities: (1) een minimale investering en (2) 
een verbetering van het exploitatiemodel. Op deze 
manier zijn nu de renovatieconcepten opgedeeld in 6 
categorieen . Per categorie wordt het renovatiecon
cept toegepast op het referentiekanoor 1 en op het 
referentiekanoor 2. Dit alles zorgt voor twaalf uit
gangspunten voor de ontwikkeling van twaalf gevel
renovatieconcepten. Er is onderscheid aangebracht 
in enkel gevelrenovatie of integrale renovatie . Vervol
gens zijn de prestaties van de twaalf concepten met 
betrekking tot de tien onderwerpen , waarmee ook het 
ambitieniveau van de opdrachtgever vastgesteld 
wordt, bepaald . 

Figuur I: Voorbeeld gevelprincipe reno vatieconcept 12: 
Toegepast op referentiekantoor 2 

Geve/verbeteringsstrategie: C 
Ambitie: Verbetering exploitatiemodel 

Koppeling vraag opdrachtgever en aanbod renovatie
principes. 
Om de methode van afstemming tussen de vraag 
van de opdrachtgever en het aanbod van renovatie
concepten te verduidelijken is een voorbeeldscenario 
uitgewerkt. Hierin is een renovatie advies uitgebracht 
op basis van de bestaande situtie , het ambitieniveau 
van de opdrachtgever en de van toepassing zijnde 
regelgeving . Door het ambitiediagram te vergelijken 
met verschillende prestatiediagrammen is direct 
duidelijk welke renovatieconcepten in meer of minde
re mate voldoen aan de vraag van de opdrachtgever. 
In overleg met de opdrachtgever kan vervolgens een 
(persoonlijke) voorkeur aan een van de renovatie
voorstellen gegeven warden . Ook is er de mogelijk
heid om meerdere renovatiemaatregelen te combine
ren om zo nog beter aan de vraag van de opdracht
gever te kunnen voldoen . 

lnvesteringskosten gevel. I 
GreenCalc+ labelscore D 
Energieprestatie coefficient. E 
Gasverbruik. E9., 

Elektrici teitsverbruik. E. ,., 
Energieopwekking . Eopw 
Materiaalgebonden milieubelasting . M 
Bouwtijd gevel . B 
Renovatiestrategie. R 
Vergroten verhuurbaar vloeroppervlak. V 
Overig (van belang in ambit iediagram). 0 
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Conclusies 
Kort samengevat is het (gevel)renovatieproces onder 
te verdelen in vier hoofdstukken: 

1. lnformatie verzamelen 
Door middel van de intaketoo/ (zie ook bijlage 4 en 
paragraaf 6.3.4) wordt al in de acquisitiefase van het 
renovatieproces alle benodigde informatie voor het 
kunnen doen van een (gevel)renovatievoorstel verza
meld en vastgelegd . De minimaal benodigde informa
tie is onderverdeeld in drie categorieen : 

De referentiesituatie ; 
Het ambitiniveau opdrachtgever; 
De van toepassing zijnde regelgeving . 

2. Ambitiediagram opstellen 
Wanneer de benodigde informatie verzameld is kan 
het ambitiediagram opgesteld warden. Door middel 
van het ambitiediagram warden de ambities beoor
deeld en overzichtelijk weergegeven in een spider
diagram. 

3. Keuze renovatievoorstel(len) 
Aan de hand van de informatie uit de intaketool kan 
een afweging gemaakt worden welke renovatie
concepten meegenomen worden in de afweging (zie 
stap 6 hiernaast), waarna , door het ambitiediagram 
te vergelijken met de prestatiediagrammen van reno
vatieconcepten , snel en overzichtelijk gezocht kan 
warden naar (gevel)renovatievoorstellen welke vol
doen aan de vraag van de opdrachtgever 

4. Maatwerkadvies renovatie 
Vergelijken van het ambitiediagram van de op
drachtgever met prestatiediagrammen van reno
vatieprincipes maakt het mogelijk snel een objectieve 
keuze voor een of meerdere renovatievoorstellen te 
maken. Dit kan gepresenteerd warden in een maat
werk renovatieadvies aan de oprdrachtgever. De 
opdrachtgever kan vervolgens een uitspraak doen 
over het voorstel. 

Wanneer het renovatieconcept bepaald is, is alle 
benodigde informatie voor het kunnen uitwerken van 
een (gevel)renovatieplan bekend. Het renovatie
concept kan vervolgens verder uitgewerkt worden 
voor de bestaande situatie in de volgende fase van 
het renovatieproces: fase 3: meten en tekenen . 

R 

0 

M E 
Opw. 

D 

Figuur II: Voorbeeld vergelijk diagrammen 
Cl Ambitiediagram scenario 1 
Cl Prestatiediagram renovatieconcept 11 
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IN LEIDING 

1. lnleiding 

Deze studie is onderdeel van de master Architecture, 
.Building and Planning special)satie Building Techno
logy, atelier SlimBouwen IV van de Technische Uni
versiteit Eindhoven en is uitgevoerd in samenwerking 
met Oskomera Group te Deurne. De Oskomera 
Group is een hoogwaardig technisch specialist die 
zich bezighoudt met het ontwikkelen , engineeren, 
fabriceren en monteren van gevels, zonneenergiesy
stemen en draagconstructies in aluminium en staal. 
Meer over de Oskomera Group in paragraaf 1.4. 

In deze inleiding is deze studie naar gevelverbetering 
van bestaande verouderde kantoren in zijn context 
geplaatst, het probleemgebied wordt hier beschre
ven . Allereerst zijn in paragraaf 1.1 de huidige 
ontwikkelingen in de Nederlandse kantorenmarkt 
geanalyseerd. In paragraaf 1.2 zijn vervolgens ver
schillende omgangsscenario's met betrekking tot be
staande verouderde kantoorgebouwen beschreven. 
Ook zijn hiervoor trends in de beleggingsmarkt en de 
standpunten van betrokken actoren geanalyseerd .. 
Tot slot is in paragraaf 1.4 meer informatie gegeven 
over de Oskomera Group en de motivatie voor deze 
studie naar gevelverbetering . 

1.1 Context 

Motivatie 

De motivatie voor de start van dit onderzoek ligt ten 
eerste bij de huidige ontwikkelingen in de kantoren
markt: de groei van het aantal leegstaande kantoor
panden en een verouderend aanbod. Kantoor
panden lijken niet meer te voldoen aan de bouw
fysische en esthetische wensen en eisen van deze 
tijd. Slopen (en nieuwbouw) zou hierbij een oplossing 
kunnen zijn. Maar wat als de panden, zowel econo
misch als technisch , nog niet afgeschreven zijn? 

Dit is dan ook een vraag waar ook Oskomera zich 
mee bezig houdt. Welke opties zijn er om de gevel 
van een bestaand kantoorpand te renoveren? Wat 
zijn hiervan de voor- en nadelen? Kennisontwikkeling 
op het gebied van gevelrenovatiemaatregelen en 
bijbehorende prestaties is dan ook gewenst. 

TU/e • OSKOMERA 

Ontwikkelingen in Nederlandse kantorenmarkt: 
"Het aanbod groeit" 

In figuur 1 is de totale voorraad aan verhuurbaar 
kantooroppervlak in Nederland, en de voorraad wel
ke in gebruik is , over de periode 2004 tot en met 
2010 weergegeven . Te zien is dat de totale voorraad 
in deze periode blijft stijgen , wat betekent dat er 
nieuwe kantoorgebouwen bijgebouwd worden. Als 
gekeken wordt naar de voorraden in gebruik is een 
duidelijk keerpunt te zien in 2008. Vanaf 2008 neemt 
het aantal vierkante meters kantoorruimte dat in 
gebruik is af. 

{x 1.000 m2 v.v.o.) 

50.000 

47.000 
-----

44.000- ----
41 .000 

38.000 

35.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

• Voooaad • Voorraad in gebruik 

(Bron: Bak, DTZ Zadelhoff ) 
Figuur 1: Nederlandse kantorenmarkt: 

Voorraad en voorraad in gebruik 

Het verschil tussen de totale voorraad en de voor
raad welke in gebruik is , is het aanbod in de kan
torenmarkt. Dit zijn de leegstaande vierkante meters 
kantooroppervlak. Uit figuur 1 blijkt dat het aanbod 
vanaf 2008 aan het toenemen is. De leegstand was 
medic 2011 ruim 14 procent van het totale vloerop
pervlakte, wat neerkomt op circa 6,6 miljoen vier
kante meter.1 Er is in Nederland een groeiend over
schot aan kantoren ontstaan . 

Echter blijkt uit onderzoek van het Centraal Plan
bureau2 dat, bezien vanuit historisch perspectief, de 
huidige hoge leegstand nog niet tot grote zorgen 
hoeft te leiden. Fluctuaties in de leegstand zijn lo
gisch en leegstandpercentages van boven de 15% 
blijken eerder te zijn voorgekomen . 

Problemen treden mogelijk wel op door een com
binatie van twee nieuwe trends: de verwachte dating 
van de beroepsbevolking en de mogelijke dating van 
het kantoorgebruik per werkende. Dit kan leiden tot 
een verder krimpende behoefte aan kantoren en 
structureel hoge leegstand, zelfs bij complete nieuw
bouwstop. 

1 DTZ Zadelhoff (2011) Nederland compleet factsheets kantoren
en bedrijfsuimtemarkt, medio 2011 . Amsterdam : DTZ Zadelhoff, 
afdeling Research. 
2 CPB (2012) Kantorenmarkt in historisch en toekomstig 
perspectief. Den Haag: Centraal Planbureau . 
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Ontwikkelingen in Nederlandse kantorenmarkt: 
"Het aanbod veroudert" 

Figuur 2 toont de verhouding tussen nieuwbouw en 
bestaande bouw in de Nederlandse kantorenaanbod 
over de periode 2000 tot en met 2009. Onder 
nieuwbouw worden kantoor- en/of bedrijfsgebouwen 
jonger dan twee jaar verstaan . Ook bestaande bouw, 
welke zeer ingrijpend is gerenoveerd, wordt als 
nieuwbouw aangemerkt. Onder bestaande bouw 
worden kantoor- en/of bedrijfsgebouwen ouder dan 
twee jaar verstaan . 

100 

80 

60 

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

• Nieuwbouw • Bestaande bouw 

(Bron: DTZ Zadelhoff) 
Figuur 2: Nederlandse kantorenmarkt: 

Aanbod op de vrije markt naar bouwstatus (%) 

Uit figuur 2 is af te lezen dat het aandeel bestaande 
bouw binnen het aanbod de laatste jaren sterk is 
toegenomen . Het gevolg hiervan is dat de 
gemiddelde prestatieniveaus (zowel bouwfysisch als 
esthetisch) van gevel- en gebouweigenschappen 
minder zullen toenemen en hierdoor ook steeds min
der zullen gaan voldoen aan de hedendaagse wen
sen en eisen van gebouweigenaren en/of -gebrui
kers. 

Er zal actie ondernomen moeten worden om deze 
gebouwen weer aantrekkelijk te maken opdat ze (op
nieuw) opgenomen kunnen worden in de Neder
landse (kantoren)markt. 

1.2 Omgangsscenario's bestaande 
verouderde kantoorgebouwen 

Er zijn inmiddels in bestaande studies verschillende 
scenario's onderzocht met betrekking tot de omgang 
met bestaande kantoorgebouwen die niet meer vol
doen aan de wensen en eisen van deze tijd. Voor
beelden van mogelijke scenario's zijn : 

Kiezen voor sloop (en nieuwbouw) ; 

Het opwaarderen van het bestaande gebouw 
middels een renovatie, met behoud van zijn 
functie ; 

Het opwaarderen van het bestaande gebouw 
middels een renovatie waarbij de functie van het 
gebouw (gedeeltelijk) veranderd : herbestemming ; 

Geen actie ondernemen (doorexploiteren) . 

TU/e · OSKOMERA 

Wanneer een gebouw, zowel technisch als econo
misch gezien is afgeschreven wordt er vaak voor 
gekozen om het gebouw te slopen en er mogelijk een 
nieuw gebouw voor terug te plaatsen . Maar wat als 
het gebouw technisch en/of economisch nog niet is 
afgeschreven? 

Na een levensduur van gemiddeld 70 jaar zijn 
kantoren technisch dusdanig verouderd dat zij voor 
gebruik ongeschikt oftewel incourant zijn geworden.3 

Als vervolgens gekeken wordt naar de omvang van 
de kantorenmarkt per leeftijdscategorie (figuur 3) , 
dan blijkt dat een overgrote meerderheid jonger is 
dan 70 jaar en dat er dus technisch gezien nog 
mogelijkheden zouden kunnen zijn tot een verleng
de levensduur van het gebouw. Een kwalitatieve en 
esthetische verbetering zal echter in bijna alle geval
len gewenst zijn om het gebouw weer aantrekkelijk te 
maken voor de (kantoren)markt. 

C < 500 . 500 - 2.000 

14.000 
C 2.000 - 5.000 D > 5.000 

12.000 +-----------------; 

0 
0 

~ 10.000 
~ 
,S ,, 

8.000 .. .. 
§ 
0 
> 
"' 6.000 "' ::o 
Q; ,, 
i::: 
!!. 

4.000 i::: 

"' 0 c .. 
"' 2.000 
0 
> m 

<1945 1945- 1965- 1975- 1986- 1992-
1964 1974 1985 1991 1997 

leeftijdsi<lasse 

Figuur 3: Omvang kantorenmarkt per leeftijdscategorie4 

Let op : de gegevens uit figuur 3 tonen de gehele 
kantorenmarkt in Nederland, dus zowel de voorraad 
in gebruik als de leegstaande voorraad . Figuur 4 
toont het aanbod in de Nederlandse kantorenmarkt 
naar bouwperiode. Hierin is te zien dat de leeg
staande kantoorgebouwen in Nederland in ongeveer 
95% procent van de gevallen jonger zijn dan 70 jaar 
en dus mogelijk technisch nog niet zijn afgeschreven. 
Het opwaarderen van het bestaande gebouw lijkt 
dus, technisch gezien , een geschikte oplossing. 

Ook moet hierbij vermeld worden dat de kwaliteit van 
de bestaande situatie altijd afhangt van onder andere 
de kwaliteit van toegepaste bouwproducten, de 
detaillering, de uitvoering, omgevingsfactoren en on-

3 EIB (2012) Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Amsterdam: 
Economisch lnstituut voor de bouw. 
4 Blesgraaf bureau voor bouwen & milieu bv i.s .m. Deems 
Raadgevende ingenieurs bv (1999) Plan van aanpak LTGO bestaande U
bouw [Online] <http:/ /www. tool kitforyou . n I/tool kitzorg/docu men ts/ 
1492082080_2.pdf> (Geraadpleegd op 12 mei 2012) . 
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derhoud. Het spreekt voor zich dat bij hergebruik van 
vestaande bouwonderdelen een bouwtechnisch on
derzoek van de bestaande situatie altijd een vereiste 
is. 

• Voor 1900 
1900 1919 

• 1920 - 1939 

• 1940- 1959 

• 1960- 1979 

• 1980-1999 

• Na2000 

(Bron : Bak, DTZ Zadelhoff) 

Figuur 4: Nederlandse kantorenmarkt: 
Aanbod naar bouwperiode per januari 2010. 

Eerder onderzoek is gedaan naar de milieuprestaties 
van verschillende scenario's. In paragraaf 1.2.1 
warden enkele conclusies uit de studie 'Kiezen voor 
nieuwbouw of het verbeteren van het huidige 
kantoor'5 van W/E adviseurs besproken. 

1.2.1 Milieuconsequenties per scenario 

In opdracht van Agentschap NL heeft W/E adviseurs 
een studie verricht naar de milieuconsequenties van 
de keuze voor een nieuw kantoor of (het verbeteren 
van) een bestaand gebouw. 

Centrale vraag in de studie was: wat zijn de 
milieuconsequenties van nieuwbouw, al dan niet 
gecombineerd met een periode van leegstand van 
het bestaande pand , ten opzichte van door
exploiteren van het bestaande pand , al dan niet na 
verbeteringen. Met daarbij te onderscheiden : het 
energiegebruik, materiaalgebruik en ruimtegebru ik. 

In deze studie is ervoor gekozen om vijf scenario's te 
onderzoeken: 

1. Een pand in ongewijzigde vorm huren; 
2. Een pand na lichte renovatie huren (vernieuwd: 

binnenwanden, plafonds, installaties) ; 
3. Een pand na ingrijpende renovatie huren (gebouw 

geheel gestript, dus oak gevels) ; 
4. Een nieuwbouwpand huren en slopen bestaande 

pand ; 
5. Een nieuwbouwpand huren en slopen bestaande 

pand na een periode van leegstand. 

Bij ongewijzigd doorexploiteren is uitgegaan van een 
resterende levensduur van het pand van 10 jaar. 
Aangenomen is dat het restant levensduur bij licht 
renoveren 25 jaar is, en bij ingrijpende renoveren 40 
jaar. In deze 40 jaar is na 25 jaar een lichte renovatie 
verondersteld . Voor nieuwbouw is een levensduur 
van 50 jaar aangehouden met na 25 jaar een lichte 

5 W/E adviseurs (2010) Eindrapport Kiezen voor nieuwbouw of het 
verbeteren van het huidige kantoor. Utrecht: W/E adviseurs. 

TU/e - OSKOMERA 

renovatie. In de studie is gekozen voor een 
benadering op basis van referentiegebouwen . Dit 
maakt het mogelijk generieke uitspraken te doen, die 
in de praktijk met concrete gebouwgegevens 
gespecificeerd kunnen warden . Het onderzoek maakt 
gebruik van twee referentiekantoren van 3.000 
respectievelijk 18.000 m2bvo en de bouwjaren 1980, 
1990 en 2000. De scenario's met ingrijpende 
renovatie of. sloop en nieuwbouw zijn niet. reeel voor 
de gebouwen met bouwjaar 2000 en zijn daarom 
achterwege gebleven. De combinatie van referenties 
en scenario's levert 26 varianten op , waarvoor de 
milieueffecten zijn berekend. Voor de berekeningen 
is gebruik gemaakt van GPR Gebouw 4.1 . 

Figuur 5 geeft de resultaten van de studie weer voor 
het referentiegebouw van 3.000 m2 met als bouwjaar 
1980, 1990 of 2000. De resultaten voor het 
referentiegebouw van 18.000 m2 geven hetzelfde 
beeld , maar de verschillen tussen de varianten zijn in 
absolute zin minder groat. 

De milieubelasting van gebouwen bestaat voorname
lijk uit materiaalgebruik in de totale levensduur en 
energiegebruik in de gebruiksfase voor het comfort 
(verwarming, koeling , warm water, verlichting etcete
ra) . De milieubelasting is uitgedrukt in een scha
duwprijs (euro) , die is bepaald door de gewogen 
sommering van negen milieueffecten, zoals landelijk 
is afgesproken en voor nieuwbouw zijn vastgelegd in 
de Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen 
en GWW-werken . Bij de berekeningen van de 
milieubelasting is het nag niet afgeschreven deel van 
het materiaalgebruik meegenomen als onderdeel van 
de totale levenscyclus. Deze restbelasting moet nag 
warden afgelost bij het vroegtijdig slopen of afdanken 
van het huidige kantoorgebouw of delen ervan . 

Uit figuur 5 wordt duidelijk dat de duurzame klant 
inderdaad voor een relevante keuze staat, zeker als 
het bouwjaar 1990 of eerder is . 
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Figuur 5: Resultaten milieube/asting bij de vijf scenario 's6 

1. Pand in ongewijzigde vorm huren ; 
2. Pand na lichte renovatie huren ; 
3. Pand na ingrijpende renovatie huren ; 
4. Nieuwbouwpand huren en slopen bestaande pand ; 
5. Nieuwbouwpand huren en slopen bestaande pand na 

leegstand. 

Nu worden enkele relevante conclus ies uit het 
onderzoek besproken. 

1. Door de onderzochte varianten te voorzien van 
een energielabel is duidelijk: alle varianten 
zonder groen label (D of hoger) geven een hoge 
milieubelasting. lndien het scenario met licht 
renoveren niet leidt tot een groen label blijft de 
milieubelasting hoog. Een ingrijpende renovatie 
of slopen en nieuw bouwen resteren dan als 
milieuverantwoorde opties . Bij Duurzaam 
lnkopen kiest de Rijksoverheid voor minimaal 
een C-label. De resultaten van deze studie 
ondersteunen de keuze van de Rijksoverheid . 

2. Kijkend naar de integrale milieubelasti~_g (van 
energie- en materiaalgebruik), dan bhjkt het 
vaak zinvol om fors in te grijpen bij 
kantoorgebouwen van 20 jaar en ouder. Bij 
gebouwen met een energielabel D of slech~er, 
lijkt een forse verbeteringreep zelfs de enige 
optie die leidt tot een duurzaam resultaat. Fors 
ingrijpen betekent, een ingrijpende renovatie , of 
sloop en vervangende nieuwbouw. Wordt de 
sloop van het oude gebouw vooraf gegaan door 
een langere periode van leegstand, dan heeft 
de ingrijpende renovatie de voorkeur. 

6 W/E adviseurs (2010) Eindrapport Kiezen voor nieuwbouw of het 
verbeteren van het huidige kantoor. Utrecht: W/E adviseurs. 

3. Het bouwjaar blijkt een zeer relevante factor. 
Duidelijk blijkt dat de materiaal- en 
energiegerelateerde belasting een tegengesteld 
verloop hebben. Het aan materialen 
gerelateerde deel van de milieubelasting stijgt 
naarmate het gebouw van een recenter 
bouwjaar is . De "afschrijving" van de aanwezige 
materialen is namelijk groter naarmate de 
periode van toepassing korter is (vergelijkbaar 
met kosten) . De milieubelasting van 
energiegebruik is juist lager naarmate het 
gebouw jonger is, doordat de 
energetische kwaliteit vaak beter is (strengere 
regelgeving) . 

4. De gunstige uitkomsten voor de scenario's met 
ingrijpend renoveren en met slopen en nieuw 
bouwen zijn , naast de dominante invloed van 
het energiegebruik , vooral het gevolg van het 
gegeven dat de toegepaste materialen over 
een lange periode kunnen worden 
afgeschreven . Omgekeerd hebben gebouwen 
met een korte levensduur een relatief hoge 
milieubelasting als gevolg van materiaalgebruik. 
Het is daarom vanuit duurzaamheidoogpunt van 
groot belang om flexibele , aanpasbare 
gebouwen te (ver)bouwen met een lange 
functionele levensduur. 

In dit onderzoek is op verzoek van Agentschap NL 
de aandacht volledig gelegd bij de milieubelasting , 
dus de 'P' van Planet. In de praktijk spelen 
vanzelfsprekend ook, en misschien wel vooral , 
andere aspecten , zoals financiele aspecten , een 
doorslaggevende rol in het keuzeproces . 
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1.2.2 Trends in de beleggingsmarkt 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op studies 
van vastgoedstrateeg DTZ Zadelhoff en een 
onderzoeksrapport van Troostwijk. DTZ Zadelhoff 
handelt onder andere is bedrijfsonroerend goed en 
voert regelmatig marktonderzoeken uit om het te 
kiezen beleid af te kunnen stemmen op de markt. 
Om de houding die in de beleggingsmarkt wordt 
aangenomen met betrekking tot het groeiende 
verouderende kantorenaanbod in Nederland te 
kunnen bepalen zijn hiernaast enkele citaten uit 
onderzoek van DTZ Zadelhoff onder elkaar gezet. 

De aandacht in de beleggingsmarkt komt steeds 
meer te liggen op energiezuinige gebouwen met 
minimaal een 'groen'7 energielabel , liefst energie
label A. (Zie ook paragraaf 1.2.3). 

In onderzoek8 van Troostwijk werd geconcludeerd 
dat in 2011 bijna € 1,2 miljard in de Nederlandse 
kantorenmarkt werd belegd . Oat is een daling van 
28% ten opzichte van 2010. Sinds het tweede 
kwartaal van 2008 gaat de beleggingsmarkt van 
kantoren door een diep dal. En met uitzondering van 
een kleine opleving aan het eind van 2009, lijkt er 
volgens Troostwijk voorlopig nog geen einde te 
komen aan het sterk verslechterde beleggings
klimaat. Het onderzoek geeft het overaanbod op de 
kantorenmarkt, de onzekere economische vooruit
zichten en strengere financieringseisen als de 
belangrijkste oorzaken . Wei is er sprake van een 
grote interesse in het topsegment van de kantoren
markt. Langjarig verhuurde en duurzame (nieuwe) 
kantoren zijn gewild en worden vooral door 
buitenlandse (veelal Duitse) beleggers gekocht. Het 
aanbod van dergelijke beleggingsobjecten is echter 
zeer beperkt. Hierdoor liepen de prijzen voor dit 
segment de afgelopen periode ook weer op . Voor 
kantoren onder het topsegment staan de prijzen nog 
steeds onder druk. 

Uit dit onderzoeksrapport van Troostwijk komt naar 
voren dat duurzame kantoren , liefst gecombineerd 
met langjarige huurcontracten , gewild zijn in de 
beleggingsmarkt. 

Samengevat is te stellen dat beperking van het 
leegstandsrisico als zeer waardevol wordt gezien. 
Verduurzaming (zie ook paragraaf 1.2.3) van 
bestaande kantoren wordt als de oplossing gezien 
om leegstand in de portefeuille te kunnen voor
komen , ondanks dat de investeringskosten hoger 
kunnen uitpakken dan de verlaging van de exploita
tiekosten . 

: Groene energielabels zijn de energielabels A, B en C. 
Troostwijk (2012) . De Nederlandse kantorenmarkt 2011 . 

Amsterdam : Troostwijk . 
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"Bij niet-energiezuinige gebouwen zal het 
leegstandsrisico steeds grater warden, en zal de 
huurprijs binnenkort waarschijnlijk gaan dalen. 
Daarom is er geen interesse vanuit de institu
tionele beleggers, en grotere financiers. Ook 
warden deze panden . lager getaxeerd. De 
financieringsmoge/ijkheden waarbij geen sprake 
is van verduurzaming zul/en dus zeer beperkt 
zijn. " 

"Voor beleggers zijn de belangrijkste directe 
voordelen /agere exploitatiekosten en minder 
leegstandsrisico. Dit zal meestal niet opwegen 
tegen de kosten. Toch zullen de beleggers 
moeten investeren in verduurzaming, zonder dat 
ze daar een hogere huurprijs voor terug krijgen. 
lmmers, er is momenteel zovee/ aanbod, dat 
huuders eisen kunnen stellen, zonder daar een 
meerprijs voor te beta/en. Dus om toch kantoren 
te verhuren, zal er geinvesteerd moeten war
den." 

"De financiering is vaak /astig. Enerzijds kunnen 
d~ kosten bij een integrale aanpak aanzienlijk 
ZIJn, veel hoger dan de ver/aging van de 
exploitatiekosten. Anderzijds is beperking van 
het leegstandsrisico zeer waardevol, hoewel dit 
moeilijk te zien is in een kasstroom. Maar daarbij 
komen we/ de secundaire voordelen van /anger 
courant blijven, en inpassing binnen een 
strategie van maatschappe/ijk verantwoord 
ondernemen. Ook leidt verduurzaming tot een 
beter pand, dus een betere relatie met de 
huurder." 

"In de be/eggingsmarkt /ijkt er nog strenger 
geselecteerd te warden dan in de huurmarkt. 
Slechts een klein dee/ van de beleggings
transacties heeft geen energielabel A. Deze 
panden zullen het immers steeds moeilijker 
krijgen in de markt, en minder Jang courant 
blijven. Want steeds meer beleggers zul/en zich 
in verduurzaming verdiepen, en hun panden 
verbeteren om de huurders te behouden. " 

Studie: DTZ Zadelhoff, Verbetering door verduur
zaming9 

Het effect van verduurzaming op de marktwaarde 
van bestaande kantoren . 

9 DTZ Zadelhoff (20 11) Verbetering door verduurzaming. 
Amsterdam : DTZ Zadelhoff. 
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1.2.3 Standpunten actoren 

Bij het renoveren van bestaande kantoorgebouwen 
zijn verschillende actoren betrokken . In deze para
graaf worden de achtergronden van de overheden, 
de gebouweigenaar, de kantoorgebruiker en de 
bouwsector besproken . 

De overheden 
Overheden en verschillende marktpartijen hebben in 
juni 2012 een convenant10 getekend om de leegstand 
in kantoren te bestrijden en te stimuleren dat een 
beter functionerende kantorenmarkt wordt bereikt. 
Oat is een markt die beter inspeelt op kwantitatieve 
en kwalitatieve aspecten van de vraag, het econo
misch vestigingsklimaat verbetert, de internationale 
concurrentiepositie van Nederland versterkt en zorgt 
voor waardecreatie op de lange termijn . 

In het convenant is afgesproken dat partijen per 
kantorenregio een visie en doelstellingen formuleren 
op de bestaande kantorenvoorraad , nieuwe ontwik
kelingen en de inzet op regionale herprogrammering. 
De bestaande kantorenvoorraad moet beter toe
gesneden worden op de gebruikers door bestaande 
kantoren te herontwikkelen en te verduurzamen en 
door te investeren in de toekomstvastheid van 
locaties. 

Nieuwbouw moet echter in beperkte mate mogelijk 
blijven , mits die past binnen een regionaal en lokaal 
te formuleren kantorenbeleid gericht op verbetering 
en onttrekking van bestaande kantoren en -locaties 
en beperkte aanwijzing van nieuwe kantoorlocaties 
en mits die nieuwbouw voldoet aan de veranderende 
gebruikerseisen en gemotiveerd kan worden op 
grond van de ladder voor duurzame verstedelijking . 
Echter, om de leegstand in de kantorenmarkt te 
kunnen beperken is herontwikkeling en verduur
zaming van bestaande kantoren de eerste prioriteit, 
boven sloop en nieuwbouw. 

Ook is de regelgeving met betrekking tot renovatie 
en verbouw van bestaande bebouwing in het nieuwe 
Bouwbesluit 2012 versoepeld om herontwikkeling en 
verduurzaming van bestaande panden aantrekke
lijker te kunnen maken. Dit is onder andere gedaan 
door de toevoeging van het begrip 'Rechtens ver
kregen niveau'. 

Onder Bouwbesluit 2003 was de basisregel dat ook 
een verbouwing aan de actuele nieuwbouweisen 
wordt getoetst en dat er daarbij een mogelijkheid is 
om een ontheffing aan te vragen indien niet aan een 
nieuwbouwvoorschrift kan worden voldaan . Beslis
sing daarover vervolgens door de gemeente. 

Het rechtens verkregen niveau van een gebouw is te 
omschrijven als het kwaliteitsniveau dat bij een 
rechtmatig gebouwd gebouw direct voor aanvang 
van de verbouwwerkzaamheden aanwezig is. In 
paragraaf 4.1 wordt hier dieper op ingegaan. 

1° Convenant Aanpak Leegstand Kantoren (27 juni 2012) 
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De gebouweigenaar 
Een groot deel van de kantorenvoorraad en zo'n 
beetje het hele lege gedeelte daarvan (90%) is in 
eigendom van beleggers.11 Het kantoor is voor de 
belegger een vermogensobject waarbij het rende
merit wordt bepaald door de huwinkomsten en de 
waarde ontwikkeling . In paragraaf 1.2.2 is uitgelegd 
dat gebouweigenaren leegstand in hun portefeuille 
vanuit economisch oogpunt moeten proberen te 
voorkomen en dat de aandacht steeds meer komt te 
liggen op duurzame gebouwen. De beleggers zullen 
moeten investeren in verduurzaming, zonder dat ze 
daar een hogere huurprijs voor terug krijgen . Dit 
zorgt ervoor dat nieuwe huurconstructies ontstaan 
om dit verschil op te kunnen vangen . 

Als voorbeeld wordt nu het 'Green-Lease'-concept 
besproken . Triodos Vastgoedfonds heeft in 2011 een 
10-jarig 'Green-Lease'-contract gesloten met 
GasTerra voor het voormalige regiokantoor van ABN 
Amro in het centrum van Groningen. Dit concept 
houdt in dat de huurder een huurprijs betaalt die 
gebaseerd is op de totale exploitatiekosten van het 
gebouw. Dankzij energiemaatregelen dalen de 
exploitatielasten en wordt de verduurzaming bekos
tigd . Het pand heeft nu nog energielabel G maar doel 
is dat het gebouw na renovatie energielabel A+ krijgt. 
Daarnaast zijn in het huurcontract bindende af
spraken gemaakt om het gebouw maximaal duu
rzaam te gebruiken. Triodos Bank verwacht dat deze 
constructie een nieuwe impuls zal geven aan de 
maatschappelijke discussie over nieuwbouw versus 

12 leegstand en duurzaam versus gangbaar bouwen. 

Het bedrijf Avantes en verhuurder Uni-Invest hebben 
eenzelfde huurconstructie toegepast. 13 Avantes 
zocht een duurzaam bedrijfspand en vond een pand 
in Apeldoorn . Het pand moest echter een grondige 
renovatie ondergaan. In samenwerking met Uni
Invest werd het pand gerenoveerd . Buiten de 
noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw is er 
voor 300.000,- euro ge"lnvesteerd in duurzame 
maatregelen . Een adviesbureau heeft vervolgens 
berekende welke besparingen op de energiekosten 
deze extra investeringen zullen opleveren . Die 
besparing kwam neer op 9,25 euro per m2 per jaar; 
omgerekend 2.500 euro per maand. Dit bedrag wordt 
nu als 'green fee ' bovenop de huur betaald door 
Avantes. Op deze manier wordt de investering 
afbetaald . Nadat de investeringen zijn afbetaald zijn 
alle besparingen voor de huurder. Een 
langetermijnrelatie van tien tot vijftien jaar is hiervoor 
van belang . Alleen dan is het mogelijk eenzelfde 
terugbetaalconstructie af te spreken als Uni-Invest 
en Avantes. 

11 EIB (201 O) Probleemanalyse en oplossingsrichtingen. Amster
dam: Economisch lnstituut voor de Bouw. 
12 Troostwijk (2012) . De Nederlandse kantorenmarkt 2011 . 
Amsterdam : Troostwijk . 
13 Gebruikte bran : Weekblad Facilitair 2011 nr. 292 , p. 36-38. 
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In de opkomende green lease contracten leggen 
eigenaar en gebruiker de verdeling vast van de 
kosten , de opbrengsten en de risico's bij het ver
duurzamen van een gebouw 14 zodat maatregelen 
meetbaar en controleerbaar worden . 

De kantoor:gebruiker 
De huurder is de dagelijkse gebruiker van het 
gebouw en bepaalt de vraagzijde van de huurmarkt. 
Door het overschot aan kantoorruimte is de huidige 
markt een gebruikersmarkt te noemen. Dit houdt 
onder meer in dat de huurder hogere eisen kan 
stellen aan de kwaliteit van de kantoorruimte . 

Volgens onderzoek van adviesbureau Twijnstra Gudde 
(2009) zal het merendeel van de kantoorgebruikers op 
de langere termijn kiezen voor toepassing van flexibele 
kantoorconcepten , bijvoorbeeld door het intensiveren 
van samenwerkingsverbanden tussen gebruikers in het 
beheer en het gebruik van kantoorruimte. 

Verder blijkt dat de bereidheid om te willen verhuizen 
met bijna tweederde is afgenomen. Dit blijkt uit twee 
rapporten die NVB (vereniging voor ontwikkelaars en 
bouwondernemers) samen met de Faculteit Geo
wetenschappen van de Universiteit van Utrecht en 
het onderzoeksbureau STOGO over de Nederlandse 
kantorenmarkt heeft uitgebracht in het voorjaar van 
2009. Dit zal ervoor zorgen dat er duidelijke af
spraken moeten worden gemaakt tussen de kan
toorgebruikers en de gebouweigenaren wanneer er 
voor wordt gekozen gebouwverbetering . Renovatie
oplossingen waarbij de huurder het gebouw niet 
hoeft te verlaten zouden hier uitkomst kunnen bie
den . 

Uit onderzoek van Jones Lang LaSalle blijkt dat 60 
procent van de kantoorgebru ikers binnen vijf jaar hun 
kantoorgebouw wil aanpassen aan 'Het Nieuwe 
Werken ' en de bezettingsgraad van werkplekken wil 
verhogen . Gecombineerd met de al eerder gecon
stateerde stijgende behoefte aan duurzame 
huisvesting heeft dit gevolgen voor de kantoren
markt, omdat slechts een deel van de bestaande 
kantorenvoorraad hiervoor geschikt is. Het heront
wikkelingspotentieel op de Nederlandse kantoren
markt wordt daarmee bepaald door de kantoor
gebruikers, concludeert Jones Lang LaSalle . Uit het 
onderzoek van Jones Lang LaSalle blijkt ook dat 
meer dan de helft van de kantoorgebruikers flexi
belere huurovereenkomsten wil , met een kortere 
looptijd dan v~f jaar. In veel gevallen is dit nu nog 
niet mogelijk.1 

14 Bron: www.platformduurzamehuisvesting .nl. 
15 Gebrui kte bron : Werken2.0 (2012) 60% kantoorgebruikers wit 
kantoorgebouw aanpassen [Online] <http //www.werken20.nl/ 
nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/6805/60-
kantoorgebruikers-wil -kantoorge-bouw-aanpassen> 
(geraadpleegd op 12 jun i 201 2) . 
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De bouwsector 
Naar verwachting gaat de bouwsector door het 
ondertekende convenant10 de komende jaren profite
ren . Hier zullen immers sloop-, herbestemmings- en 
transformatieopdrachten uit voortkomen , stelt 
Bouwend Nederland in een reactie op haar website: 
"Het convenant richt zich weliswaar op de langere 
termijn , maar is in lijn met onze opvattingen over de 
aanpak van de leegstand op de kantorenmarkt". 

De bouwsector zal zijn creativiteit moeten tonen om 
het bestaande gebouw, binnen de afgesproken 
regelgeving , te kunnen laten voldoen aan de wensen 
van de opdrachtgever. De technische kennis is vaak 
wel aanwezig om de gebouwrenovatie uit te kunnen 
voeren . Echter, kennis met betrekking tot verschil
lende renovatievarianten en bijbehorende resultaten 
met betrekking tot bijvoorbeeld gebouwkwaliteit of 
exploitatielasten in de toekomst lijken te ontbreken . 
Momenteel wordt er projectmatig naar oplossingen 
gezocht waardoor een goede afweging tussen 
verschillende renovatiestrategieen lastig te maken is. 
Hier liggen mogelijkheden voor deze studie naar 
gevelrenovatie . 
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1.3 Oskomera Group 

Deze studie is in samenwerking met de Oskomera 
Group te Deurne uitgevoerd . De Oskomera Group is 
een hoogwaardig technisch specialist die zich 
bezighoudt met het ontwikkelen , engineeren, fabri
ceren en monteren van gevels , zonne-energie en 
draagconstructies in aluminium en staal. Vanaf de 
ontwerpfase, volgens het Design & Build principe, 
ontwikkelt en realiseert de Oskomera Group in nauw 
overleg met de opdrachtgever verschillende typen 
gevels en staalconstructies , van historische stalen 
gevels tot moderne klimaat- en tweede huid gevels 
waarb~ het kwaliteitsniveau hoog in het vaandel 
staat.1 

Naast de hoofdvestiging in Deurne (Noord-Brabant, 
Nederland) heeft de Oskomera Group eigen vestigin
gen of permanente activiteiten in Engeland, lerland, 
Portugal en de Nederlandse Antillen . 

Nu verwacht mag worden dat de vraag naar 
verduurzaming van bestaande kantoren sterk zal 
toenemen wil Oskomera zich verder ontwikkelen op 
het gebied van de (gevel)renovatiemarkt. Enkele 
vragen die hierbij opkomen zijn : Welke opties zijn er 
om de gevel een bestaand gebouw aan te passen en 
te laten voldoen aan de wensen en eisen van de 
opdrachtgever? Welke (gevel)renovatietechniek pas 
je wanneer en waar toe? Zijn er mogelijkheden om 
bestaande gevelonderdelen te hergebruiken? Hoe 
kan het proces van eerste gesprek tot het doen van 
een renovatievoorstel versneld worden? Kan de 
keuze voor een renovatievoorstel veranderen 
wanneer niet alleen gekeken wordt naar de 
investeringskosten , maar ook naar de Total-Cost-of
Ownership 17? 

16 Meer informatie over projecten of diensten van de Oskomera 
Group is te vinden op website : www.oskomera .nl. 
17 Total-Cost-of-Ownership (TCO) is een benaderingswijze waarbij, 
naast de stichtingskosten , oak gekeken wordt naar de financiele 
gevolgen van keuzes in de ontwerpfase van gebouwen. TCO 
brengt de totale kosten op korte en langere termijn in beeld om een 
beoogde prestatie te kunnen realiseren. Door te kijken naar de 
totale periode warden betere keuzes gemaakt waardoor de TCO 
geoptimaliseerd warden . Hiermee kunnen bezuinigingen in 
investeringskosten gevonden warden , maar oak in exploitatie
kosten . Er wordt voorkomen dat verkeerde bezuinigingen in de 
investeringskosten leiden tot een veelvoud aan verhoogde 
exploitatiekosten . Verder kunnen extra investeringen een veelvoud 
aan besparingen tijdens de levensduur opleveren . 
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Figuur 6: Bedrijfspand Oskomera te Deurne 

Deze studie is enerzijds gericht op kennisontwik
keling met betrekking tot gevelverbetering en de 
resultaten die verschillende vormen van gevel
verbetering kunnen hebben op onder andere uiter
lijke kenmerken , investeringskosten en de milieube
lasting. 

Anderzijds wordt er gekeken naar mogelijkheden om 
de technische renovatiemogelijkheden at te kunnen 
stemmen op de vraag van de opdrachtgever, opdat 
het renovatieproces gestroomlijnd wordt. 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Vraagstelling 

De vraagstelling is opgesplitst in een hoofdvraag 
(§ 2.1.1) en zeven deelvragen (§ 2.1.2) . 

2.1.1 Hoofdonderzoeksvraag 

De hoofdonderzoeksvraag in deze studie is als volgt 
geformuleerd: 

Hoe kan een renovatiestappenplan ontwikkeld wor
den, waarin zowel de vraag van de opdrachtgever 
als de uitgangssituatie van het bestaande pand als 
uitgangspunt kan worden genomen en objectief kan 
worden vergeleken met prestatieniveaus van ver
schillende renovatieoplossingen , om zo tot een on
derbouwde keuze voor een renovatieoplossing te 
komen? 

2.1.2 Deelvragen 

Om de hoofdonderzoeksvraag te kunnen beantwoor
den is deze opgesplitst in zeven deelvragen . De 
deelvragen zijn op hun beurt weer verdeeld in vier 
onderdelen . 

Deelvraag een en twee hebben betrekking op de 
bestaande bebouwing . Er is onderzocht of bepaalde 
gebouwen meer of minder geschikt zijn om 
gegouwverbetering toe te passen. Verder zijn er 
gebouwkenmerken en -eigenschappen van 
gebouwen uit de doelgroep geanalyseerd. 
Vervolgens is in deelvraag twee een uitgangssituatie 
gecreeerd waarvoor een renovatieplan ontwikkeld 
kan worden. 

In de deelvragen drie en vier zijn ten eerste de 
wettelijke minimale eis met betrekking tot reonvatie 
en de te verwachten wensen en eisen van de 
opdrachtgever geanalyseerd . Ten tweede is bepaald 
hoe de informatie , nodig voor het kunnen maken van 
een renovatievoorstel passend bij de vraag van de 
opdrachtgever en de eigenschappen van het be
staande gebouw, verkregen en vastgelegd worden . 

Deelvraag vijf heeft betrekking op het aanbod dat 
Oskomera kan bieden om te kunnen beantwoorden 
aan de vraag van de opdrachtgever. Deelvraag zes 
is vervolgens gericht op kennisontwikkeling met 
betrekking tot de behaalde prestaties behorend bij 
het ontwikkelde aanbod. 

Ten slotte is in deelvraag zeven onderzocht hoe de 
vraag en het aanbod objectief met elkaar vergeleken 
kan worden . 
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DEEL 1: ANALYSE DOELGROEP BESTAANDE 
BOUW 

Deelvraag 1: Wat zijn de eigenschappen en 
kenmerken van de gebouwen uit de doelgroep? 

Deelvraag 2: Wat zijn de kenmerken van de referen
tiekantoren? 

DEEL 2: ANALYSE VRAAG 

Deelvraag 3: Aan welke wensen/eisen zal het gere
noveerde gebouw moeten gaan voldoen? 

Deelvraag 4: Hoe kan de benodigde informatie , 
nodig voor het kunnen maken van een renovatie
voorstel passend bij de vraag van de opdrachtgever 
en de eigenschappen van het bestaande gebouw, 
verkregen en vastgelegd worden? 

DEEL 3: ONTWIKKELING AANBOD 

Deelvraag 5: Welke gevelrenovatieprincipes wil en 
kan Oskomera aanbieden? 

Deelvraag 6: Wat zijn de prestaties van de in deel
vraag 5 ontworpen renovatieprincipes op de gekozen 
criteria uit deelvraag 3? 

DEEL 4: KOPPELEN VRAAG-AANBOD 

Deelvraag 7: Hoe kan de vraag van de opdrachtge
ver en het aanbod van de gevelbouwer beter op 
elkaar worden afgestemd? 

2.2 Aanpak 

De aanpak is per deelvraag weer verschillend en is 
dan ook per behandeld. Per deelvraag is allereerst 
de probleemstelling omschreven. Vervolgens is ook 
per deelvraag de gekozen aanpak uitgelegd. Tot slot 
worden de resultaten en conclusies gegeven. 
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DEEL 1: ANALYSE DOELGROEP 

3. Doelgroep bestaande bouw 

DEELVRAAG 1: Wat zijn de eigenschappen en kenmerken van de gebouwen uit de doelgroep? 

3.1 Probleem- en doelstelling 

Elk gebouw is uniek. Door middel van deze deel
vraag wordt gezocht naar gemiddelde gebouwken
merken en -eigenschappen voor kantoorgebouwen 
uit een bepaalde periode. Het doel hiervan is om de 
totale verouderde gebouwenvoorraad op te splitsen 
in kantoorgebouwen welke meer of minder geschikt 
zijn voor verduurzaming. Op deze manier kan de 
doelgroep in de tijd warden afgebakend. 

3.2 Aanpak deelvraag 1 

Literatuurstudie naar ontwikkelingen van gebouw
eigenschappen van 1900 tot 2010. De verzamelde 
informatie is op een tijdlijn geplaatst waardoor een 
context voor de verzamelde informatie gecreeerd is. 

Vervolgens is middels een literatuurstudie onder
zocht of er een voorkeur is voor renovatie van kan
toorgebouwen uit een bepaalde periode. Op deze 
manier is de doelgroep in de tijd afgeba-kend. 

Ten slotte zijn de benodigde gebouwkenmerken en 
gebouweigenschappen bestudeerd . Aan de hand van 
bestaande studies, bouwvoorschiften uit een 
bepaalde periode en bekende bouwsystemen zijn de 
gemiddelde gebouweigenschappen voor kantoorge
bouwen uit een bepaalde bouwperiode bepaald . 

Figuur 7: 11/ustratie probleemstelling deelvraag 1. 

3.3 Resultaten 

Om de gegevens over de bestaande kantoor
gebouwen direct in hun context te kunnen plaatsen is 
ervoor gekozen om de informtie op een AO-vel in de 
vorm van een tijdlijn te verzamelen , zie bijlage 1: 
Historisch overzicht kantoormilieus . 

3.3.1 Historisch overzicht kantoormilieus 

Uit de verzamelde informatie met betrekking tot de 
kantorenbouw in Nederland van 1900 tot 2010 is 
geprobeerd een onderscheid aan te brengen in 
kantoren welke meer en minder geschikt zijn voor 
verduurzaming. 

Op basis van de bouwfysische eigenschappen van 
de schil zijn onderscheidende kantoorklassen aan te 
geven. Dit kan uitgelegd warden door middel van de 
onderverdeling in klimaatscheidingen gegeven in het 
boek Gevels en Architectuur: facades in aluminium 
en g/as van J.Renckens . Onderscheid is gemaakt in: 

Enkelvoudige klimaatscheiding (tot ongeveer 
1975). 
Thermisch ge"fsoleerde klimaatscheiding (1975-
1990). 
Klimaatanticiperende interface (vanaf 1990). 
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Uit onderzoek 18 van vastgoedstrategen DTZ Zadel
hoff is gebleken dat, op basis van ligging, gebouw
kenmerken en beschikbare gegevens gebouwen uit 
de periode 1960-1995 het meest geschikt zijn voor 
verduurzaming . De gebouwen uit de doelgroep vallen 
dus in alle drie de kantoorklassen zeals deze hier
boven zijn gegeven. In de volgende paragraaf wordt 
dieper ingegaan op de kenmerkende gebouweigen
schappen van de kantoorgebouwen uit de periode 
1960-1995. 

3.3.2 Ontwikkeling gebouwkenmerken 

In deze paragraaf warden de gemiddelde eigen
schappen van kantoorgebouwen uit de doelgroep 
uiteen gezet. De gegeven eigenschappen in figuren 
8 - 15 vormen de gemiddelde eigenschappen, 
representatief voor kantororgebouwen in Nederland 
uit de periode 1970, 1980 en 1990. Het is hierbij wel 
van belang te vermelden dat het hier gemiddelde 
waarden betreft en dat er bij gebouwrenovatie 
uiteraard altijd na moet warden gegaan wat de 
specifieke gebouwkenmerken voor het desbetref
fende gebouw zijn . 

Van de volgende eigenschappen wordt onderzocht 
hoe de kantoorgebouwen gemiddeld gepresteerd 
hebben : 

Vloer; Rc-waarde 
Gevel ; Rc-waarde 

• Oak; Rc-waarde 
• Beglazing: U-waarde 

ZTA-waarde 
L TA-waarde 
Kierdichting ; qv10 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de stijging 
van de energieprijzen zijn in het verleden in hoge mate 
bepalend geweest voor het thermisch isolatieniveau. 
Op basis hiervan kunnen uitspraken warden gedaan 
over de isolatiekenmerken per leeftijdscategorie. 

1970 1980 

Vloer; Rc-waarde 0,25 * 0,25 m2KPN 

Gevel; Rc-waarde 1,0• 1,0 m2KIW Cdichte delen) 

Oak; Rc-waarde 1,3* 1,3m2 K/W 

Beglazing: U-waarde 5,8•w1m2 K 4,4 W/m2 K 

ZTA-waarde 0,9• 0,8 

LTA-waarde 0,9* 0,8 

Kierdichting; qvt 0 2,5* dm'/s m2go 1,5 dm'/s m2go 
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De gegevens uit tabel 8 zijn vertaald naar grafieken 
om de ontwikkelingen van de gemiddelde eigen
schappen overzichtelijk weer te kunnen geven in de 
tijd . 

In de grafieken is in rood aangegeven wat de 
gemiddelde prestaties van een kantoorgebouw uit 
een bepaalde periode zijn . De groene stippellijn geeft 
aan wat de minimale eis is waaraan een nieuwbouw
kantoor volgens Bouwbesluit 2012 aan moet vol
doen. 

Vloer; Rc-waarde [m~M') 

1 

• 
'70 

--
Figuur 9: Ontwikkeling Rc-waarden vloer 

Uit de grafiek wordt duidelijk dat vanaf de jaren 
tachtig meer aandacht is gekomen voor het isoleren 
van de vloer. De gemiddelde isolatiewaarden voor de 
vloer lijken erg laag; uit EPC berekeningen kan be
paald warden wat het effect van na-isoleren van de 
vloer is op de energieprestatie . 

Gevel; Rc·waarde (dichte delen) [m'KIW] 

--··----~~hye_auBo_uwbe~J.1..tt 2012 

-----1 ..- -

• 
'70 ·ao 110 

Figuur 10: Ontwikkeling Rc-waarden vloer 

De grafiek laat een geleidelijke stijging in gemiddelde 
Rc-waarden zien tussen 1970 en 1990. De thermisch 
onge'lsoleerde spouw verdwijnt begin jaren negentig 

1990 882012 

1,3m2KfN 3,5 m2KfN 

2,0 m2KfN 3,5 m2KfN 

2,5 m2KfN 4,0 m2 KfN 

3,0W/m2 K 1,1 W/m2K111 

0,7 0,6 

0,7 0,7 

1,0 dm'/s m2go 1v~2Jm'/s m2go 

(Bron 1980 en 1990.· WA: adviseurs - Kiezen voor nieuwbouw of het verbeteren 
van het huidige kantoor) 

t11 Bomvbes/uit 2012: vliesgevel: Uc ..... 1 = 2,2 W/m 2K 
• Verwachting, 

Figuur 8: schema met gemidde/de gebouweigenschappen van 
kantoorgebouwen in Nederland naar bouwperiode. 

18 DTZ Zadelhoff (201 O) Duurzame kans bestaande kantoren. 
Amsterdam : DTZ Zadelhoff. 
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en doordat steeds dikkere isolatiepakketten worden 
toegepast stijgt de gemiddelde Rc-waarde van de 
dichte delen tot 2,5 m2 KM/ in 1990. 

Gevel; Rc-waarde (dichte delen) [m'KJW] 

70 '80 '90 

Figuur 11: Ontwikkeling Rc-waarden dak 

Zoals bij de Rc-waarden van de gevel is ook bij de 
Rc-waarden van het dak een geleidelijke stijging te 
zien. 

Beglazlng U-wurdt {W/m2K] 

6 . -

• 
• 

70 ·so '90 

Figuur 12: Ontwikkeling U-waarde van de beglazing 

In deze grafiek wordt de gemiddelde U-waarde van 
het glas dat toegepast is in de Nederlandse 
kantorenmarkt aangegeven. De U-waarde geeft aan 
hoeveel Watt aan energie door een vierkante meter 
beglazing gaat wanneer het temperatuurverschil aan 
beide zijden 1 graad Celsius is. In dit geval geldt 
voor de beglazing van een gebouw dat een lagere U
waarde een gunstigere eigenschap is. 

De rechte lijn in de grafiek is hier echter enigzins 
misleidend . Voor de energiecns1s begin jaren 
zeventig was het namelijk gebruikelijk om enkel glas 
toe te passen (U-waarde = 5,8) . In 1980 werd enkel 
(5.8) en dubbel (3.0) glas toegepast (aanname 50:50 
gem. 4.4)rn In de jaren negentig was het gebruikelijk 
om dubbel glas toe te passen . 

Voor ramen , deuren, kozijnen , vliesgevels , beglazing 
en panelen in vliesgevels geldt vanaf 01-01-2013 
een andere, strengere , eis in het Bouwbesluit 2012, 
namelijk : Uovera11 .::_ 1,65 W/m2K20

. 

In utiliteitsgebouwen wordt veel gewerkt met ther
misch onderbroken aluminium kozijnen of vliesge
vels. Deze bezitten forfairair een U-waarde van 3,8 
W/m2.k.21 In combinatie met HR++ beglazing wordt 
dan niet meer aan de nieuwe eisen voldaan. Veel 

19 W/E adviseurs (201 O) Eindrapport Kiezen voor nieuwbouw of het 
verbeteren van het huidige kantoor. Utrecht: W/E adviseurs. 
20 Bouwbesluitinfo (2012) Wijziging Bouwbesluit 2012 [Online] 
<http://www.bouwbesluitinfo.nl/pages/posts/wijziging-bouwbesluit-
2012-73 .php> (Geraadpleegd 1 november 2012) . 
21 PH-bouwadvies (2012) U-waarde kozijnen, ramen en deuren per 
01-01-2013 naar 1,65 Wl m2.k [Online] <http://www.ph
bouwadvies .nl/u-waarde-kozijnen-ramen-en-deuren-per-01-01 -
2013-naar-165-wm2-k/> (Geraadpleegd op 1november2012). 
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leveranciers beschikken echter ook over kozijnen of 
vliesgevels met een verbeterende U-waarde, die net 
zoals houten kozijnen , zo rond de 2,4 W/m2.k. ligt. In 
combinatie met HR++ beglazing kan dan de maxi
male U-waarde worden gehaald. Vaak worden deze 
beter isolerende profielen niet standaard toegepast, 
dit zal dus moeten veranderen . 

ZTA-w3arde 

0,9 .... 

0,8 

0,7 

0,6 

70 

• 

N vea· Bou,.;bt.>sft.112012 

80 '90 

Figuur 13: Ontwikkeling ZTA waarden van het g/as 

De ZTA-waarde of zontoetredingsfactor (warmte) van 
een beglazingssysteem geeft de verhouding tussen 
de binnenkomende en de opvallende zonnestraling 
(zowel directe als diffuse straling). Hoe hoger de 
ZTA-waarde hoe meer zontoetreding in de winter 
(gunstig), maar ook in de zomer (ongunstig , keeling 
nodig). Door ontwikkelingen begin jaren zeventig in 
de glasindustrie komen steeds beter isolerende en 
zonreflecterende beglazingen ter beschikking 
waardoor de ZTA-waarde van het glas kon worden 
teruggebracht tot 0,2. 

LTA-wa.arde 

0.9 .. _ 

0,8 

0,7 

0,6 

70 

--- ---- ---
'90 '90 

Figuur 14: Ontwikkeling L TA waarden van het glas 

De L TA-waarde of lichttoetredingsfactor (licht) van 
een beglazingssyteem geeft de verhouding tussen 
de binnenkomende en de opvallende zichtbare zon
nestraling bij een loodrechte invalshoek. In dit geval 
geldt voor de beglazing van een gebouw dat een ho
gere L TA-waarde een gunstigere eigenschap is. 

Kierdlchtlng qv1 0 [dm'ls m'go) 

• 
2,0 

1,5 

1,0 

0.5 

70 

-- ------
'BO '90 

Figuur 15: Ontwikkeling kierdichting van de gebouwschil 

De prestaties op het gebied van kierdichting in de 
bouw is sterk afhankelijk van de bouwmethode en de 
uitvoering en is dus sterk gebouwgebonden. Bij 
renovatieprojecten zal ook hier specifiek onderzoek 
gedaan moeten worden om de mogelijke verbetering 
in kierdichting vast te kunnen stellen. 
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3.4 Conclusies 

• Uit onderzoek22 van DTZ Zadelhoff blijkt , wanneer 
er gekeken wordt naar mogelijkheden voor ver
duurzaming, dat er op basis van ligging , gebouw
kenmerken en beschikbare gegevens gebouwen 
uit de periode 1960-1995 het meest geschikt zijn. 

Gemiddelde bouwfysische prestaties van kantoor-· 
gebouwen ult de perioden 1970, 1980 en 1990 
zijn in figuur 8 gegeven. De gebouweigenschap
pen halen in bijna alle gevallen niet de nieuw
bouweisen uit het Bouwbesluit 2012 en liggen er 
in de meeste gevallen zelfs ver vandaan , zie 
figuren 9 tot 15. De nieuwbouweisen uit 
Bouwbesluit 2012 zijn toegevoegd om aan te 
geven wat de gebouweigenschappen zijn van 
'concurerende' gebouwen in de kantorenmarkt. 
Wanneer kantoorgebouwen uit de jaren 1960 tot 
1995 dus willen concureren met de huidige 
nieuwbouw op de kantorenmarkt, met betrekking 
tot de gebouweigenschappen , dan zullen ge
bouwonderdelen aangepast, veranderd of ver
nieuwd moeten warden . 

22 
DTZ Zadelhoff (2010) Duurzame kans bestaande kantoren . 

Amsterdam : DTZ Zadelhoff. 
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4. Referentiekantoren 

DEELVRAAG 2: Wat zijn de kenmerken van de referentiekantoren? 

Bouwperi ode? 

Gebouwgrootte? 

4.1 Probleem- en doelstelling 

Bestaande referentiekantoren geven wel eigenschap
pen aan de gebouwschil maar doen geen uitspraken 
over de technische invulling van de gebouwschil. In 
dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gebruikte 
geveltechnieken . 

De doelstelling is om een of meerdere referentie
kantoren te ontwikkelen welke respresentatief zijn 
voor kantoorgebouwen in Nederland uit doelgroep 
zoals deze bepaald is in hoofdstuk drie. Voor deze 
referentiekantoren zullen in het vervolg van deze 
studie verschillende renovatievarianten ontwikkeld en 
beoordeeld worden. 

Maatvoering ? 

lnstall atieconcept? 

Materiaalgebruik? 

Klimaatbeheersin g? 

'emstelling deelvraag 2. 

4.2 Aanpak deelvraag 2 

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is het 
van belang om de doelgroep verder af te bakenen . 
Er wordt ondescheid gemaakt in bouwperiode, 
gebouwgrootte, gevelprincipe en intallatieconcept. 
Om hier uitspraken over te kunnen doen wordt onder 
andere de gevonden informatie over de bestaande 
kantorenvoorraad uit hoofdstuk drie gebruikt. Ten 
tweede is gekeken naar referentiekantoren uit 
bestaande studies. Tot slot wordt een bestaand 
kantoorgebouw (binnen deze afbakening) geana
lyseerd om de gevonden gegevens te kunnen contro
leren en inzicht te krijgen in de technische invulling 
en bouwmethode. 
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4.3 Resultaten 

Voor het doen van uitspraken over de effecten van 
de renovatieconcepten en -strategieen wordt in deze 
studie gebruik gemaakt van twee referentiekantoren . 
Deze referentiekantoren zijn onder andere geba
seerd op eigenschappen gegegeven in figuur 8. 

Er is een afweging gemaakt tussen het gebruik van 
een casusproject of het gebruik van een referentie
kantoor. Een casusproject heeft altijd project
specifieke eigenschappen die nadelig kunnen uitpak
ken voor bepaalde renovatieconcepten waardoor 
onderling vergelijken lastig wordt. Bij een referentie
kantoor kunnen alle eigenschappen van het gebouw 
kunnen de gemiddelde eigenschappen van een 
bouwperiode zijn . Keuze voor referentiekantoor om 
verschillende renovatieconcepten toe te kunnen 
passen en onderling te kunnen vergelijken . 

Er is voor gekozen om nieuwe referentiekantoren op 
te zetten omdat in bestaande referentiekantoren de 
gevel technisch niet genoeg detail heeft om voor dit 
onderzoek te gebruiken. De in deze studie ontwikkel
de referentiekantoren zijn gebaseerd o:P: de twee 
referentiekantoren gebruikt in onderzoek 3 van W/E 
adviseurs . 

De berekende gegevens geven een gemiddelde 
indicatie voor werkelijke verbruiken en zijn daarmee 
wel bruikbaar voor beleidsmatige analyses , maar zijn 
niet geschikt voor kantitatieve uitspraken op indivi
dueel gebouwniveau. 
lndividuele gebouw- en gebruikskenmerken zullen in 
de praktijk regelmatig afwijken van de in deze studie 
aangenomen kenmerken. 

23 W/E adviseurs (2010) Eindrapport Kiezen voor nieuwbouw of het 
verbeteren van het huidige kantoor. Utrecht: W/E adviseurs. 
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4.3.1 Bouwperiode 

De referentiekantoren zijn representatief voor een 
gemiddeld gebouw uit de periode 1980-1989. Deze 
periode is gekozen omdat hier op voorhand de keuze 
tussen opwaarderen bestaande gevel, plaatsen van 
voorzetgevel of het vervangen van de bestaande 
gevel het meest lastig te voorspellen blijkt. . . 

4.3.2 Gebouwgrootte 

Het onderscheid tussen de twee referentiekantoren 
zit hem in de grootte van het gebouw. Er is gekozen 
voor twee referentiekantoren zodat de verschillen in 
montagetechniek en Service en Onderhoud werk
zaamheden meegenomen kunnen worden in deze 
studie. 

Referentiekantoor 1 
Het voorbeeld betreft een gebouw met vier verdie
pingen van 44 meter lang en 17 meter breed. De 
totale gebruiksoppervlakte van het gebouw is circa 
3000m 2

. 

Referentiekantoor 2 
Het voorbeeldgebouw betreft een gebouw met tien 
verdiepingen van 80 meter lang en 22 ,4 meter breed. 
De totale gebruiksoppervlakte van het gebouw is 
circa 18000m2

. 

Meer informatie over de gebouwafmetingen van de 
referentiekantoren toegevoegd in bijlage 2. 
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4.3.3 Gevelprincipe 

Om invulling te geven aan het referentieproject wordt 
gebruik gemaakt van een bestaande alumuminium 
stijl- en regelwerk vliesgevel die representatief is 
voor aluminium vliesgevels uit de periode 1980 -
1989. 

Voor de profielkeuze is gebruik gemaakt van ·een be
staand gebouw uit de doelgroep. Als referentie wordt 
het vliesgevelsysteem genomen zoals deze is toe
gepast in de Beurstoren van het WTC in Rotterdam. 

Figuur 17: Beurstoren WTC Rotterdam. 

De omhulling van de Beurstoren bestaat uit een 
vliesgevel waarvan de aluminium stijlen en regels 
een stramien van van 1200 x 1600 milimeter 
aangeven.24 De stijlen zijn indirect met de 
draagconstructie verbonden via T-steunen: een T
vormig stalen profiel met sleufgaten dat door middel 
van hamerkopbouten in een ankerrail aan de vloer
rand wordt vastgebout (zie figuren 19 en 20). Over 
het uitstekende been van de T-steun komt een 
koppelprofiel dat, in horizontale zin , de positie be-

24 Gebruikte bron : Bouwwereld 83 nr. 7 (3 april 1987). 
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Figuur 18: stijl en regelwerk tijdens de bouw.24 

paalt van twee stijlen die ter hoogte van de ver
diepingsvloer samenkomen. De stijlen zijn aan 
weerskanten voorzien van gaten waarin de regels en 
andere profielen geklikt worden . Zowel de stijl als de 

Stijl r- nv-~O_P_P_e~~'_'.'!i~: 
I I 11 
I I II 
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II r ------- - -, 

I II 
I II 
I II 
I II 
I II 
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) ', T~.--ff 
I - -\-d--n 
I II 
I 11 
I II 

l ii T-steun 
: (-y - -- ,--tt . 
: ' '- -'-~J'-- tt / 
I II 
L--- ----- -t4-I -~~I 

-" 
" JI -- - I I 

- -- ~~ n- :: 
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I I I II 
L_ lJ ____________ U 

Stijl 

Figuur 19: Verticale doorsnede gevelverankering 

Koppelprofiel 

Figuur 20: Horizontale doorsnede gevelverankering 
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Stijl 
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regel bestaat uit twee afzonderlijke aluminium ge
deelten welke thermisch onderbroken warden door 
ingegoten harsisolator. Doordat dit proces in de 
fabriek gebeurt warden de profielen als een geheel 
op de bouwplaats aangeleverd . 

Dit zorgt ervoor dat de te plaatsen inzetdelen (dub
bele beglazing en ge·1soleerde sandwichpanelen) , 
van links naar rechts, in de stijlen moeten warden 
geschoven. Middels een klemprofiel op de regel en 
keilrubbers kunnen de beglazing en de sandwich
panelen ingeklemd warden . Keilrubbers kunnen 
tussen het aluminium profiel en het inzetdeel gerold 
worden. De inzetdelen worden vervolgens door 
bolkopschroeven door het stijlprofiel op hun plek 
gehouden . Tot slot wordt de stijl aan de buitenzijde 
afgewerkt door een klemprofiel. 

De gevel van de Beurstoren is gesloten en heeft dus 
geen te openen delen. Luchtverversing en koeling is 
geregeld middels een luchtbehandelingssysteem (all
air airco-systeem) . 

Wanneer de kenmerken van de Beurstoren in Rot
terdam vergeleken warden met de resultaten uit 
hoofdstuk drie kan geconcludeerd warden dat de 
eigenschappen van de gebouwschil overeenkomen 
met de gemiddelde eigenschappen van kantoor
gebouwen uit de periode 1980-1989. Dit type alu
minium vliesgevel zal dan ook toegepast worden op 
de referentiekantoren. 

In bijlage 3 is meer informatie en technisch teken
werk over het toegepaste aluminium vliesgevel
systeem toegevoegd. 
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Stijl 

Bolkopschroef Hars 

Figuur 21: Horizontale doorsnede gevelprincipe referentiekantoor 1 en 2. 
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Figuur 22: Vertichale doorsnede gevelprincipe referentiekantoor 1 en 2. 

26/106 



DEEL 1: ANALYSE DOELGROEP 

4.3.4 lnstallatieconcept 

Luchtverversing 
Het kantoor is voorzien van mechanische toe- en 
afvoer van voorbehandelde lucht. De aan- en afvoer 
verloopt volgens onderstaand schema, zie figuur 23 . 

...- -
/ :t I 

Luchtcirculatie 

_) 

L I 

Figuur 23: schematisering van de mechanische toe- en 
afvoer van voorbehandelde /ucht. 

Verwarming 
Een VR-ketel zorgt voor de warmteopwekking . De 
kantoorruimtes worden vervolgens verwarmt door 
radiatoren in de borstweringen van de gevel. Tevens 
wordt hiermee de koudeval aan de binnenzijde van 
de beglazing opgevangen. 

Warm tapwater 
De warmteopwekking voor warm tapwater gebeurt 
met een elektrische boiler. 

Koeling 
Aan de binnenzijde van elk raam is een zonwering 
toegepast. Koeling vindt plaats door een compressie
koelmachine (all-air aircosysteem) . De gevel is volle
dig gesloten en heeft dus geen te openen delen . 

Verlichting 
Als verlichtingssysteem is hoogfrequente verlichting 
aanwezig welke per vertrek aan- en uitgeschakeld 
kan worden en met een gemiddeld ge"installeerd 
vermogen van 15 W/m2

. 
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Figuur 24: Verticale doorsnede 
gevelprincipe referentiekantoor 1. 
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4.3.5 Overzicht referentiekantoren 

Referentiekantoor 1: 3.000 m2
. 

Het voorbeeld betreft een gebouw met vier 
verdiep ingen van 44 meter lang en 17 meter breed . 
De totale gebruiksoppervlakte vah het gebouw is 
circa 3000m 2

. Het percentage raam in de gevels 
bedraagt circa 45 procent. Het kantoor is voorzien 
van mechanische toe- en afvoer van voorbehandelde 
lucht. Een VR-ketel zorgt voor de warmteopwekking . 
De warmteopwekking voor warmtapwater gebeurt 
met een elektrische boiler. Koeling vindt plaats door 
een compressiekoelmachine. De gevel bestaat uit 
een aluminium vliesgevel met ingegoten isolator 
U rra me = 3,8. De isolatiewaarde van de gebouwschil is 
voor zowel de dichte delen in de gevel als het dak: 
Re = 1,3 m2 K/W. De ramen zijn voorzien van dubbele 
beglazing U91as = 2,9. Als verlichtingssysteem is 
hoogfrequente verlichting aanwezig welke per vertrek 
aan- en uitgeschakeld kan worden en met een 
gemiddeld ge'lnstalleerd vermogen van 15 W/m 2

. 

Re.ferentiek:intoor 1 BVO 

Diepte 

Grootte: 3.000 m2 Lengle 

Bouwjaarklasse: 1980-1989 Aantal bouwlagen 
Verdiepingshoogte 

Percentage/type gevel open 

Type cievel dicht 

Type plafonds 

..... _,.. Vloer; Rc-waarde 
r- Gevel; Rc-waarde 

~ 

"' Oak; Rc-waarde 

k 
Kierdichting; qv10 
Beglazing Ugl 

II I' Metalen kozijn met thermische 
onderbreking Ufr 

c .... ... u.. Beglazing ZT A-waarde 

Beglazing LT A-waarde 

Zonwering 

Warmteopwekking 

Aluminium vliesgevel 1650 m• Warmteterugwinning 

Orienta tie Oost-West Koeling 

Luchtbehandelinglventilatie 

Gebouwbeheersysteem 

Verlichting; type 

Verlichting; regeling 
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Figuur 25: Gevelprincipe referentiekantoor 1 

2.992 m• 

17 m 
44 m 

4 

3,2 m 

42% I dubbel glas 

vlies, sandwichpaneel 

sys teem 

0,25 

1,3 

1,3 

1 

2,9 Wlm' K 

3,8 W/m2K 

0,8 

0,8 

handmatig binnen 

VR 

geen 

airco 

all air; geen nacht; geen recirculatie 

geen 

TL:15W/m2 

per verlrek geschakeld 

Figuur 26: Eigenschappen referentiekantoor 1 
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Referentiekantoor 2: 18.000 m•. 

Het voorbeeldgebouw betreft een gebouw met tien 
verdiepingen van 80 meter lang en 22 ,4 meter breed. 
De totale gebruiksoppervlakte van het g'ebouw is 
circa 18000m2

. Het percentage raam in de gevel 
bedraagt circa 45 procent. Het kantoor is voorzien 
van mechanische toe- en afvoer van voorbehandelde 
lucht. Een VR-ketel zorgt voor de warmteopwekking . 
De warmteopwekking voor warmtapwater gebeurt 
met een elektrische boiler. Keeling vindt plaats door 
een compressie-koelmachine. De gevel is bestaat uit 
een aluminium vliesgevel met ingegoten isolator U1 = 
3,8. De isolatiewaarde van de gebouwschil is voor 
zowel de dichte delen in de gevel als het dak: Re = 
1,3 m2 K/W. De ramen zijn voorzien van dubbele 
beglazing U91as = 2 ,9. Als verlichtingssysteem is 
hoogfrequente verlichting aanwezig welke per vertrek 
aan- en uitgeschakeld kan worden en met een 
gemiddeld ge'lnstalleerd vermogen van 15 W/m 2

. 

Referentiek:intoor 2 

Grootteklasse: 

Bouwjaarklasse: 

Aluminium vliesgevel 
Orientatie 

18.000 m2 

1980-1989 

7550 m' 

Oost-West 

BVO 
Oiepte 

Lengte 

Aantal bouwlagen 
Verdiepingshoogte 

Percent e/ pe evel open 

Type gevel dicht 

T e plafonds 

Vloer; Rc-waarde 

Gevel; Rc-waarde 

Oak; Rc-waarde 

Kierdichting ; qv10 
Beglazing Ugl 
Metalen kozijn met thermische 
onderbreking Ufr 

Beglazin ZTA-waarde 

Beglazing L TA-waarde 
Zonwering 

Warmteopwekking 

Warmteterugwinning 
Koeling 

Luchtbehandeling/ventilatie 
Gebouwbeheersysteem 

Verl ichting; type 
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Figuur 27: Gevelprincipe referentiekantoor 2 
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Figuur 28: Eigenschappen referentiekantoor 2 
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DEEL 2: ANALYSE VRAAG 

5. Wensen/eisen 

DEELVRAAG 3: Aan welke wensen/eisen zal het gerenoveerde gebouw moeten gaan voldoen? 

En rg, 
lL1tn1g1 

\ 

5.1 Probleem- en doelstelling 

Aan welke wensen/eisen zal het gerenoveerde 
gebouw moeten gaan voldoen? De doelstelling van 
deze deelvraag is om vast te leggen welke onder
werpen en criteria van belang zijn met betrekking tot 
het renoveren van bestaande verouderde kantoor
gebouwen. Hierin is de vraag van de opdrachtgever 
subjectief en er kunnen dus onbeperkt eisen gesteld 
worden . In dit hoofdstuk zijn de oneindige wensen en 
eisen teruggebracht naar elf onderwerpen . 

5.2 Aanpak deelvraag 3 

Er is een onderverdeling gemaakt in wettelijk vast
gestelde minimale eisen voor het bouwwerk en het 
mogelijk aanvullende eisenpakket van de opdracht
gever. 

Middels gegevens van de Rijksoverheid is vastge
legd welke wettelijk vastgestelde minimale eisen met 
betrekking tot (gevel)renovatie gehanteerd worden in 
Nederland. Met name het Bouwbesluit 2012 is hierbij 
van belang , zie hiervoor paragraaf 5.3.1. 

verb 
uit~t \m 

I 
energ\e\abe\ 

"Groen 

1/ 
----- 3o % e1gen 

energieopwekk\ng 

Figuur 29: 11/ustratie probleemstelling deelvraag 3. 

Om een idee te krijgen bij het mogelijk aanvullende 
eisenpakket van de opdrachtgever is literatuur
onderzoek gedaan naar de standpunten van de 
verschillende actoren , betrokken bij het renovatie
proces van bestaande verouderde kantoorgebouwen 
in Nederland. 
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5.3 Resultaten 

Onderverdeling in wettelijk vastgestelde minimale 
eisen (paragraaf 5.3.1) en het mogelijk aanvullende 
eisenpakket van de opdrachtgever (paragraaf 5.3.2 
en 5.3.3) . 

5.3.1 Bouwbesluit 2012 
Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit. 
Om deze kwaliteit te kunnen handhaven/garanderen 
zijn minimum prestatie-eisen vastgelegd in het 
Bouwbesluit 2012. 

Het Bouwbesluit 2012 biedt een overzicht van de 
bouwtechnische eisen waar alle bouwwerken , zoals 
woningen, kantoren , winkels in Nederland aan moe
ten voldoen . Deze eisen gaan over veiligheid, ge
zondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 
Ook verbouwingen en slopen vallen onder het Bouw
besluit. Sinds de invoering in 1992 is dit Bouwbesluit 
de afgelopen 20 jaar al regelmatig aangepast en per 
01 juli 2012 is er een opnieuw gewijzigd Bouwbesluit 
van toepassing , genaamd Bouwbesluit 2012. 

De eisen in dit bouwbesluit zijn onderverdeeld in 
eisen voor nieuwbouw, verbouw, tijdelijke bouw en 
bestaande bouw. Bij renovatie is sprake van een 
bestaande situatie die in bepaalde omvang wordt 
gewijzigd , verbeterd of veranderd . Onder Bouwbe
sluit 2003 was de basisregel dat ook een verbouwing 
aan de actuele nieuwbouweisen werd getoetst en dat 
er daarbij een mogelijkheid was om een ontheffing 
aan te vragen indien niet aan een nieuwbouwvoor
schrift kan worden voldaan . Beslissing daarover 
vervolgens door de gemeente. Met de invoering van 
Bouwbesluit 2012 vervalt de bevoegdheid van het 
bevoegd gezag om bij verbouw ontheffing te verle
nen (af te wijken) van de nieuwbouweisen. Daarvoor 
in de plaats is in het Bouwbesluit 2012 eenduidig 
aangegeven welke eisen gelden voor verbouw. 

Zie paragraaf bestaonde 
bouw 

Zie artikel verbouw 
binnen paragraaf 

nieuwbouw 

Zie artikelen 
nieuwbouw binnen 

paragraaf nieuwbouw 

NB: Hoofdstuk 7 geen onderscheid tusseo n1euwbouw en be~taande bouw 

Figuur 30: Ge/dende voorschriften vo/gens Bouwbes/uit 201225 

25 Bron : Presentatie Vernieuwde bouwregelgeving van 
Joost Pothuis, Arcadis (8 oktober 2012) . 
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Verbouw en verbouwniveau 
Bij verbouw van een bouwwerk is de term 'verbouw' 
een verzamelterm voor: 

geheel vernieuwen ; 
gedeeltelijk vernieuwen ; 
veranderen ; 
vergroten . 

Van geheel vernieuwen (of vervangende nieuw
bouw) is sprake als een bouwwerk bijvoorbeeld tot 
op de fundering wordt gesloopt en vervolgens her
bouwd. De herbouw hoeft hierbij niet identiek te zijn 
aan het oorspronkelijke gebouw. 

Bij gedeeltelijk vernieuwen wordt een gedeelte van 
een bouwwerk gesloopt en vervolgens herbouwd . 
Ook verbouw na sloop met behoud van het casco is 
gedeeltelijk vernieuwen (hoog niveau renovatie) . Ook 
hierbij geldt dat de gedeeltelijke herbouw niet iden
tiek hoeft te zijn aan het gesloopte gedeelte . 

Veranderen betreft een aanpassing van (een gedeel
te van) een bouwwerk zonder dat de contouren van 
het bouwwerk worden gewijzigd. 

Vergroten is een aanpassing van een bouwwerk 
waardoor de omvang toeneemt, met als gevolg dat 
de contouren van het bouwwerk worden gewijzigd. 

In Bouwbesluit 2012 zijn er voor nagenoeg alle voor
schriften specifieke verbouwvoorschriften opgeno
men. Een nieuwe definitie in het bouwbesluit 2012 
ten opzichte van Bouwbesluit 2003 is het 'Rechtens 
verkregen niveau' . 

Verbouw in het Bouwbesluit 2012, uit Artikel 1.12: 
• Verbouw moet voldoen aan de nieuwbouw

voorschriften. 
• Tenzij anders is aangegeven . 

. . . . wat bijna overal het geval is! 

Niveau van de voorschriften : 
• Rechtens verkregen niveau (nagenoeg overal van 

toe passing) 
• Specifiek niveau (gedefinieerd door grenswaarde, 

met als ondergrens niveau voor bestaande bouw) 
• Niveau voor nieuwbouw (overige gevallen) 

Rechtens verkregen niveau 
Voorheen was het bij een verbouwing/renovatie de 
vraag of voldaan moest worden aan de in het bouw
besluit gestelde eisen voor 'bestaande bouw' of de 
eisen voor 'nieuwbouw'. Deze discussie is nu opge
lost door het definieren van een rechtens verkregen 
niveau . Dit is het niveau dat het gevolg is van op 
enig moment van de relevante op dat moment van 
toepassing zijnde technische voorschriften en dat 
niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende 
voorschriften van een bestaand bouwwerk en niet 
hoger dan het niveau van de desbetreffende voor 
schriften voor een te bouwen bouwwerk (nieuwbouw-
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voorschriften).26 Bijvoorbeeld de feitelijk aanwezige 
brandwerendheid , geluidwerendheid of de minimale 
hoogte van een vloerafscheiding . Deze prestatie 
dient altijd minimaal te voldoen aan het 'niveau voor 
bestaande bouw'. 

Is dat niet het geval dan wordt het onderdeel 'niveau 
voor bestaande bouw' uit het bouwbesluit maatge
vend voor de verbouwing . 

Als bovengrens geldt het niveau voor nieuwbouw. 
Als een gebouw voor de verbouwing beter presteert 
dan in het deel 'niveau voor nieuwbouw' in het 
bouwbesluit geeist wordt, dan hoeven de nieuw te 
plaatsen of te renoveren delen slechts te voldoen 
aan het in het bouwbesluit gedefinieerde 'niveau voor 
nieuwbouw', en nooit aan het nog betere niveau dat 
behaald werd voor de verbouwing . 

Nieuwbouw 

Het rechtens verkregen niveau 

Bestaande bouw 

Figuur 31: Rechtens verkregen niveau 

Als in het verbouwvoorschrift het rechtens verkregen 
niveau als verbouwniveau is voorgeschreven , maar 
feitelijk geen rechtens verkregen niveau bestaat, 
bestaat geen eis waaraan kan worden voldaan . Op 
grond van de Woningwet geldt als absolute onder
grens de eis voor bestaande bouw. 

Tevens wordt een functieverandering door het rech
tens verkregen niveau eenvoudiger. 

Voorbeeld : 
Woonfunctie in een voormalige kantoorfunctie . Welke 
eisen worden gesteld aan woningscheidende con
structies bij verbouw? 

Het betreft een bestaand gebouw, de vergunning is 
afgegeven op een kantoorfunctie. In de vergunning 
zijn geen voorschriften opgenomen m.b.t. de interne 
geluidisolatie. Er zijn dus geen eisen. Ten aanzien 
van de kwaliteit wordt verwezen naar de markt. 27 

26 Bron: Bouwbesluit 201 2, artikel 1.1. 
27 Standpunt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrela
ties, verwoord in het artikel "transformatie van kantoren". Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (z.j .) Transformatie 
van kantoren. [Online]<http //www.bouwbesluit.net/wp-content/ 
uploads/2011 /06/Transformatie-van-kantoren. pdf> (Geraadpleegd 
op 21 augustus 2012). 
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Samengevat: 

Voorschriften verbouw en renovatie 
Prioriteit van de voorschriften: 
• Rechtens verkregen niveau (nagenoeg overal van 

toepassing) 
• Specifiek niveau (gedefinieerd door grenswaarde, met 

als ondergrens niveau voor bestaande bouw) 
• Niveau voor nieuwbouw (overige gevallen) 

Rechtens verkregen niveau 
Het niveau dat een gevolg is van de toepassing op enig 
moment van de relevante op dat moment van toepassing 
zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het 
niveau van de desbetreffende voorschriften voor een be
staand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de des
betreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk. 

Kwaliteitsniveau van een te (ver)bouwen onderdeel van 
een rechtmatig gebouwd bouwwerk dat: 
• Feitelijk aanwezig is voor de verbouwing (het actue/e 

kwaliteitsniveau) 
• Voor zover legaal verkregen 
• Naar onderen begrensd door het niveau voor 

bestaande bouw 
• Naar boven begrensd door het niveau voor nieuwbouw 

Aanbrengen nieuwe bouwdelen 
Er is nog geen actueel kwaliteitsniveau, dus: Rechtens ver
kregen niveau wordt bepaald door de ondergrens in Bouw
besluit 2012: bestaande bouw. 

Veranderen van een bouwwerk 

• Bouwdelen die veranderd of vergroot worden: Actueel 
kwaliteitsniveau , minimaal bestaande bouw. LET OP: 
ondergrens geluid , brandwerendheid. 

• Nieuwe bouwdelen: Geen actueel kwa liteitsniveau. 
Rechtens verkregen niveau wordt bestaande bouw. 

Functiewijziging 

• Uitgangspunt: bestaande bouw. 
• Verbouw: op onderdelen die verbouwd worden zijn 

verbouwvoorschriften van toepassing. 

Een toe te voegen gebouwonderdeel heeft voor zover geen 
sprake is van vervanging geen rechtens verkregen niveau 
(net als bij een reguliere verbouwing). 

Rollen rechtens verkregen niveau, verbouw 

lndiener: 
Bepaalt 
Maakt aannemelijk 

Gemeente: 
Archiveert 
Toetst 

De indiener bepaalt en maakt aannemelijk , maar hoeft 
geen informatie te verstrekken waarover het bevoegd 
gezag al beschikt (bouwwerkdossier). 

Figuur 32: Samenvatting voorschriffen m.bt. verbouw en renovatie 
Bouwbesluit 201228 

28 Gebruikte bron: Presentatie Vernieuwde bouwregelgeving van 
Joos! Pothuis, Arcadis (8 oktober 201 2) . 
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Technische staat bestaande bouwwerken 
Voor het kwaliteitsniveau van een aantal technische 
constructieonderdelen van een bouwwerk maakt het 
in de regel geen verschil of het betreffende onder
deel recent dan wel (veel) langer geleden in het 
bouwwerk is aangebracht. 

lndien bijvoorbeeld de plafondhoogte van een ruimte 
bij de bouw overeenkomstig de destijds verleende 
bouwvergunning 2,40 m bedraagt zal die hoogte, ook 
na 10, 30 of 50 jaar nog 2,40 m bedragen . 

Sommige andere delen van een bouwwerk kunnen 
door veroudering aan autonome kwaliteitsvermin
dering onderhevig zijn : ramen en deuren kunnen 
slechter gaan sluiten en dakbedekking kan als 
gevolg van de weersomstandigheden in de loop der 
tijd poreus worden . 

Zolang het bodemniveau van de voorschriften voor 
bestaande bouw niet wordt onderschreden , is 
(autonome) afname van de technische kwaliteit van 
het bouwwerk aanvaardbaar te achten. Het kwali
teitsniveau van zo'n verouderd onderdeel is dus ook 
rechtmatig wanneer de feitelijke kwaliteit lager is dan 
de kwaliteit die destijds bij toepassing van de bij de 
oprichting en latere verbouwing(en) van toepassing 
zijnde voorschriften resulteerde . Het is ongewenst 
wanneer door het verval van het bouwwerk gevaar 
voor de gezondheid of veiligheid ontstaat. Oat zou 
het geval zijn wanneer het niveau onder het niveau 
voor bestaande bouw van dit besluit zakt. In dat 
geval moeten er onverwijld voorzieningen worden 
getroffen om aan het minimumniveau van dit besluit 
te voldoen .29 

29 Bouwbesluit 2012 . (Geraadpleegd via : http://www.bouwbesluiton
line .nl) 

TU/e - OSKOMERA 

Energieprestatienorm van gebouwen (EPG) 
Vanaf 1 juli 2012 geldt de EPG (NEN 7120) als 
nieuwe norm voor het bepalen van de energie
prestatie van nieuwe gebouwen. Met de nieuwe 
energieprestatienorm kunnen de nieuwste technie
ken op het gebied van energiezuinig bouwen goed 
beoordeeld worden . De invoering van de EPG maakt 
het ook mogelijk de bepalingsmethoden voor nieuw
bouw en bestaande bouw op elkaar af te stemmen. 

De EPG geldt in eerste instantie alleen voor 
nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor 
bestaande gebouwen. 

De EPG is iets anders dan de energieprestatie
coefficient (EPC) . De norm EPG geeft de bepalings
methode aan , de EPC geeft het niveau aan waaraan 
het gebouw minimaal moet voldoen . Ook heeft de 
NEN nog twee andere nieuwe normen gepubliceerd , 
die allebei samenhangen met de EPG. Dit zijn: 

de energieprestatienorm voor maatregelen 
op gebiedsniveau (EMG) (NVN 7125) ; 
de ventilatienorm (NEN 8088-1 ). 

Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de 
eisen van de herziene Europese richtlijn Energie
prestatie van gebouwen (EPBD) . 

De bepaling van de energieprestatie kent vier toe
passingsgebieden : nieuwbouw en bestaande bouw 
van woningen en nieuwbouw en bestaande bouw van 
utiliteitsgebouwen. 

In de huidige versie van NEN 712030 zijn al veel on
derdelen voor de bepaling van de energie-index voor 
bestaande bouw opgenomen. De consequenties van 
deze bepalingsmethoden voor de wet- en regelge
ving die hiernaar gaat verwijzen zijn echter van een 
dermate omvang dat is besloten de bepalingsmetho
den wel in deze versie van de norm te laten staan 
maar nog niet aan te sturen via de wet- en regelge
ving. De consequentie hiervan is dat de huidige ver
sie van NEN 7120 nog niet zal worden aangewezen 
door regelgeving voor het bepalen van de energie
index voor bestaande bouw. 

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het 
vergroten van een bouwwerk is de energieprestatie
eis ook nog niet van toepassing en geldt voor de 
thermische isolatie en de luchtvolumestroom het 
rechtens verkregen niveau. lndien het rechtens 
verkregen niveau voor de warmteweerstand lager is 
dan 1,3 m'K/W, dan moet bij het gedeeltelijk 
vernieuwen of veranderen of het vergroten van het 
bouwwerk een warmteweerstand van ten minste 1,3 
m'K/W worden aangehouden. 

30 Nederlandse norm: NEN 7120 :2011 nl (geraadpleegd op 8 okto
ber 201 2) . 
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Milieuprestatie Bouwbesluit 2012 
Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij 
elke aanvraag om een omgevingsvergunning31 voor 
het bouwen van woningen en van kantoren met een 
gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieu
prestatieberekening worden bijgevoegd . Elke bere
kening moet worden uitgevoerd met de zogenoemde 
'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en 
GWW-werken' . Deze bepalingsmethode bepaalt op 
een eenduidige en controleerbare wijze de milieu
prestatie van het gebouw of bouwwerk en kijkt daar
bij naar de producten en elementen waaruit het 
bouwwerk is opgebouwd . 

Het resultaat van een milieuprestatieberekening 
geeft inzicht in de directe milieueffecten van materi
aalgebruik en maakt het mogelijk een kwantitatieve 
ambitie voor bestuursbeslissingen vast te leggen. 
Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster 
materiaalkeuzes maken. Het is mogelijk al in een 
vroeg ontwerpstadium verschillende ontwerpvarian
ten te vergelijken op de milieuscore. 

De 'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en 
GWW-werken' is ge·integreerd in bestaande reken
instrumenten als de DGBC Materialentool , DuboCalc, 
GPR-Gebouw en GreenCalc+. 

In het voorschrift zijn op uitdrukkelijk verzoek van de 
bouwkolom nog geen eisen opgenomen ten aanzien 
van het resultaat van de berekening . De bouwkolom 
wil eerst ervaring opdoen met de voorschriften om op 
basis daarvan te komen tot grenswaarden. lndien u 
een omgevingsvergunning (bouw) aanvraagt, dient u 
enkel met een berekening aan te geven wat de 
milieuprestatie is, van het te realiseren bouwwerk. 
Wanneer in het kader van een omgevingsvergunning 
een berekening overlegt en daarmee aangeeft dat de 
milieubelasting is overwogen, is aan de gestelde eis 
voldaan . 

31 Omgevingsvergunning: Wie vroeger ging verbouwen , had 
verschillende vergunningen nodig . Zoals een bouwvergunning , een 
sloopvergunning en een mil ieuvergunning . Om de aanvraag
procedure te versimpelen , zijn de verschillende vergunningen voor 
bouwen , wonen , monumenten , ruimte, natuur en milieu in 2012 
samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning . Deze 
vergunning is digitaal aan le vragen bij Omgevingsloket online. 
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5.3.2 Overige regelgeving bij (ver)bouwen 

Bij (ver)bouwen gelden , naast de regels uit het 
Bouwbesluit, ook andere regelgeving32: 

het bestemmingsplan ; 
• welstandseisen; 

de bouwverordeningen; 
het Burenrecht. 

Dit is per bouwproject weer anders en hier zal dan 
ook per project apart naar gekeken moeten worden . 
Hier wordt in deze studie niet dieper op ingegaan. 
Meer informatie hierover is te verkrijgen via Rijks
overheid32 . 

Eurocodes 
Eurocodes zijn Europese normen voor het toetsen 
van de constructieve veiligheid van alle mogelijke 
bouwconstructies . Bij de Eurocodes gaat het om het 
beoordelen van nieuwe bouwconstructies . Ze ver
vangen nu , sinds de ingang van Bouwbesluit 2012, 
de TGB-normen NEN 6700 t/m NEN 6790. 

Bij het beoordelen van bestaande bouwconstructies 
en verbouw wordt in het Bouwbesluit 2012 verwezen 
naar NEN 8700. 

32 Gebruikte bron : Rijksoverheid ; via www.rijksoverheid .nl. 
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5.3.3 Wensen/eisen opdrachtgever 

Aanvullend aan de wettelijke minimale eisen voor 
(ver)bouwprojecten kunnen er ook aanvullende wen
sen en eisen van de opdrachtgever zijn . In deze 
paragraaf wordt onderzocht wat trends en ontwikke
lingen zijn met betrekking tot de te verwachten vraag 
van de opdrachtgever. 

In het vooronderzoek naar de betrokken actoren bij 
renovatie van bestaande verouderde kantoren (zie 
paragrafen 1.2.2 en 1.2.3) is geconcludeerd dat 
verduurzaming van deze kantoren als de oplossing 
wordt gezien om leegstand te voorkomen . De 
aandacht in de beleggingsmarkt komt steeds meer te 
liggen op energiezuinige gebouwen met minimaal 
een 'groen'33 energielabel. 

Duurzaamheid is zoals gezegd een heel breed begrip 
en kan op vele manieren ge'interpreteerd worden . De 
vraag is dan ook: Hoe kan de duurzaamheidswens 
van de opdrachtgever omgezet worden in heldere en 
meetbare ambities? 

Verder kunnen er buiten de duurzaamheidswens 
uiteraard ook andere criteria gesteld worden door de 
opdrachtgever. Voorbeelden hiervan zijn : de door
looptijd en (investerings)kosten . Dit zijn belangrijke 
onderwerpen binnen het renovatieproces waar al in 
een vroeg stadium uitspraken over gedaan (en 
vastgelegd) moeten worden wanneer gestart wordt 
naar het zoeken van renovatieoplossingen . (Meer 
over het verzamelen en vastleggen van de beno
digde informatie voor het kunnen doen van een 
renovatievoorstel op maat in hoofdstuk 6) . Allereerst 
is de vraag van de opdrachtgever opgesplitst in 
meetbare ambities in paragraaf 5.3.4. 

33 Groene energielabels zijn de energielabels A, B en C. 
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5.3.4 Meetbare ambities 

De mogelijke ambities van de opdrachtgever bij de 
renovatie van het bestaande gebouw worden in deze 
studie opgedeeld in vijf categorieen. 

1. Financiele ambities; 
2. Duurzaamheidsambities; 
3. Ambities m.b.t 'bouwtijd; 
4. Ambities m.b.t. uitstraling; 
5. Overige ambities. 

De vijf categorieen zijn vervolgens opgesplitst in een 
of meerdere meetbare aspecten . 

1. Financiele ambities 

Te beginnen met financiele aspecten welke van 
invloed (kunnen) zijn bij het maken van een keuze 
voor een renovatieoplossing. De financiele ambities 
zijn opgeslitst in ambities met betrekking tot ten 
eerste de initiele investering , benodigd om de gevel
renovatie te kunnen uitvoeren, en ten tweede de 
exploitatiekosten van het te gerenoveerde gebouw. 

lnvesteringskosten 
Voor de investeringskosten worden de kosten voor 
gevelverbetering vastgesteld . Deze kosten zijn opge
bouwd uit: 
• Kosten voor het demonteren van bestaande 

gevel( onderdelen); 
• Aanschaf- en montagekosten van nieuwe 

gevel(onderdelen) . 

lnvesteringskosten in euro per vierkante meter gevel
oppervlak: [€I m2 go]. 

Exploitatiekosten 
Bij de realisatie van renovatieprojecten wordt niet 
alleen gekeken naar de kosten voor de stichting van 
het gebouw. Ook wordt er aandacht besteed aan de 
gevolgen van de gemaakte keuzes voor de exploi
tatie van het gebouw. Wat zijn bijvoorbeeld de 
gevolgen van de bouwkeuze voor de energie- en 
onderhoudskosten? 

Een methode om de exploitatielast te bepalen is de 
Total-Cost-of-Ownership (TCO) benadering . TCO is 
een benaderingswijze waarbij naast de stichtingskos
ten, ook wordt gekeken naar de financiele gevolgen 
van keuzes in de ontwerpfase van gebouwen. In de 
TCO-benadering worden de kosten/baten van het 
renovatieplan berekend over een vooraf vast
gestelde periode (50 jaar) . Bijvoorbeeld in geval van 
een gebouwrenovatie is hierin meegenomen : 

• lnitiele investeringskosten 
- Kosten voor verwijdering van de bestaande 

gevel inclusief afstotingskosten ; 
- Kosten voor de nieuwe gevel ; 
- lndien nodig: Kosten voor tijdelijke andere 

huisvesting van gebouwgebruikers ; 
- Overige kosten renovatie 
- Subsidieregelingen; 
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• Exploitatielast 
Afschrijving gevel , installaties, inbouw en 
interieur; 
Kosten Service en onderhoud ; 
Energiekosten; 
Kosten belasting en verzekering ; 
Overige kosten expoitatie. 

• Exploitatie opbrengsten 
Huuropbrengsten; 
Overige opbrengsten exploitatie. 

In deze studie naar gevelverbetering wordt echter 
geen ambitieniveau voor het TCO van de renovatie 
van het bestaande gebouw opgesteld. Deze studie 
richt zich op verlaging van het gas- en elektriciteits
gebruik, energieopwekking en mogelijkheden om het 
verhuurbaar vloeroppervlak te vergroten. (Na verder 
onderdzoek kunnen kosten voor Service en Onder
houd hieraan toegevoegd worden) . Om de TCO van 
een renovatie te bepalen zal in de praktijk per 
situatie een TCO-berekening opgesteld moeten wor
den met actuele projectspecifieke gegevens zeals 
hierboven beschreven . 

De ambitie met betrekking tot het gasverbruik wordt 
bepaald in kubieke meter per vierkante meter brute 
vloeroppervlak per jaar: [m 3 I m2 BVO I jaar] . 

De ambitie met betrekking tot het elektriciteitverbruik 
wordt bepaald in kilowattuur per vierkante meter 
brute vloeroppervlak per jaar: [kWh I m2 BVO I jaar] . 

De ambitie met betrekking tot het energieopwekking 
wordt bepaald in percentage van het verwachte 
elektriciteitsverbruik na renovatie: [%] . 

Vergroting van het verhuurbare vloeroppervlak kan 
zorgen voor extra exploitatieopbrengsten. De grootte 
van de verhoging van de opbrengsten is afhankelijk 
van de mate van vergroting van het verhuurbare 
vloeroppervlak en de huurprijs van het (vernieuwde) 
verhuurbare oppervlak. Vergroting van het kantoor
oppervlak door gevelrenovatie is een mogelijkheid 
voor de opdrachtgever wanneer voor gevelrenovatie 
gekozen wordt. De ambitie met betrekking tot 
vergroting van het verhuurbare vloeroppervlak wordt 
bepaald in percentage van de bestaande ver
huurbare oppervlakte : [%] . 
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Bruto vloeroppervlak (BVO) 
De brute vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep 
ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs 
de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, 
die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen. 

Ter aanvulling van bovenstaande geldt het volgende: 

• Als een binnenruimte aan een andere binnenruimte 
grenst meet worden gemeten tot het hart van de 
desbetreffende scheidingsconstructie . 

• Als een buitenruimte aan een binnenruimte grenst meet 
het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig 
worden toegekend aan de brute vloeroppervlakte van 
de binnenruimte. 

De brute vloeroppervlakte van een overdekte binnenruimte, 
die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is en daardoor 
geen vaste buitenbegrenzing heeft , is gelijk aan de 
verticale projectie van het overdekkende bouwdeel , 
ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding. 
Bij de bepaling van de brute vloeroppervlakte wordt niet 
meegerekend een schalmgat of vide , voor zover de 
oppervlakte daarvan groter is dan 4m2. Bij de bepaling van 
de grenslijn , dient een incidentele nis of uitsparing en een 
incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, 
voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5m2. 

Verhuurbaar vloeroppervlak (WO) 
De verhuurbare oppervlakte van een ruimte of groep van 
ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen 
de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende 
ruimte of groep van ruimten omhullen . Waar gelijke ge
bruiksfuncties aan elkaar grenzen , wordt gemeten tot het 
hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. 

Correctie g/as/ijn 
Ter plaatse van raamopeningen wordt gemeten tot aan de 
binnenzijde van het glas op 1,5m boven de vloer en ter 
breedte van deze raamopeningen. 

Bij de bepaling van het WO wordt niet meegerekend: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

een ruimte die dient voor het onderbrengen of 
bedienen van gebouwinstallaties 
een trappenhuis, met inachtneming van de een-op
een regel 
een voorziening voor vertikaal verkeer, trapgat of 
liftschacht 
toegangssluizen naar trappenhuizen indien de sluis 
uitsluitend toegang biedt tot het trappenhuis 
een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan 
grater is dan of gelijk aan 4,0m2 
een ruimte die dient voor het parkeren van 
motorvoertuigen 
de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de 
netto-hoogte kleiner is dan 1,5m 
een vrijstaande bouwconstructie en een 
leidingschacht indien de horizontale doorsnede 
daarvan 
(bij schu ine kolommen inclusief het gedeelte van de 
ruimte daaronder dat lager is dan 1,5m) grater is dan 
of gelijk aan 0,5m2 
een dragende binnenwand 
een ruimte voor horizontaal verkeer indien deze 
uitsluitend dient voor het bereiken van een 
installatieruimte of een nooduitgang. 

Figuur 33: definities B VO en VVO (Bron: NEN 2580). 

36/106 



DEEL 2: ANALYSE VRAAG 

2. Duurzaamheidsambities 

Uit de standpunten van de betrokken actoren (zie 
paragraaf 1.3.2) blijkt dat verwacht mag worden dat 
het verduurzamen van bestaande kantoren een gro
ter aandeel gaat uitmaken in de bouwsector. De 
duurzaamheidsambitie zal dan ook vastgelegd wor
den . Het begrip duurzaamheid kent echter vele inter
pretaties; in bijlage 1 zijn invloedrijke ontwikkelingen , 
met betrekking tot duurzaamheid in de Nederlandse 
bouwsector, weergegeven . In deze studie wordt de 
duurzaamheidsambitie opgesplitst in ambitieniveaus 
met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

• Duurzaamheidslabel 
• Energieprestatie 
• Materiaalgebonden milieuprestatie 

Duurzaamheidslabel 
Gemeenten, projectontwikkelaars , eigenaren , beleg
gers en gebouwbeheerders kunnen met verschil
lende rekeninstrumenten, die gebaseerd zijn op de 
'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en 
GWW-werken' (zie ook paragraaf 5.3.2) , nagaan of 
gebouwen duurzaam zijn of duurzaam worden be
heerd: 

lnstrumenten voor duurzame stedenbouw 
Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL) 
• GPR Stedenbouw. 

lnstrumenten voor duurzame gebouwen 
• GreenCalc+ 

Beoordeelt een gebouw of wijk op gebruik van 
energie, water, materiaal en mobiliteit. 

• GPR Gebouw 
Toets op energie , milieu , gezondheid , gebruiks
kwaliteit en toekomstwaarde ; 

Certificering duurzaam vastgoed 
• BREEAM-NL 

Duurzaamheidsbeoordeling voor nieuwbouw en 
grootschalige renovatieprojecten . 

lnstrumenten duurzaamheid civie/e werken 
• DuboCalc 

Programma dat de milieueffecten van materiaal
en energiegebruik van infrastructurele werken be
rekent. 

De Rijksoverheid geeft op haar site aan dat wanneer 
een gebouw of project voldoet aan de voorwaarden 
van een van deze methodes, dat het dan van 
Agentschap NL het predicaat 'duurzaam vastgoed' 
krijgt. Panden die hieraan voldoen mogen bijvoor
beeld worden opgenomen in een duurzaam vast
goedfonds. Oat zijn fondsen waar investeerders 
kunnen beleggen in 'groen' vastgoed .34 

Ervaring binnen Oskomera wijst uit dat BREEAM-NL 
de meest toegepaste duurzaamheidsbeoordelaar is 
bij opdrachtgevers van Oskomera . BREEAM-NL is 
een beoordelingsmethode om de duurzaamheid-

34 Rijksoverheid (z.j .) Mi/ieuprestaties van gebouwen meten [Online] 
http://www.rijksoverheid .nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en
verbouwen/duurzaam-bouwen/mil ieuprestaties-van-gebouwen
meten (geraadpleegd 25 augustus 2012). 
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prestatie van gebouwen te bepalen. De methode om
vat verschillende keurmerken . Allereerst BREEAM
NL Nieuwbouw. Dit is sinds september 2009 opera
tioneel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheid
prestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. In april 
2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd. 
Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit 
beoordeelt al bestaande gebouwen op drie niveaus: 
Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer van 
2011 operationeel geworden . Het derde keurmerk 
heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoor
deelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwik
keling . Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk 
operationeel. 

breeam nl 
BREEAM staat voor Building Research Establish
ment Environmental Assessment Method en werd 
oorspronkelijk ontwikkeld en ge'introduceerd door het 
Building Research Establishment (BRE) , een 
Engelse onderzoeksinstantie vergelijkbaar met het 
Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk 
dat het hier om de Nederlandse versie gaat. 
BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam 
gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatie
niveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling 
is gebouwen te analyseren en verbeteren . Het sy
steem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als 
totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 
sterren (Pass

5 
Good, Very Good, Excellent of 

Outstanding). 3 

Negen thema's BREEAM-NL: 

• Management 
• Gezondheid 
• Energie 
• Transport 
• Water 
• Materialen 
• Afval 
• Landgebruik en ecologie 
• Vervuiling 

Omdat in deze studie onder andere het effect van 
gevelrenovatie op de duurzaamheid van een referen
tiegebouw wordt beoordeeld is ervoor gekozen om 
het programma GreenCalc + als duurzaamheidsbe
oordelaar te gebruiken . GreenCalc+ beoordeelt duur
zaamheid op 'slechts ' drie thema's : materiaalgebruik, 
energiegebruik en watergebruik (op wijkniveau is er 
nog een vierde thema: mobiliteit) . De invloed van een 
gevelverandering is groter doordat thema's als 
'management' en 'landgebruik en ecologie' niet 
meebeoordeeld worden . In deze studie zijn met 
betrekking tot de referentiekantoren geen uitspraken 
gedaan over de locatie waar de gebouwen zich 

35 Gebruikte bran : webs ite www.breeam.nl 
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bevinden. Gegevens met betrekking tot de locatie 
van het gebouw is voor BREEAM-NL van invloed op 
de score . 

GreenCalc· is een instrument waarmee de duurzaam
heid van een gebouw of wijk in kaart kan worden 
gebracht. GreenCalc+ beoordeelt duurzaamheid zo
als hierboven vermeld op drie thema's: materiaal
gebruik, energiegebruik en watergebruik (op wijk
niveau is er nog een vierde thema: mobiliteit) . Deze 
thema's worden vertaald in een score : de milieu
index. De milieu-index geeft in een oogopslag weer 
of een gebouw duurzaam is of niet. 

GreenCa le• versie 4. 0 

- ;e7SQ A+++ 

• '500 - 7<49 A++ 

~ 330 . 499 A+ 

~215 - 32.9 A 

195 · 214 B 

175 . 194 c 

145 - 174 D 

125 - 144 E 

Figuur 34: Labelscore bij behaa/de milieu-index. 

De volledige berekening is op basis van een 
integrale levenscyclusanalyse. Hierdoor is het 
mogelijk om bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen le vergelijken en tegen elkaar af te 
wegen . 

GreenCalc+ is een programma dat gedurende het 
volledige bouwproces kan worden ingezet. Vanaf de 
eerste schetsfase tot en met de oplevering geeft 
GreenCalc+ informatie over de duurzaamheid. 

TU/e · OSKOMERA 

Verschillende partijen die bij een bouwproces 
betrokken zijn, kunnen de benodigde informatie uit 
GreenCalc+ halen. 

De opdrachtgever wil gedurende het ontwerpproces 
graag weten of zijn vooraf gestelde duurzaamheids
ambities gerealiseerd gaan worden. Hiervoor heeft 
hij een prestatieafspraak vastgelegd: er is een mini
male milieu-index gebouw (MIG) opgenomen in het 
programma van eisen . Na iedere afsluiting van een 
fase (VO I DO I bestek) informeert het ontwerpteam 
de opdrachtgever over de MIG . Zo wee! de opdracht
gever of de milieuambities gerealiseerd worden, en 
kan hij daar waar nodig bijsturen. 

Het ontwerpteam kan met GreenCalc+ tijdens het 
ontwerpproces toetsen of de afgesproken milieu
index gebouw gerealiseerd kan worden. Met 
GreenCalc+ kunnen verschillende ontwerpoplossin
gen tegen elkaar afgewogen worden. lmmers voor 
een ontwerper is het belangrijk om keuzes te kunnen 
maken tussen bijvoorbeeld een hout-, beton- of 
staalconstructie of keuzes te maken op het gebied 
van energetische oplossingen. GreenCalc+ geeft een 
duidelijk inzicht in welke situatie, welke oplossing de 
minste milieubelasting veroorzaakt. Zo houdt het 
ontwerpteam ontwerpvrijheid , en kan loch de 
duurzaamheid bewaakt worden . 
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Energieprestatie 
De ambitie met betrekking tot de energieprestatie is 
op zijn beurt ook weer op te splitsten in verschillende 
onderwerpen. Vandaar dat in deze studie de ambitie 
voor de energieprestatie opgesplitst is in een ambitie 
met betrekking tot de EPC-score , het gasverbruik, 
het elektriciteitsverbruik en energieopwekking. 

Energieprestatiecoefficient36 

Hoe energiezuinig een gebouw is, wordt sinds 1995 
in het Bouwbesluit vastgelegd . Om de energie
efficientie van een gebouw te kunnen meten , 
hanteert men een EPC-getal. Met de EPC wordt op 
basis van gebouweigenschappen, gebouwgebonden 
installaties en een gestandaardiseerd bewoners
gedrag een integrale beoordeling van energie
zuinigheid van een woonfunctie , woongebouw of 
utiliteitsgebouw gegeven. 

In het Bouwbesluit wordt voor de meeste gebruiks
functies een eis aan de energieprestatiecoefficient 
gesteld. De volgens de NEN 7120 berekende 
energieprestatiecoefficient (EPC) van een gebruiks
functie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan deze 
eis . Als voorbeeld : in Bouwbesluit 2012 is voor een 
kantoorfunctie is de grenswaarde voor de energie
prestatiecoefficient gesteld op 1, 1. Bij nieuwbouw is 
het wettelijk verplicht om aan te tonen dat hieraan 
voldaan wordt. 

Verder stelt Bouwbesluit 2012 dat bij het gedeeltelijk 
vernieuwen of veranderen of het vergroten van een 
bouwwerk is de energieprestatie-eis niet van toepas
sing is. Ook de Rijksoverheid geeft aan dat de EPG 
in eerste instantie alleen geldt voor nieuwbouw. Op 
termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande 
gebouwen.37 Te verwachten is dan ook dat EPC
berekeningen bij verschillende vormen van renovatie 
verplicht gaat worden . Om deze reden is via de 
ambitie energieprestatiecoefficient de mogelijkheid 
geboden een uitspraak met betrekking tot de EPC 
mee te nemen als wens/eis bij (gevel)renovatie . 

De energieprestatie van een bestaand gebouw wordt 
uitgedrukt in de energie-index. Het getal geeft de 
energieprestatie van een gebouw aan . Deze wordt 
berekend op basis van de gebouweigenschappen, 
gebouwgebonden installaties en een gestandaardi
seerd bewoners/gebruikersgedrag . 

De energieprestatie coefficient wordt berekend con
form de NEN 7120 met de volgende formule : 

EPCusi = EPTot I EP;adm;tot;nb X EPCreq;nb;usi 

Hierin is : 

EPCusi De energieprestatiecoefficient van 
de gebruiksfunctie usi. 

EP101 Het karakteristieke energiegebruik van 
het gebouw bepaald conform NEN 7120. 

36Gebruikte bran : Bouwbesluit 2012 via<www.bouwbesluitonline.ni>. 
37 Rij ksoverheid (z.j .) Wat is de energieprestatienorm van gebouwen 
(EPG)? (Online] <http://www.rijksoverheid.ni/onderwerpen/energie
besparing/vraag-en-antwoord/wat-is-de-energieprestatienorm-van
gebouwen-epg .html> (Geraadpleegd op 10 oktober 2012). 
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EP;adm;tot;nb Het toelaatbare karakteristieke energie
gebruik van het gebouw bepaald conform NEN 7120 . 
Dit is onder andere afhankelijk van de aanwezige 

gebruiksfuncties , de gebruiksoppervlakte van het 
gebouw en de verliesoppervlakte van het gebouw. 

EPCreq;nb;usi De EPC-eis uit het Bouwbesluit voor de 
gebruiksfunctie usi. 

Wanneer er sprake is van een gebruiksfunctie in een 
gebouw geldt: 

EPCusi :S EPCreq ;nb ;usi 

Wanneer er sprake is van meerdere gebruiksfuncties 
in een gebouw geldt: 

EPTot I EP;adm;tot ;nb S 1 

Er is dan niet !anger sprake van de energieprestatie
coefficient van het gebouw, aangezien de energie
prestatiecoefficient alleen voor een gebruiksfunctie 
berekend kan worden. 

Verbetering gasverbruik 
Er is een mogelijkheid om , onder gestandaardiseer
de condities, aan te geven welke verbetering van het 
gasverbruik mogelijk is door middel van de een 
(gevel)renovatie . 

De ambitie met betrekking tot het gasverbruik wordt 
bepaald in kubieke meter per vierkante meter bruto 
vloeroppervlak per jaar: [m3 I m2BVO I jaar] . 

Verbetering e/ektriciteitverbruik 
Het is ook mogelijk om, onder gestandaardiseer-de 
condities , aan te geven welke verbetering van het 
elektriciteittsverbruik mogelijk is door middel van de 
een (gevel)renovatie . 

De ambitie met betrekking tot het elektriciteitverbruik 
wordt bepaald in kilowattuur per vierkante meter 
bruto vloeroppervlak per jaar: [kWh I m2 BVO I jaar]. 

Energieopwekking 
Tot slot kan het ambitieniveau met betrekking tot 
energieopwekking aangegeven worden . 

De ambitie met betrekking tot het energieopwekking 
kan worden aangegeven in percentage van het 
verwachte elektriciteitsverbruik na renovatie : [%) . 
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Materiaalgebonden milieuprestatie 
Het laatste onderscheidende criteria binnen de 
duurzaamheidsambitie is de materiaalgebonden 
milieuprestatie. Zoals vermeld in paragraaf moet op 
grand van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij 
elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
het bouwen van woningen en van kantoren met een 
gebruiksoppervlak grater dan 100 m2 een milieu
prestatieberekening warden bijgevoegd . 

Het resultaat van een milieuprestatiebereken ing 
geeft inzicht in de directe milieueffecten van materi
aalgebruik en maakt het mogelijk een kwantitatieve 
ambitie voor bestuursbeslissingen vast te leggen. 
Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster 
materiaalkeuzes maken. Het is mogelijk al in een 
vraeg ontwerpstadium verschillende ontwerpvarian
ten te vergelijken op de milieuscore. 

De 'Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en 
GWW-werken ' is ge'lntegreerd in bestaande reken
instrumenten als de DGBC Materialentool , DuboCalc, 
GPR-Gebouw en GreenCalc+. 

In het voorschrift zijn op uitdrukkelijk verzoek van de 
bouwkolom nog geen eisen opgenomen ten aanzien 
van het resultaat van de berekening . De bouwkolom 
wil eerst ervaring opdoen met de voorschriften om op 
basis daarvan te komen tot grenswaarden . lndien u 
een omgevingsvergunning (bouw) aanvraagt, dient u 
enkel met een berekening aan te geven wat de 
milieuprestatie is, van het te realiseren bouwwerk. 

Wanneer in het kader van een omgevingsvergunning 
een berekening overlegt en daarmee aangeeft dat de 
milieubelasting is overwogen , is aan de gestelde eis 
voldaan . 

GreenCalc+ is een van de door Breeam-NL aange
wezen instrumenten om de mil ieubelasting van mate
rialen te berekenen. In Breeam-NL wordt voor de 
beoordeling van de milieubelasting van de gebruikte 
materialen gebruik gemaakt van schaduwkosten . In 
de nieuwste versie van GreenCalc+, warden ook de 
schaduwkosten weergegeven (zie ook paragraaf 
8.3.4) . De bepaling van de schaduwkosten gebeurt 
aan de hand van de meest recente versie van de 
Handleiding Milieuprestatie Gebouwen . Binnen de 
beoordeling wordt gebruik gemaakt van de geharmo
niseerde materialendatabase met milieugegevens 
per bouwmateriaal. 38 

3. Ambities bouwtijd 

Ambities met betrekking tot de de bouwtijd kunnen 
warden warden vastgesteld . Bij renovatie van een 
bestaand kantoorgebouw is het uiteraard mogelijk 
dat (een gedeelte van) het gebouw in gebruik is. 
Zowel wanneer de gebouwgebruikers tijdens de 
renovatie in het pand blijven , als wanneer alterna
tieve huisvesting gezocht moet warden is het 
tijdsbestek waarin de renovatie wordt uitgevoerd van 

38 Gebru ikte bron : DGBC (201 2) GreenCa/c materialenberekening 
gratis beschikbaar per 1 juli 2012. [Onl ine] <http://www.dgbc.ni/ 
mediaroom/actueel/greencalc-materialenberekening_gratis_ 
beschikbaar_per_ 1_jul i_201 2/> (geraadpleegd op 15 juni 201 2) . 
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belang voor de te maken kosten en het welzijn van 
de gebruikers . Tevens kan de opdrachtgever een 
deadline hebben voor de renovatie van zijn gebouw. 
In de planning is aan te geven hoeveel tijd er 
beschikbaar is voor demontage van de bestaande 
gevel en montage van de nieuwe gevel. 

De ambitie met betrekkiog tot de bouwtijd voor 
demontage van de bestaande gevel(onderdelen) en 
montage van de nieuwe gevel(onderdelen) kan war
den aangegeven in uur per vierkante meter 
geveloppervlak: [uur I m2 go] . 

4. Ambities uitstraling 

Door middel van een ambitie met betrekking tot de 
uitstraling wordt getracht een uitspraak vast te 
leggen over de voorkeur van de opdrachtgever met 
betrekking tot een te kiezen gevelrenovatiestrategie. 
Er wordt onderscheid gemaakt in drie gevelreno
vatiestrategieen . Meer informatie over deze gevel
renovatiestrategieen in paragraaf 7.3.1. 

5. Overige ambities 

Wanneer er aanvullende ambities gesteld warden 
aan de renovatie van het bestaande gebouw kan dit 
bij overige ambities warden aangegeven. In dit geval 
zullen de renovatieconcepten op dit criteria beoor
deeld moeten warden . 

Overzlcht vast te leggen ambltles voor renovatle 

Flnancliile ambit/es: 
- lnvesteringskosten 
(- Exploitatiekosten) 

- Energieverbruik 
- Service & Onderhoud 
- Verhuurbaar vloeroppervlak 

Duurzaamheidsambitles: 
- Duurzaamheidslabel 

- Labelscore GreenCalc+ 
- Energieprestatie 

- Energieprestatiecoefficient 
- Verbetering gasverbruik 
- Verbetering elektriciteitsverbruik 
- Energieopwekking 

- Materiaalgebonden milieubelasting 
- Milieuprestatie (schaduwprijs) 

Ambit/es bouwt/jd 
- Bouwtijd 

Ambit/es u/tstrallnq: 
- Renovatiestrategie. 

Overiqe ambit/es 

Figuur 35: Overzicht met vast te leggen ambities 
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5.4 Conclusies 

Er is een onderverdeling gemaakt in wettelijk vast
gestelde minimale eisen voor het bouwwerk en het 
mogelijk aanvullende eisenpakket van de opdracht
gever in de vorm van ambities . 

1. Wettelijk vastgestelde minimale eisen 

• In Nederland gelden b~ (ver)bouwen gelden 
regels met betrekking tot: 9 

Bouwbesluit 
Het bestemmingsplan ; 
Welstandseisen ; 
Bouwverordeningen; 
Het Burenrecht. 

Bouwbesluit 2012: 

Voorschriften verbouw en renovatie40 

Prioriteit van de voorschriften : 
• Rechtens verkregen niveau (nagenoeg overal van 

toepassing) 
• Specifiek niveau (gedefinieerd door grenswaarde, 

met als ondergrens niveau voor bestaande bouw) 
Niveau voor nieuwbouw (overige gevallen) 

Rechtens verkregen niveau 
He_t niveau dat een gevolg is van de toepassing op 
enig moment van de relevante op dat moment van 
toepassing zijnde technische voorschriften en dat 
niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende 
voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet 
hoger dan het niveau van de desbetreffende voor
schriften voor een te bouwen bouwwerk. 

Kwaliteitsniveau van een te (ver)bouwen onderdeel 
van een rechtmatig gebouwd bouwwerk dat: 
• Feitelijk aanwezig is voor de verbouwing (het 

actue/e kwaliteitsniveau) 
• Voor zover legaal verkregen 
• Naar onderen begrensd door het niveau voor 

bestaande bouw 
• Naar boven begrensd door het niveau voor 

nieuwbouw 

Aanbrengen nieuwe bouwdelen 
Er is nog geen actuee/ kwaliteitsniveau, dus: 
Rechtens verkregen niveau wordt bepaald door de 
ondergrens in Bouwbesluit 2012: bestaande bouw. 

:: Gebruikte bron : Rijksoverheid, via www.rijksoverheid .nl 
Gebru1kte bron : Presentatie Vernieuwde bouwregelgeving van 

Joos! Pothuis, Arcadis (8 oktober 2012). 
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Veranderen van een bouwwerk 
• Bouwdelen die veranderd of vergroot worden: 

Actueel kwaliteitsniveau, minimaal bestaande 
bouw. LET OP: ondergrens geluid , 
brandwerendheid . 

• Nieuwe bouwdelen : Geen actueel kwaliteits
ni.veau. 
Rechtens verkregen niveau wordt bestaande 
bouw. 

Functiewijziging 
• Uitgangspunt: bestaande bouw. 
• Verbouw: op onderdelen die verbouwd worden 

zijn verbouwvoorschriften van toepassing . 

Een toe te voegen gebouwonderdeel heeft voor 
zover geen sprake is van vervanging geen rechtens 
verkregen niveau (net als bij een reguliere 
verbouwing) . 

Door de toevoeging van het rechtens verkregen 
niveau in Bouwbesluit 2012 wordt functie
verandering eenvoudiger. Mogelijk zal herbe
stemming van een bestaand verouderd kantoor
gebouw dan ook vaker gewenst zijn . 

Technische staat 

• Technische staat bestaande bouwwerken: Zolang 
het bodemniveau van de voorschriften voor 
bestaande bouw niet wordt onderschreden , is 
(autonome) afname van de technische kwaliteit 
van het bouwwerk aanvaardbaar te achten . Het 
kwaliteitsniveau van zo'n verouderd onderdeel is 
dus ook rechtmatig wanneer de feitelijke kwaliteit 
lager is dan de kwaliteit die destijds bij toepas
sing van de bij de oprichting en latere ver
bouwing(en) van toepassing zijnde voorschriften 
resulteerde. Het is ongewenst wanneer door het 
verval van het bouwwerk gevaar voor de gezond
heid of veiligheid ontstaat. Oat zou het geval zijn 
wanneer het niveau onder het niveau voor 
bestaande bouw van dit besluit zakt. In dat geval 
moeten er onverwijld voorzieningen worden ge
troffen om aan het minimumniveau van dit besluit 
te voldoen .41 

De van toepassing zijnde regelgeving kan bij ieder 
project verschillen . Naast de technische voorschrif
ten uit het bouwbesluit kunnen het bestemmingsplan , 
welstandseisen , bouwverordeningen en het buren
recht van inv!oed zijn op de renovatie. Dit zal bij 
1eder renovat1eproject afzonderlijk moeten worden 
nagegaan. 

41 Bouwbesluit 2012 . (Geraadpleegd via : http ://www.bouwbesluiton· 
line.nl) 
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2. Aanvullende meetbare ambities: 

Op basis van het actorenonderzoek is aanneembaar 
dat de vraag naar aantoonbare prestaties met be
trekking tot duurzaamheid , energieprestatie , energie
verbruik en op de langere termijn , de materiaal
gebonden milieubelasting , zal toenemen. 

Om te kunnen bepalen aan welke aanvullende eisen 
het gerenoveerde gebouw zal moeten gaan voldoen 
zijn tien meetbare ambities opgesteld , aangevuld met 
een mogelijkheid om overige ambities aan te geven. 
Hiermee kan het ambitieniveau van de opdrachtge
ver bepaald en vastgelegd warden. De elf ambties zijn : 

• lnvesteringskosten gevel. 
• GreenCalc+ labelscore 
• Energieprestatie coefficient. 
• Gasverbruik. 
• Elektriciteitsverbruik. 
• Energieopwekking. 
• Materiaalgebonden milieubelasting. 
• Bouwtijd gevel. 
• Renovatiestrategie . 
• Vergroten verhuurbaar vloeroppervlak. 
• Overige ambities . 

TU/e • OSKOMERA 
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6. lnformatieoverdracht 

DEELVRAAG 4: Hoe kan de benodigde informatie, nodig voor het kunnen maken van een renovatievoorstel 
passend bij de vraag van de opdrachtgever en de eigenschappen van het bestaande gebouw, verkregen en 
vastgelegd warden? 

Ambitie Opdrachtgever + 
eigenschappen bestaande bouw 

0 

6.1 Probleem- en doelstelling 

Het eerste probleem is al : Wat is de benodigde infor
matie? Vervolgens is het tweede probleem: Hoe kan 
deze informatie verkregen en vastgelegd worden? En 
ten slotte : Hoe kan de juiste informatie bij diegene(n) 
komen die er vervolgens het renovatieplan opstel
len? 

De doelstelling van deze deelvraag is dan ook om 
een lntaketool te ontwikkelen waarmee de juiste 
informatie van opdrachtgever tot engineer over
gebracht kan worden. 

(Sales)engineer 

Figuur 36: 11/ustratie prob/eemstelling deelvraag 4. 

6.2 Aanpak deelvraag 4 

Aan de hand van literatuurstudie en ervaring binnen 
Oskomera is allereerst het proces van een gevel
renovatie geanalyseerd . 

Vervolgens is aan de hand van de wettelijke 
verplichte criteria en de aanvullende criteria van de 
opdrachtgever (zie hoofdstuk 5) bepaald welke gege
vens de engineer nodig heeft om tot een objectief 
bepaald renovatievoorstel te komen. 

Tot slot is gezocht naar een geschikte methode om 
de benodigde informatie van de opdrachtgever naar 
de engineer over te brengen. 
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6.3 Resultaten 

6.3.1 Renovatieproces 

In het te doorlopen proces van gevelrenovatie kan 
onderscheid warden gemaakt in verschillende fasen . 
In deze parajlraaf wordt dit proces opgedeeld in 
negen fasen4 

. Hoewel ai deze negen fasen door 
Oskomera uitgevoerd kunnen warden in het reno
vatieproces vallen enkel de fasen Acquisitie en Maat
werkadvies Renovatie vallen binnen de scope van 
deze studie (zie figuur 37) . 

Fase 1: Acquisitie 
In acquisitiefase wordt er kennis gemaakt met de op
drachtgever en het bestaande gebouw. Onderdeel 
van deze fase is het inventariseren van redenen voor 
renovatie, een analyse van de huidige situatie en 
eventuele gesprekken met bewoners en/of eige
naars. Aan de hand hiervan warden niet alleen de 
functionele en esthetische wensen en eisen op
gesteld en besproken met de opdrachtgever. Maar 
ook zaken als bouwtijd , financiele mogelijkheden en 
eisen op korte en lange termijn , duurzaamheids
aspecten en wensen van de huurder met betrekking 
tot de continu'lteit van activiteiten of bedrijfsproces
sen in het gebouw. Duidelijke communicatie tussen 
de opdrachtgever en mogelijke gebruikers van het 
gebouw is dus ook voor Oskomera van belang. 

Fase 2: Maatwerkadvies renovatie 
De acquisitiefase leidt tot een programma van eisen 
en een gebouwscan . Dit wordt gebruikt als input voor 
de conceptontwikkeling in deze fase: Maatwerkad
vies renovatie . In deze fase wordt er gezocht naar 
renovatieconcepten welke voldoen aan het program
ma van eisen en de mogelijkheden die de bestaande 
gebouwsituatie biedt. Een of meerdere renovatieva
rianten kunnen warden opgesteld en vervolgens aan 
de opdrachtgever warden voorgesteld . Wanneer de 
opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven voor een 
renovatieconcept kan dit vastgelegd warden in het 
Maatwerkadvies Renovatie. 

Fase 3: Meten en tekenen 
De bestaande situatie wordt ge'lnventariseerd en 
bouwkundige details warden bekeken waarna het 
gebouw kan warden ingemeten en getekend. 

Fase 4: Plan en proefpui 
Alie details warden doorgesproken en er wordt een 
planning gemaakt voor een eventuele proefpui . 

Fase 5: Definitief tekenwerk 
Alie gegevens warden verwerkt in het definitieve te
kenwerk en de definitieve opdracht. 

42 Gebruikte bron : De Groot & Visser " De organisatie van de 
gevelrenovatie - Renovatiewijzer" (biz. 14-17). 
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Acquisitie 

Maatwerkadvies 
Renovatie 

Meten en Tekenen 

Plan en Proefpui 

Definitief Tekenwerk 

Routing en Planning 

Productie 

Montage 

Service en nazorg 

Figuur 37: Processchema; Acquisitie tot en met het Maat
werkadvies Renovatie val/en binnen de scope van deze 

studie 

44/106 



DEEL 2: ANALYSE VRAAG TU/e • OSKOMERA 

Fase 6: Routing en planning 
De fasering van een project wordt bepaald evenals 
de routing die het montagetraject zal doorlopen. 
Eventuele voorlichting aan de gebouwgebruikers met 
betrekking tot de renovatiemethoden en de planning . 

Fase 7: Productie 
Alie ramen , deuren en vliesgevels worden geprodu
ceerd . 

Fase 8: Montage 
Demontage en montage volgens de overeengeko
men planning . 

Fase 9: Service en nazorg 
Ook na de oplevering is betrokkenheid van de gevel
bouwer bij het renovatieproject van belang . De 
opdrachtgever heeft de mogelijkheid voor het direct 
afsluiten van een gecombineerd onderhoudscontract 
van zowel technisch- als esthetisch onderhoud waar
mee de levensduur, waardevastheid , veiligheid en 
representativiteit van de gevel gewaarborgd blijft. 

Zoals hierboven vermeld vallen de fasen Acquisitie 
en Maatwerkadvies Renovatie binnen de scope van 
deze studie . Tijdens de acquisitiefase moeten de 
wensen en eisen van de opdrachtgever bekend 
worden . Deze wensen en eisen hangen samen met 
de uitgangssituatie: de bestaande bouw. Wat de 
engineer dus wil weten is simpel gezegd: Wat is er 
al? Waar wil je naartoe? 

6.3.2 Benodigde informatie 

De benodigde informatie welke nodig is voor het 
kunnen doen van een renovatievoorstel is op te 
delen in deze studie opgedeeld in drie hoofdgroepen . 

Ten eerste de vraag : Wat is er al? Om antwoord te 
kunnen krijgen op deze vraag is de hoofdgroep 
Referenitesituatie opgezet. Dobr middel van de 
vragen uit deze groep moet alle benodigde informatie 
met betrekking tot de bestaande sitiuatie verkregen 
worden. 

Ten tweede de vraag : Waar wil je naartoe? Met 
andere woorden: Wat is het ambitieniveau van de 
opdrachtgever? Om het ambitieniveau te kunnen 
vangen zijn in hoofdstuk vijf een aantal meetbare 
criteria opgesteld . Doordat de opdrachtgever hier 
waarden aan kan toekennen kan het ambitieniveau 
worden bepaald . Door middel van deze tweede 
hoofdgroep kan dus het ambitieniveau van de op
drachtgever worden vastgesteld . 

De derde hoofdgroep wordt gevormd door de van 
toepassing zijnde regelgeving . De aanvrager is zelf 
verantwoordelijk voor de kwaliteit , maar om deze 
kwaliteit te kunnen handhaven/garanderen zijn mini
mum prestatie-eisen vastgelegd in het Bouwbesluit 
2012 . Bij renovatie gelden, naast de regels uit het 
Bouwbesluit, ook andere regelgeving , zoals : het 
bestemmingsplan , welstandseisen , bouwverodenin
gen en het Burenrecht.43 (Zie oak de paragrafen 
5.3.1 en 5.3 .2). 

Overzicht benodigde informatie: 

1. Referentiesituatie 

a. Gebouwkenmerken en -eigenschappen ; 
b. Gevelconcept 
c. I nstallatieconcept; 

2. Ambitieniveau opdrachtgever 

3. Van toepassing zijnde regelgeving 

a. Bouwbesluit 2012; 
b. Bestemmingsplan ; 
c. Welstandseisen; 
d. Bouwverordeningen; 
e. Burenrecht. 

Figuur 38: Overzicht benodigde informatie van opdrachtgever 

43 Gebrui kte bron: Rijksoverheid , via www.rijksoverheid.nl 
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6.3.3 Communicatie 

De communicatie verloopt in tussen de opdracht
gever, die op zoek is naar renovatie-voorstellen om 
zijn renovatieambities te kunnen concretiseren , en de 
engineer, die op zoek is naar de juiste informatie 
zodat hij of zij een voorstel voor renovatie kan 
uitwerken. Om ervoor te zorgen dat de engineer zo 
min mogelijk tijd kwijt is met het verwerven van de 
informatie wordt de lijst met benodigde gegevens 
vooraf vastgesteld. Op deze manier kan aan elke 
opdrachtgever dezelfde vragen gesteld worden en 
worden er geen van belang zijnde aspecten over het 
hoofd gezien. 

De benodigde informatie (zie paragraaf 6.3.2) kan 
worden verkregen door middel van een lntaketool. 
De lntaketool is een vragenlijst zijn welke ingevuld 
kan worden door de opdrachtgever, al dan niet in 
samenwerking met Oskomera. De output van de 
lntaketool vormt de input voor de engineer. De 
engineer zal aan de hand van deze gegevens op 
zoek gaan naar het meest geschikte renovatievoor
stel. Om een aantoonbaar objectieve keuze te 
kunnen maken is het dus van belang dat de output 
van de lntaketool meetbare criteria zijn . 
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6.3.4 Opbouw lntaketool 

Het doel van de intaketool is om de benodigde 
informatie, welke nodig is voor het kunnen doen van 
een maatwerk renovatieadvies, te achterhalen en 
vast te leggen. De benodigde informatie is zoals 
vermeld in paragraaf 6.3 .2 verdeeld in 3 categorieen : 

1. De referentiesituatie ; 
2. Ambitiniveau opdrachtgever; 
3. De van toepassing zijnde regelgeving . 

Per categorie is in deze paragraaf uitgewerkt welke 
informatie benodigd is. De lntaketoo/ is toegevoegd 
in bijlage 4. 

1: Referentiesituatie 

De benodigde informatie met betrekking tot de 
referentiesituatie is afhankelijk van de criteria waarop 
een mogelijk renovatievoorstel beoordeeld gaat wor
den . In deze studie zijn de technische haalbaarheid 
en de aantoonbare duurzaamheid van een reno
vatieconcept de twee onderwerpen waarover in de 
acquisitiefase van het renovatieproces informatie 
over het bestaande gebouw vastgesteld moet 
worden. Voor de technische haalbaarheid is tech
nisch tekenwerk en de bouwtechnische staat van het 
bestaande pand van belang wanneer het opwaar
deren van de bestaande gevel , of het plaatsen van 
een voorzetgevel in overweging wordt genomen als 
renovatiestrategie (zie ook paragraaf 7.3.1 ). 

Duurzaamheidsbeoordeling: 
Om de duurzaamheidsprestaties van verschillende 
renovatieconcepten te kunnen bepalen wordt aller
eerst de bestaande situatie ingevoerd in het pro
gramma GreenCalc+. Om dit programma in te kunnen 
vullen is informatie met betrekking tot de volgende 
onderwerpen nodig over de bestaande situatie : Ge
bouwtype, gebouwgegevens en het energieconcept. 
Zie bijlage 4 voor de gestelde vragen met betrekking 
tot deze onderwerpen in de intaktoo/. 

Technische haalbaarheid: 
Om de technische haalbaarheid te kunnen bepalen 
van renovatieconcepten moet bekend zijn welk(e) 
geveltype(n) is of zijn toegepast in de bestaande 
situatie. Daarnaast moet bepaald worden of de 
bouwtechnische staat voldoende is voor een bepaal
de renovatie. Dit zal per praktijksituatie beoordeeld 
moeten worden door het ontwerpteam dat het reno
vatieplan maakt. In bijlage 4 is de gevraagde 
informatie over de bestaande situatie voor het kun
nen doen van een renovatievoorstel gegeven. 
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2: Ambitieniveau opdrachtgever 

Het ambitin iveau kan door de opdrachtgever zelf, of 
in samenwerking met Oskomera bepaald worden 
door gewenste prestaties met betrekking tot ver
schillende onderwerpen in het renovatieproces en 
het gerenoveerde gebouw vast te leggen. Figuur 39 
toont een overzicht met de verschillende onderwer
pen waarover een. uitspraak gevraagd wordt in de 
intaketool. 

Overzicht vast te leggen ambities voor renovatie 

Financilile ambities: 
- lnvesteringskosten 
(- Exploitatiekosten) 

- Energieverbruik 
- Service & Onderhoud 
- Verhuurbaar vloeroppervlak 

Duurzaamheldsambities: 
- Duurzaamheidslabel 

- Labelscore GreenCalc+ 
- Energieprestatie 

- Energieprestatiecoefficient 
- Verbetering gasverbruik 
- Verbetering elektriciteitsverbruik 
- Energieopwekking 

- Materiaalgebonden milieubelasting 
- Milieuprestatie (schaduwprijs) 

Ambities bouwtijd 
- Bouwtijd 

Amblties uitstralinq: 
- Renovatiestrategie. 

Overiqe amblties 

Figuur 39: Overzicht met vast te leggen ambities d.m. v de intaketool. 

Om het ambitieniveau te kunnen bepalen is voor de 
in figuur 39 weergegeven onderwerpen een presta
tiebeoordeling opgesteld . Zie voor de beoordeling 
van de prestaties per onderwerp figuur 73 op pagina 
88 . 

3: Van toepassing zijnde regelgeving 

De van toepassing zijnde regelgeving kan bij ieder 
project verschillen . Naast de technische voorschrif
ten uit het bouwbesluit kunnen het bestemmingsplan , 
welstandseisen , bouwverordeningen en het buren
recht van invloed zijn op de renovatie. Bijvoorbeeld : 
is het gebouw, of delen van het gebouw monumen
taal? Wanneer de regelegeving , buiten het bouw
besluit , beperkingen oplegt voor renovatie zal dit 
door de architect of opdrachtgever aan de gevel
bouwer vermeld moeten worden. De intaketool zorgt 
ervoor dat van invloed zijnde regelgeving met betrek
king tot het renovatieproject al vroeg in het reno
vatieproces bekend is bij de gevelbouwer. 
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Met betrekking tot de technische voorschriften uit het 
Bouwbesluit is het bepalen van het rechtens ver
kregen niveau van belang . Theoretisch wordt het 
rechtens verkregen niveau van een bestaand bouw
werk gevormd door het actuele kwaliteitsniveau van 
(het betreffende element van) het bouwwerk voor 
zover dat niveau rechtmatig is en niet is gelegen 
onder het voor zo'n bestaand bouwwerk geldend 
minimumniveau . Een kwaliteitsniveau is rechtmatig 
voor zover de kwaliteit van (het betreffende element 
van) het bouwwerk het resultaat is van toepassing 
van de technische voorschriften of de bouwvergun
ning die op de oorspronkelijke oprichting van het 
bouwwerk en op eventuele latere verbouwing(en) 
daarvan van toepassing waren .44 

Zie paragraaf bestaande 
bouw 

Zie artikel verbouw 
binnen paragraaf 

nieuwbouw 

Zie artikelen 
nieuwbouw binnen 

paragraaf nieuwbouw 

NB: Hoofdstuk 7 geen ondersche1d tussen nieuwbouw en bestaande bouw 

Figuur40: Ge/dende voorschriften volgens Bouwbesluit 2012 

Verbouw in het Bouwbesluit 2012 , uit Artikel 1.12: 
• Verbouw moet voldoen aan de nieuwbouw

voorsch rift en . 
• Tenzij anders is aangegeven . 

... . wat bijna overal het geval is! 

Prioriteit van de voorschriften : 
• Rechtens verkregen niveau (nagenoeg overal van 

toe passing) 
• Specifiek niveau (gedefinieerd door grenswaarde, 

met als ondergrens niveau voor bestaande bouw) 
• Niveau voor nieuwbouw (overige gevallen) 

Om het rechtens verkregen niveau vast te kunnen 
stellen is het dus van belang om te weten welke 
prestaties zijn vastgelegd in de bouwvergunning die 
op de oorspronkelijke oprichting van het bouwwerk 
en op eventuele latere verbouwingen daarvan van 
toepassing waren . 

44 Arcadis (2011) Verbouw en rechtens verkregen niveau [Online] 
<http://www. bouwbeslu it. net/2011 /05/26/verbouw-en-rech tens
verkregen-n iveau-2/> (geraadpleegd op 14 juni 201 2) . 
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DEEL 3: ONTWIKKELING AANBOD 

7. Gevelrenovatieconcepten 

DEELVRAAG 5: Welke gevelrenovatieprincipes kan en wil Oskomera aanbieden? 

7.1 Probleem- en doelstelling 

Het onderzoek richt zich op gevelverbetering . Dit kan 
heel breed worden gezien. Van het vervangen van 
de beglazing tot het vervangen van de complete 
gevel. Het doel van deze deelvraag is om een 
aanbod renovatieprincipes te creeren welke voor 
Oskomera interessant kunnen zijn om aan te bieden. 

7.2 Aanpak deelvraag 3 

Om structuur te krijgen in het totale pakket van 
gevelverbeteringsmaatregelen is ervoor gekozen om 
mogelijke gevelrenovatiemaatregelen te categorise
ren in drie gevelrenovatiestrategieen . Dit onder
scheid in renovatiestrategieen volgt uit onderzoek 
van ECN en XX architecten naar intelligente gevels 
in de utiliteitsbouw45 uit 2003. 

De drie gevelrenovatiestrategieen zijn vervolgens 
ingevuld met renovatieconcepten , waarvan de 
prestatieniveaus zijn bepaald in hoofdstuk 8. Op 
deze manier is een gestructureerd aanbod gecre
eerd waarvan de prestaties op de in hoofdstuk 5 
vastgestelde onderwerpen bekend zijn . 

Figuur 41: 11/ustratie probleemstelling deelvraag 5. 
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7.3 Resultaten 

7.3.1 Gevelrenovatiestrategieen 

Bij renovatie is sprake van een bestaande situatie 
die in bepaalde omvang wordt gewijzigd, verbeterd of 
veranderd . 

Het onderzoek richt zich op gevelverbetering. Dit 
kan heel breed worden gezien. Van het vervangen 
van de beglazing tot het vervangen van de complete 
gevel. Voor welke renovatiemethode gekozen meet 
worden is afhankelijk van ten eerste : de bestaande 
situatie. Wat is er al? Het is ten tweede afhankelijk 
van het ambitieniveau van de opdrachtgever. Waar 
wit hij naartoe? Ten derde is de van toepassing 
zijnde regelgeving van belang . Om hier structuur in 
te krijgen is ervoor gekozen om mogelijke renovatie
maatregelen te categoriseren in een aantal gevelre
novatiestrategieen. Deze renovatiestrategieen zijn 
vervolgens ingevuld door middel van renovatie
concepten in paragraaf 7.3.2. Op deze manier kan 
een gestructureerd aanbod warden gecreeerd 
waarvan de prestaties op de in hoofdstuk 5 
vastgestelde onderwerpen bekend zijn. 

De onderdelen van de gevel kunnen verschillende 
levensduren hebben. De opdrachtgever kan bijvoor
beeld oordelen dat hij zijn gevel esthetisch niet meer 
vindt voldoen en dat dit wil verbeteren. Dan kan 
ervoor gekozen warden om de gevel te vervangen. 
Maar wat als bepaalde gevelonderdelen technisch 
en/of economisch nog niet zijn afgeschreven? Door 
voor deze renovatiestrategie vier renovatieconcepten 
op te stellen en hiervan vervolgens de prestaties op 
de gekozen criteria uit hoofdstuk 5 te analyseren 
kunnen de prestaties van de renovatieconcepten uit 
deze strategie vergeleken warden met de prestaties 
van de renovatieconcepten uit strategie b. en c. 

In deze studie is onderscheid gemaakt in de volgen
de drie renovatiestrategieen 45

: 

a. Het opwaarderen van de bestaande gevel ; 
b. Het plaatsen van een voorzetgevel v66r de 

bestaande gevel ; 
c. Het vervangen van de bestaande gevel door een 

hoogwaardiger gevel. 

a. Opwaarderen van de bestaande gevel 

Onder het opwaarderen van de bestaande gevel 
warden de renovatieconcepten verstaan waarbij 
onderdelen van de bestaande gevel behouden blij
ven , maar waar geen voorzetgevel is toegepast. 

Een voorbeeld van een renovatie waarbij de be
staande gevel is opgewaardeerd is het Huf gebouw 
in Rotterdam (zie figuur 42) . In het pand is de 
kenmerkende volledig glazen pui behouden gebleven 
door het bestaande enkel glas te vervangen door iso
lerende beglazing die in de stalen profielen past. Aan 

45 ECN & XX-architecten (2003) lntelligente gevels in de Utiliteits
bouw. Energieonderzoek Centrum Nederland & XX-architecten . 
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de buitenzijde is zonwering toegevoegd om ervoor te 
zorgen dat binnen met minder koelcapaciteit kan 
warden voldaan .47 

Figuur 42: Voorbee/d: Huf gebouw in Rotterdam. Renovatiestrategie: 
Opwaarderen van de bestaande gevel (2010). 46 

"Het meest kenmerkend voor het pand is de volledige glazen pui die 
voorheen enkel glas was. Bij de vernieuwing is gekozen voor dubbele 
beglazing met een speciaal renovatieg/as, een innovatieve glassoort die 
precies in de stalen profielen past. Omdat het pand een vol/edige 
glazen pui heeft, is klimaatbeheersing erg belangrijk. Gekozen is voor 
buitenzonwering naar het idee afkomstig van Van der Broek en Bakema 
zelf. Het voordeel van deze buitenzonwering is dat a/le warmte al aan 
de gevel wordt geweerd, zodat binnen met minder koelcapaciteit kan 
worden volstaan." 47 

46 Gebruikte bron : http:llwww. duurzaamverbeterd.nl/ 
47 Waal (z.j.) Rijksmonument Huf-gebouw. [Online] 
<http:/ /www.waal .nl/ in-de-pra ktijk /referenties/rijksmonument-h uf
gebouw? project_id= 160> (geraadpleegd op 25 juni 2012). 
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b. Voorzetgevel v66r de bestaande gevel 

Bij de toepassing van een voorzetgevel als renova
tiestrategie wordt er een extra (thermische) schil aan 
de buitenzijde van het gebouw toegevoegd . Een 
mogelijk voordeel van deze strategie is dat eventuele 
huurders in het gebouw kunnen blijven tijdens het 
gehele renovatieproces. Er zal in dit 9eval ook niet 
gezorgt moeten worden voor tijdelijke alternatieve 
huisvesting . 

De figuren 43 en 44 tonen twee voorbeelden van 
renovatieprojecten waarbij gekozen is om een 
voorzetgevel voor de bestaande gevel te plaatsen. 

Bij de Van Nelle Fabriek in Rotterdam is gekozen 
voor een voorzetgevel zodat de enkelglas gevels 
behouden konden blijven .48 De tweede gevel creeert 
aan de voorzijde een gangzone met een overgangs
klimaat en aan de achterzijde een klimaatgevel. 

Belangrijk aandachtspunt bij de keuze voor een voor
zetgevel is, buiten de vernieuwde bouwfysische con
dities en verbinding aan het bestaande gebouw, dat 
het gebouw een aangepaste rooilijn kan krijgen . Dit 
zal dan ook altijd gecontroleerd moeten worden met 
van toepassing zijnde bestemmingsplannen. 

Figuur 43: Voorbeeld: Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Renovatie
strategie. Plaatsen van een voorzetgevel v66r de bestaande gevel 

(2001-2004) 49 

"De voorma/ige fabrieken van Van Nelle voor Tabak, koffie en thee, 
gebouwd in 1928-1931, zijn in 2001-2004 gerestaureerd en hebben 
inmiddels een kantoortunctie gekregen. De enkelglas gevels konden 
behouden blijven door een tweede gevel toe te passen. Deze tweede 
gevel creeert aan de voorzijde een gangzone met een overgangskli
maat en aan de achterzijde een klimaatgevel. " 

48 Gebruikte bron : http://www.duurzaamverbeterd.nll 
49 Gebruikte bron : http://www.duurzaamverbeterd.nll 
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Figuur 44: Voorbeeld: Kantoor DHV in Amersfoort. Renovatiestrategie: 
Plaatsen van een voorzetgevel v66rde bestaande gevel (2010-2011). 50 

"De opdrachtgever heeft de nadrukkelijke afweging gemaakt tussen 
sloop + nieuwbouw en renovatie. Deze afweging was eenvoudig; de 
kosten voor renovatie zijn een kwart van de kosten van nieuwbouw. Na 
de renovatie is het kantoor op nieuwbouwniveau gekomen. Het gebouw 
heeft een A-label en de te verwachten onderhoudskosten /iggen niet 
hoger dan die voor een nieuwbouw kantoor. " 

"De positieve ontwikkeling is terug le zien in de taxatiewaarde van het 
pand. De taxatiewaarde is met meer dan de kosten van de renovatie 
gestegen, terwijl van andere panden in deze/fde periode de taxatie
waarde gedaald is. Oil is een reflectie van de toegenomen marktwaar
dering voor panden met een groen energielabel. Het kantoor is met de 
grote open ruimtes bovendien uitstekend geschikt voor Het Nieuwe 
Werken en blijft daarmee van hoge functionele waarde. " 

50 Stichting Nationaal Renovatie Platform (z.j .) R24 - DHV 
hoofdkantoor [Online] < http://www.guldenfeniks.nl/ inzendingen/ 
201 21renovatie/r24 _ -_ duurzame_renovatie _ d hv _ hoofd ka ntoor/> 
(geraadpleegd op 28 juli 2012). 
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c. Vervangen van de bestaande gevel 

Het vervangen van de bestaande gevel door een 
hoogwaardiger gevel houdt in dat de totale gevel ge
demonteerd wordt en dat er een nieuwe gevel wordt 
teruggeplaatst. 

Een voorbeeld van een renovatie waarbij de be
staande gevel is vervangen door een hoogwaardiger 
gevel is het gebouw De Monarch in Den Haag. 

Petra Starink geeft aan in het artikel Brede gevel 
geeft Monarch de ruimte51 dat het gebouw eigenlijk 
gesloopt zou worden om samen met de gronden 
eromheen plaats te maken voor grootschalige nieuw
bouw. Door de crisis zijn de plannen heroverwogen 
en kreeg KCAP Architects & Planners de opdracht 
om herontwikkeling van het gebouw te onderzoeken. 
"Een casco is normaal gesproken ongeveer een 
derde van de bouwkosten . Die kun je dus besparen. 
En je bespaart enorm op bouwtijd . Die is nu een jaar 
in plaats van twee en een half jaar'', zegt Han van 
den Born , architect en partner van KCAP. En daar 
was huurder CAK (Centraal Administratie Kantoor) 
zeer bij gebaat. 

De grote uitdaging voor KCAP was om in meerdere 
opzichten voldoende ruimte te creeren . Daarvoor is 
een tweelaagse parkeerkelder van 5500 m2 naast 
het gebouw gerealiseerd. Een grotere uitdaging was 
de bruto verdiepingshoogte van slechts 3,20 meter. 
En het CAK vroeg met 18000 m2 kantooroppervlak 
ruim meer dan er in het gebouw aanwezig was. Deze 
beide problemen zijn uiteindelijk in een keer 
opgelost: door de gevels op een afstand van 760 mm 
van de bestaande vloeren te plaatsen . De ruimte 
tussen de vloer en de gevel is benut als 
installatieruimte, voor met name de luchtkanalen. 

Hierdoor hoefden geen grote luchtverdeelkanalen 
boven het plafond te worden gesitueerd . En dat 
scheelt in de resterende vrije plafondhoogte, die nu 
uitgekomen is op 2,70 m. Maar de gevel voegde ook 
extra meters toe . Door de ruimte voor de 
luchtkanalen in de gevel in hoogte zo veel mogelijk 
te beperken , ontstaat een heel lage borstwering 
waarvan het oppervlak mag meetellen als 
verhuurbaar oppervlak. Door vervolgens aan de 
westelijke kopgevel 7,5 meter nieuwbouw toe te 
voegen , konden de gevraagde meters toch worden 
geleverd. 

Die lage borstwering was ook esthetisch wenselijk. 
Het oude kantoor had een gevel die voor 1 /3 uit glas 
bestond en voor 2/3 gesloten was . KCAP heeft dat 
nu omgedraaid tot 2/3 glas en 1 /3 gesloten. 
Daardoor hebben gebruikers vanaf hun werkplek 
maximaal zicht op straat en is ook vanaf de straat te 
zien dat het kantoor leeft. 

51 Bouwwereld (2012) Brede geve/ geeft Monarch de ruimte [Online] 
http://bouwwereld .ni/projecVbrede-gevel-geeft-monarch-de-ru imte/ 
(geraadpleegd op 6 juni 2012). 
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Figuur 45: Voorbeeld: De Monarch in Den Haag. Renovatiestrategie: 
Vervanging van de bestaande gevel (2011-2012). 51 
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7.3.2 Twaalf uitgangssituaties 

Om twaalf renovatieconcepten te kunnen ontwikkelen 
worden in deze paragraaf allereerst twaalf uitgangs
situaties omschreven . Een uitgangssituaties is opge
bouwd uit een gevelrenovatiestrategie , een vastge
steld ambitieniveau en een referentiesituatie : 

3 Gevelrenovatiestrategieen 

Alie gevelverbeteringsmogelijkheden en -varianten 
zijn in paragraaf 7.3.1. opgedeeld in drie hoofd
groepen welke interessant zijn om in deze studie 
onderling te vergelijken . De renovatiemogelijkheden 
zijn gecategoriseerd naar de drie gevelrenovatiestra
tegieen , namelijk: 

a. Het opwaarderen van de bestaande gevel ; 
b. Een voorzetgevel plaatsen v66r de bestaande 

gevel; 
c. Het vervangen van de betaande gevel door een 

hoogwaardiger gevel. 

2 Ambities 

Per gevelrenovatiestrategie zijn renovatieconcepten 
ontworpen op basis van de twee opgestelde finan
ciele ambities : (1) een minimale investering en (2) 
een verbetering van het exploitatiemodel (zie ook 
figuur 46) . Op deze manier zijn nu de renovatie
concepten opgedeeld in 6 categorieen . 

2 Referentiekantoren 

Per categorie wordt het renovatieconcept toegepast 
op het referentiekanoor 1 en op het referentiekanoor 
2 (zie hoofdstuk 4) . 
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Overzicht vast te leggen ambities voor renovatie 

FinancUile ambities: 
- lnvesteringskosten (1) 

(- Exploitatiekosten) (2) 
- Energieverl:lruik 
- Service & Onderhoud 
- Verhuurbaar vloeroppervlak 

Duurzaamheidsambities: 
- Duurzaamheidslabel 

- Labelscore GreenCalc+ 
- Energieprestatie 

- Energieprestatieco~fficii!nt 
- Verbetering gasverbruik 
- Verbetering elektriciteitsverbruik 
- Energieopwekking 

- Materiaalgebonden milieubelasting 
- Milieuprestatie (schaduwprijs) 

Ambit/es bouwti/d 
- Bouwtijd 

Ambit/es uitstralinq: 
- Renovatiestrategie. 

Overiqe ambities 

Figuur 46: Onderwerpen ambitieniveau opdrachtgever 

Dit alles zorgt voor twaalf uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van twaalf gevelrenovatieconcepten. 

De uitgangssituaties voor de twaalf gevelrenovatie
concepten zijn weergegeven in figuur 47 . 

Renovatlestrategle 

a. Opwaarding b. Voorzet c. Vervanging 

en KANTOOR 1 KANTOOR 1 KANTOOR 1 

c 
'C CONCEPT1 CONCEPT 3 CONCEPT5 CD .... • KANTOOR 2 .. CD KANTOOR 2 KANTOOR 2 
> - .5 .... CONCEPT 2 CONCEPT4 CONCEPT S -.a 

E CD 
KANTOOR 1 KANTOOR 1 KANTOOR 1 

c( ii CONCEPT7 CONCEPT 9 CONCEPT 11 
~ 
0 a. KANTOOR 2 KANTOOR 2 KANTOOR 2 
>C 
w CONCEPT S CONCEPT 10 CONCEPT 1.2 

Figuur 47: schema uitgangssituaties renovatieconcepten 
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7.3.3 Twaalf renovatieconcepten 

Conceptontwikkeling 

Om te kunnen bepalen hoe efficient een renovatie
maatregel is met betrekking tot de energieprestatie 
van het gebouw zijn de referentiekantoren ingevoerd 
in het programma ENO RM V1 .0 . Vervolgens is, door 
de ingevoerde gebouweigens.chappen aan te pas
sen , het effect van een renovatiemaatregel op de 
energieprestatie van het gebouw bepaald . De inge
voerde gegevens en de resultaten voor de ener
gieprestatie, in de vorm van de EPC, zijn toegevoegd 
in bijlage 5. 

Conclusies m.b.t. de verbetering van de EPC: 

1. De referentiekantoren hebben een hoge EPC
score in vergelijking tot de nieuwbouw-eis voor 
kantoorfuncties in Bouwbesluit 2012: 
EPCreferentiekantoor 1 = 3, 76 . 
EPCreferentiekantoor 2 = 3,65 
Eis Bouwbesluit 2012 nieuwbouw kantoorfunctie: 
EPC = 1,1. 

2. Het verlagen van de benodigde energie voor het 
koelen van het gebouw zorgt voor het meest 
effectieve resultaat met betrekking tot de EPC 
verlaging . 

Het verlagen van de benodigde energie voor het 
koelen van het gebouw kan op twee manieren 
bepaald warden : 
• Aanpassen van de huidige methode van 

koudeopwekking ; 
• Beperken van de benodigde koelcapaciteit. 

Door het aanpassen van de huidige methode 
van koudeopwekk ing kan de EPC tot 40,8% 
verlaagd warden . In dit geval is koudeopslag , 
bodemkoeling toegepast als koelsysteem . Het 
aanpassen van de methode voor koudeopwek
king is een installatietechnische aanpassing aan 
het gebouw. 

Zoals hierboven vermeld , is het verlagen van de 
benodigde energie voor het koelen van het 
gebouw is ook mogelijk door de benodigde 
koelcapaciteit te beperken. De drie meest 
effectieve methoden voor het verlagen van de de 
benodigde energie voor het koelen van het 
gebouw zijn : 

Verlagen ZTA-waarde (zontoetredings-
facotor) naar 0,3. 
Delta EPC: -24,2% 
Automatisch buitenzonwering. 
Delta EPC : - 24,1% 
Verlagen glaspercentage naar 30%. 
Delta EPC : -20,3% 

Gevelrenovatiedoelstelling 1: Beperken toetre
ding zonne-energie in het gebouw. 
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3. Overige maatregelen welke zorgen voor een 
EPC verlaging en uitvoerbaar zijn door middel 
van gevelrenovatie: 

lsolatie glas/kozijn . 
Delta EPC : -12,4% 

PV-cellen gevel. 
Delta EPC: -11 ,9% 

Ventilatie (te openen delen) . 
Delta EPC : -7,3% 

lsolatie dak. 
Delta EPC: -1,8 % 

lsolatie gevel , dichte delen. 
Delta EPC: -1,4% 

4. Overige maatregelen waarvan het effect op de 
EPC niet bepaald is door middel van het pro
gramma ENORM Software: Vergroten van dag
lichtopeningen; daglicht dieper in het gebouw. 
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Concepten 1 t/m 6: lnvesteringskosten 
Gevelverbetering van referentiekantoor 1 en referen
tiekantoor 2 met minimale investeringskosten mid
dels toegepaste renovatiestrategie "a.", " b." en " c. ". 

Opsplitsing investeringskosten 
De investeringskosten voor de gevelverbetering zijn 
in deze studie opgesplitst in : 

• Materiaal ; 
• Materieel ; 
• Uren . 

Ontwikkeling van varianten 
In samenwerking met Oskomera: m.n . afdelingen 
Research & Development, Montage en Calculatie zijn 
voor de uitgangsituaties een tot en met zes gevel
renovatieconcepten ontwikkeld welke Oskomera aan 
kan bieden en zo laag mogelijke investeringskosten 
hebben bij het vastgestelde programma van eisen. 
Zie de figuren 50 en 54 voor een overzicht van de 
genomen maatregelen en zie bijlage 6 voor meer 
informatie over de renovatieconcepten . 

Concepten 7 t/m 12: Exploitatiemodel 
Gevelverbetering van referentiekantoor 1 en referen
tiekantoor 2 met de focus op het verbeteren van het 
exploitatiemodel middels toegepaste renovatiestrate
gie "a.", "b." en 11 c.". 

Verbetering exploitatiemodel: 
Binnen de in paragraaf 5.3.4 gegeven onderdelen 
van het exploitatiemodel is conceptontwikkeling ge
richt op zes actiepunten: 

1. Verlagen van de gasbehoefte ; 
2. Verlagen van de elektriciteitsbehoefte ; 
3. Toepassing van energieopwekking in de gevel ; 
4. Mogelijkheden tot doorwerken binnen in het 

gebouw tijdens het renovatieproces ; 
5. Concequenties voor kosten voor Service en 

Onderhoud ; 
6. Vergroten van het verhuurbare vloeroppervlak. 

Actiepunten een en twee zijn op alle zes de gevel
renovatieconcepten toegepast. Aan de hand van de 
genoemde maatregelen uit 'conceptontwikkeling ' in 
het begin van deze paragraaf zijn verschillende 
varianten ontwikkelend op het gebied van de 
actiepunten een en twee. Zie voor de genomen 
maatregelen de overzichten van de gevelrenovatie
concepten 7 tot en met 12 in de figuren 51 en 55 . 

Voor actiepunt drie is in de renovatieconcepten 7, 9 
en 10 gebruik gemaakt van energieopwekking . De 
fotovoltarsche cellen zijn gerntegreerd in het gevel
renovatieconcept. 

De mogelijkheid tot doorwerken binnen in het ge
bouw tijdens het renovatieproces is als uitgangspunt 
meegenomen bij de concepten 9, 10 (en 3) . Om de 
haalbaarheid hiervan vast te kunnen stellen is echter 
een verdere technische uitwerking van de renovatie
concepten , inclusief het montageplan, vereist. 
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Om de concequenties op het gebied van Service en 
Onderhoud te onderzoeken is variatie aangebracht in 
de toepassing van te openen delen, wel of geen 
integratie van PV-cellen in de gevel , wel of geen 
extra gebouwschil in de vorm van een voorzetgevel , 
toepassing van aluminium kliklijsten t.o .v. DRL 
siliconenrubbers, wel of geen buitenzonwering . 

Zie de figuren 51 en 55 voor een overzicht van de 
genomen maatregelen. 

Voor actiepunt zes is er bij renovatieconcept 12 voor 
gekozen de nieuwe gevel op 640 milimeter voor de 
bestaande vloerrand te plaatsen. Op deze manier 
ontstaat extra verhuurbaar vloeroppervlak (+11 ,2%) 
en extra ruimte voor installaties. 

Zie bijlage 6 voor de technische uitwerking van van 
de twaalf gevelrenovatieconcepten . 
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Overzicht renovatieconcepten referentiekantoor 1 
Pagina 56-57 

Referentiek:intoor 1 BVO 

Oiepte 

Grootte: 3.000 m' Lengte 

Bouwjaarktasse: 1980-1989 Aantat bouwtagen 

Verdiepingshoogte 

Percentage/type gevel open 

Type gevel dicht 

Type plafonds 

-.- ... Vloer; Rc-waarde 

~ Gevet; Rc-waarde 

~ Oak; Rc-waarde 

I: 
Kierdichting; qv10 
Beglazing Ugl 
Metaten kozijn met thermische 

ell onderbreking Ufr 

Beglazing ZT A-waarde -- - Begtazing LT A-waarde 

Zonwering 

Warmteopwekking 
Aluminium vliesgevel 1650 m' Warmteterugwinning 

Orientatie Oost-West Koeling 

Luchtbehandelinglventilatie 

Gebouwbeheersysteem 

Verlichting; type 

Verfichting; regeling 
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2.992 m' 
17 m 

44 m 

4 

3,2 m 

42% I dubbel gtas 

vlies, sandwichpaneel 

systeem 

0,25 

1,3 

1,3 

1 

2,9 Wl m' K 

3,8 Wfm2K 

0,8 

0.8 

handmatig binnen 

VR 

geen 

airco 

all air; geen nacht; geen recirculatie 

geen 

TL: 15W/m' 

per vertrek geschakeld 

Figuur 48: schema kenmerken en eigenschappen referentiekantoor 1 

Figuur 49: schets gevelprincipe referentiekantoor 1 
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Overzicht renovatieconcepten referentiekantoor 1 

Renovatieconcept1 

Uitqangspunten : 

Renovatiestrategie: A 
"Opwaarderen van de bestaande gevel" 

Ambitie : " Minimale investering " 

Maatregelen: 

1. Vervangen van beglazing door 
zonwerende beglazing . Vervangen 
glasrubbers. 

2. Vervangen kliklijsten 
3. Toevoegen van isolatiemateriaal aan 

de binnenzijde. 
4. Vernieuwen paneelafwerking en 

buitenrubbers. 

Renovatieconcept 3 

Uitgangspunten: 

Renovatiestrategie: B 
"Voorzetgevel voor de bestaande gevel " 

Ambitie : " Minimale investering " 

Maatregelen : 

1. Aluminium stijl- en regelwerk gevel 
met te openen delen en zonwerende 
beglazing tegen de bestaande gevel. 

2. Bestaande beglazing van binnenzijde 
verwijderen. 

3. Afwerking binnenzijde. 

Renovatieconcept5 

Uitgangspunten: 

Renovatiestrategie: C 
"Vervangen van de bestaande gevel " 

Ambitie : "Minimale investering " 

Maatregelen: 

1. Bestaande gevel demonteren . 
2. Nieuwe stijl- en regelwerk vliesgevel 

met te openen delen en zonwerende 
beglazing tegen de bestaande vloer
rand . 
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3. 

3. 

Figuur 50: Referentiekantoor 1: overzicht renovatieconcepten 1, 3 en 5. 
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Renovatieconcept 7 

Uitgangspunten : 

Renovatiestrategie: A 
"Opwaarderen van de bestaande gevel " 

Ambitie : 'Verbetering exploitatiemodel " 

Maatregelen: 

1. Vervangen bestaand sandwichpaneel 
door PV-paneel. 

2. Toevoegen van vaste buitenzonwe
ring (zuidzijde) met gerntegreerde 
PV-cellen . 

3. Vervangen kliklijsten 
4. Vervangen beglazing . 

Renovatieconcept 9 

Uitgangspunten: 

Renovatiestrategie : B 
" Voorzetgevel voor de bestaande gevel" 

Ambitie : 'Verbetering exploitatiemodel " 

Maatregelen: 

1. Toevoegen van structurele buiten
zonwering met gerntegreerde 
PV-cellen . 

2. Looprooster per verdieping . 

Renovatieconcept11 

Uitgangspunten: 

Renovatiestrategie : C 
"Vervangen van de bestaande gevel " 

Ambitie : 'Verbetering exploitatiemodel " 

Maatregelen : 

Nieuwe DRL-vliesgevel op 300mm voor 
de bestaande vloerrand . 
1. Ruimte voor installaties . Extra 

verhuurbaar vloeroppervlak. 
2. Te openen delen . 
3. Zonwerende beglazing . 
4. Verhoogd glaspercentage. 
5. Onderhoudsarme DRL siliconenrub

berbuitenkaders. 
6. Lichtwering aan de binnenzijde . 
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4. 

2. 

Figuur 51: Referentiekantoor 1: overzicht renovatieconcepten 7, 9 en 11. 
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Overzicht renovatieconcepten referentiekantoor 2 
pagina 60-61 

Refuentiekantoor 2 

Grootteklasse: 

Bouwjaarklasse: 

Aluminium vfiesgevel 

rientatie 

1B.OOO m2 

19B0-1 9B9 

7550 m2 

Oost - West 

BVO 

Diepte 

Lengle 

Aantal bouwlagen 

Verdiepingshoogte 

Percentage/type gevel open 

Type gevel dicht 

Type plafonds 

Vloer; Rc-waarde 

Gevel; Rc-waarde 

Oak; Rc-waarde 

Kierdichting ; qv10 

Beglazing Ugl 
Metalen kozijn met thermische 
onderbreking Ufr 

Beglazing ZTA-waarde 

Beglazing l T A-waarde 

Zonwering 

W armteopwekking 

Warmteterugwinning 

Koe ling 

Luchtbehandeling/ventilatie 

Gebouwbeheersysteem 

Verlichting; type 

Verlichting; regeling 

TU/e • OSKOMERA 

17.920 m• 

22 ,4 m 

80 m 

10 

3,6 m 

44% I dubbel glas 

vl ies, sandwichpaneel 

systeem 

0,25 

1,3 

1,3 

1 

2,9 W !m K 

3,8 W/m2K 

0,8 

0,8 

handmatig binnen 

VR 

geen 

air co 

all air: geen nacht; geen recirculatie 

geen 

TL: 15W/m' 

per vertrek geschakeld 

Figuur 52: schema kenmerken en eigenschappen referentiekantoor 2 

Figuur 53: schets gevelprincipe referentiekantoor 2 
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Overzicht renovatieconcepten referentiekantoor 2 

Renovatieconcept 2 

Uitgangspunten : 

Renovatiestrategie: A 
" Opwaarderen van de bestaande gevel " 

Ambitie : "Minimale investering" 

Maatregelen: 

1. Verlaging glaspercentage: 1 /3 deel 
van de beglazing wordt vervangen 
door dichte delen . 

2. Vervangen overige beglazing door 
zonwerende beglazing . Vervangen 
glasrubbers. 

3. Vernieuwen paneelafwerking en 
buitenrubbers. 

4. Vervangen kliklijsten 
5. Toevoeging van isolatiemateriaal aan 

de binnenzijde. 

Renovatieconcept 4 

Uitqanqspunten : 

Renovatiestrategie : B 
"Voorzetgevel voor de bestaande gevel " 

Ambitie: "Minimale investering " 

Maatregelen: 

1. Nieuwe elementengevel met 
zonwerende beglazing en ventilatie
roosters tegen de bestaande gevel. 

2. Verhoogde ramen in de voorzetgevel 
om hoeveel daglicht in het gebouw 
gelijk te kunnen houden . 

3. Bestaande beglazing via binnenzijde 
verwijderen . 

4. Afwerking binnenzijde. 

Renovatieconcept 6 

Uitqangspunten : 

Renovatiestrategie: C 
"Vervangen van de bestaande gevel" 

Ambitie : "Minimale investering" 

Maatregelen: 

1. Bestaande gevel demonteren. 
2. Nieuwe elementengevel met te ope

nen delen en zonwerende beglazing 
tegen de bestaande vloerrand . 

3. Verhoogde ramen voor meer daglicht. 
4. Handmatig bedienbare lichtwering aan 

de binnenzijde. 

TU/e - OSKOMERA 

2. 

4 . 

j,...-/ 1. & 2 . 

Figuur 54: Referentiekantoor 2: overzicht renovatieconcepten 2, 4 en 6. 
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Renovatieconcept 8 

Uitgangspunten : 

Renovatiestrategie: A 
" Opwaarderen van de bestaande gevel " 

Ambitie : 'Verbetering exploitatiemodel " 

Maatregelen : 

1. Toevoegen van extra regel. Daglicht 
dieper in het gebouw. Toevoeging van 
te openen delen . 

2. Toevoegen van geautomatiseerde 
buitenzonwering . 

3. Vervangen van beglazing en 
glasrubbers 

4. Vervangen van dichte delen en 
rubbers . 

5. Vervangen kliklijsten 

Renovatieconcept 10 

Uitgangspunten : 

Renovatiestrategie : B 
" Voorzetgevel voor de bestaande gevel" 

Ambitie: 'Verbetering exploitatiemodel " 

Maatregelen: 

1. Toevoegen van structurele buiten
zonwering met ge'integreerde 
PV-cellen . 

2. Looprooster per verd ieping . 

Renovatieconcept 12 

Uitgangspunten : 

Renovatiestrateg ie: C 
" Vervangen van de bestaande gevel" 

Ambitie 'Verbetering exploitatiemodel " 

Maatregelen: 

1. Bestaande gevel demonteren . 
2. Vergroten verhuurbaar vloeroppervlak 

door de nieuwe elementengevel op 
640mm afstand van de bestaande vloer
rand te plaatsen . Hierdoor ontstaat tevens 
ruimte voor (decentrale) installaties. 

3. Hoge raamstroken met te openen delen . 
4. Geautomatiseerde buitenzonwering . 

TU/e • OSKOMERA 

2. 

2. 

Figuur 55: Referentiekantoor 2: overzicht renovatieconcepten 8, 10 en 12. 
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7.3.4 lntegrale renovatie 

Wanneer zowel de gebouwschil , de installaties, 
binnenwanden en inrichting worden gerenoveerd wordt 
in het vervolg van dit verslag gesproken over integra/e 
renovatie . 

lnstallatieconcept: 

Concepten Klimaatsysteem Referentiesituatie 
3-6 , 8, 12 Ventilatievoorziening Mechanische toe- en afvoer 
1-12 Terugregeling ventilatiedebiet 0-20% terugregeling 
1-12 Warmteterugwinning geen 
1-12 Regeling ventilatoren Geen 
1-12 Warmteopwekking VR-ketel 
1-12 Aanvoer temperatuur >55 

Verlichting 
1-12 Geinstalleerd vermogen 15 W/m2 

1-12 Type regeling Vertrekschakeling 
1-12 Aanwezigheidsdetectie Niet aanwezig 

Sanitair 
1-12 Toiletten Traditioneel 9 liter reservoir 

Warm tapwater 
1-12 Tapwatertoestel elektrisch 

Voor toegepaste aanpassingen aan dak, binnenwanden 
en inrichting met betrekking tot de GreenCalc+ bere
kening , zie: CD-rom:Resultaten GreenCalc+. 

TU/e • OSKOMERA 

Nieuwe situatie 
Natuurlijke toevoer mech. afv. 
>60% terugregeling 
Roterende warmtewisselaar 
Toerenregeling 
HR-107-ketel 
<55 

8,5 W/m2 

Veeg + daglichtschakeling 
Aanwezig 

Standaard 6 liter reservoir 

HR-com bi 
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8. Prestaties gevelrenovatieconcepten 

DEELVRAAG 6: Wat zijn de prestaties van de in deelvraag 5 ontworpen renovatieprincipes op de gekozen 
criteria uit deelvraag 3? 

Overzichtvastle leggen ambifies voor renovatie 

Financiile a rrDitie&: 
- lnvestering51tosten 
{· Exploitatiekcsten} 

- Energleverbru 
-Seivioe & Ondemoud 
- Vemuurosar >Acero pp1mtlsk 

~aamhei~inbffiN: 
:UJZ11amhe il 

- Labelscote GieenCalc+ 
- Energleptestatie 

- En ergiepreststiecoiflicient 
- Veroetering gaS>/elb ruik 
- Vertietering e lelltriClteitsverbnJ 
- Energleopweillcing 

- Msteriaalgebonden milieooelasting 
- Milleup<estatie {sohaduwprijs) 

Ambifju bourijd 
- Bou"1ijd 

Ambi6ea uif&lraliru: 
- Renovatiestrailgie. 

Overiae ambiiea 

8.1 Probleem- en doelstelling 

Doelstelling in dit hoofdstuk is om de prestaties van 
de renovatieconcepten uit hoofdstuk 7 met betrek
king tot de onderwerpen uit hoofdstuk vijf vast te 
stellen. 

8.2 Aanpak 

Voor het onderdeel investeringskosten zijn de reno
vatieconcepten gecalculeerd in samenwerking met 
Laurens Hurkmans, Calculator bij Oskomera. Hier
voor is technisch tekenwerk opgesteld (zie bijlagen 2 
en 6) en zijn aan de hand van een stramien (7 ,2 
meter) de materiaalkosten , het benodigde materieel, 
benodigde uren en overheadkosten gecalculeerd (zie 
blijlage 7.1 voor resultaten investeringskosten) . 

Voor de benodigde uren voor het mogelijk demon
teren van de bestaande gevel en het monteren van 
de nieuwe gevelonderdelen is een montageplan 
opgesteld in samenwerking met Frans Darnen , 
Montageleider bij Oskomera . Aan de hand van 
technisch tekenwerk van de renovatieconcepten is 
een inschatting gemaakt van de benodigde tijd voor 
(de)montage (zie bijlage 7.2 voor de resultaten mon
tagetijden) . 

Figuur 56: 11/ustratie probleemstelling deelvraag 6. 

Om de prestaties op het gebied van duurzaamheid te 
kunnen beoordelen is gebruik gemaakt van het 
programma GreenCalc+ (zie paragraaf 8.3.2). 

GreenCalc+is een instrument waarmee de duurzaam
heid van een gebouw of wijk in kaart kan worden 
gebracht. GreenCalc + beoordeelt duurzaamheid op 
drie thema's: materiaalgebruik, energiegebruik en 
watergebruik (op wijkniveau is er nog een vierde 
thema : mobiliteit) . Deze thema's worden vertaald in 
een score: de milieu-index. In deze studie wordt 
GreenCalc+ gebruikt om de integrale duurzaamheid , 
het energiegebruik en het materiaalgebruik per 
renovatieconcept aan te ton en (zie bijlage 7 .3 voor 
de resultaten uit GreenCalc+). 

In paragraaf 8.3 zijn de prestaties met betrekking tot 
de volgende ondewerpen per concept gegeven: 
• lnvesteringskosten (§ 8.3.1 ); 
• Duurzaamheidslabel (§ 8 .3.2) ; 
• Energieverbruik (§ 8.3.3) ; 
• Materiaalgebruik (§ 8.3.4) ; 
• Exploitatielast (§ 8.3.5) ; 
• Bouwtijd (§ 8.3.6) ; 
• Uitstraling (§ 8.3. 7) ; 

In paragraaf 8.3.8 is een prestatieoverzicht per 
renovatieconcept gegeven. 
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8.3 Resultaten 

8.3.1 lnvesteringskosten 

De totale investeringskosten zijn opgebouwd uit 
materiaal, materieel , uren en overheadkosten. Dit is 
per renovatieconcept gecalculeerd door Calculator 
Laurens Hurkmans (Oskomera) op basis van het 
aangeleverde tekenwerk (zie bijlagen: 2, 6) · en de 
montageplanning (zie bijlage 7.2) . De calculatie
kaarten voor renovatieconcepten zijn toegevoegd in 
bijlage (7 .1). 

Referentiekantoor: 1 
Ambitie : Minimale investering. 

Renovatieconcept1 

Renovatiestrategie: A 

" Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

lnvesteringskosten: 

Renovatieconcept 3 

Renovatiestrategie: B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel" 

lnvesteringskosten: 

Renovatieconcept 5 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

lnvesteringskosten: 

€ 257,- / m2 

€ 454,- / m2 

€ 487,- / m2 

TU/e - OSKOMERA 

Referentiekantoor: 1 
Ambitie: Verbetering exploitatiemodel. 

Renovatieconcept 7 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel " 

lnvesteringskosten: 

Renovatieconcept 9 

Renovatiestrategie: B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel" 

lnvesteringskosten: 

Renovatieconcept11 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel " 

lnvesteringskosten: 

€ 621,- / m2 

€ 584,- / m2 

€ 562,- / m2 
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Referentiekantoor: 2 
Ambitie : Minimale investering. 

Renovatieconcept 2 

Renovatiestrategie: A 

" Opwaarderen van de 
bestaande gevel " 

I nvesteringskosten: 

Renovatieconcept 4 

Renovatiestrategie : B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel" 

lnvesteringskosten: 

Renovatieconcept 6 

Renovatiestrategie : C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

lnvesteringskosten: 

€ 302,- / m2 

€ 605,- / m2 

€ 632,- / m2 

TU/e - OSKOMERA 

Referentiekantoor: 2 
Ambitie : Verbetering exploitatiemodel. 

Renovatieconcept 8 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

lnvesteringskosten: 

Renovatieconcept 10 

Renovatiestrategie: B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel " 

lnvesteringskosten: 

Renovatieconcept 12 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

lnvesteringskosten: 

€ 493,- / m2 

€ 620,- / m2 

€ 735,- / m2 
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-
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Toelichting investeringskosten 
In de figuren 57 en 58 zijn de investeringskosten 
voor de renovatieconcepten voor referentiekantoor 1 
en referentiekantoor 2 in een overzicht weergegeven . 
De renovatieconcepten 7, 9 en 10 zijn renovatie
concepten waarbij PV-cellen ge"lntegreerd zijn. Deze 
concepten zijn gecalculeerd op basis van een 
stramien van de zuidgevel (volgens tekenwerk, zie 
bijlage 6) . Om de investeringskosten van deze 
concepten te kunnen vergelijken met de overige 
concepten moeten de gemiddelde investeringskos
ten van de totale gevel van het gebouw toegevoegd 
worden . Renovatieconcept 7 is een een compleet 
renovovatieconcept voor de zuidgevel van referentie
kantoor 1. De noord, west en oostgevel zijn gereno
veerd middels renovatieconcept 1 (zie figuur 57) . De 
calculatie van de renovatieconcepten 9 en 10 is 
gebaseerd op een toegevoegde voorzetgevel van 
structurele zonwering met ge"lntegreerde PV-cellen . 
Ook voor deze twee concepten zijn de gemiddelde 
kosten per vierkante meter geveloppervlak voor een 
totale renovatie van de referentiekantoren toege
voegd . Ook hier is een combinatie van twee concep
ten gemaakt om tot de gemiddelde investeringskos
ten per vierkante meter geveloppervlak te kunnen 
komen. Om deze reden is concept 9 gecombineerd 
met concept 3 en is concept 10 gecombineerd met 
concept 4 (zie figuur 58) . 
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Figuur 57: lnvesteringskosten renovatieconcepten voor referentiekantoor 1 
X Renovatiestratie a: Opwaarderen 
X Renovatiestrategie b: Voorzetgeve/ 

~ 
co 
15. 
Q) 
0 
c 
0 
u 

X I 
400 500 

X Renovatiestrategie c: Vervangen 

.. co 
Q Q .. .. 
" " c c c 
0 0 0 
O u 0 

600 700 

~ 

" c 
2 ... 

:! ~ 
~ ~ 
Ci Ci 
Q) Q) 

" 0 c c 
0 0 
u u 

)( )( 

BOO 900 1000 

€ /m2 go 

Figuur 58: lnvesteringskosten renovatieconcepten voor referentiekantoor 2 
X Renovatiestratie A: Opwaarderen 
X Renovatiestrategie B: Voorzetgevel 
X Renovatiestrategie C: Vervangen 

Analyse investeringskosten 
Bij het vergelijken van de drie renovatiestrategieen 
voor renovatiekantoor 1 en renovatiekantoor 2 vallen 
een aantal zaken op : 

1. De berekende investeringskosten van de con
cepten uit de strategieen , " het plaatsen van een 
voorzetgevel " en het "vervangen van de gevel" 
liggen relatief dicht bij elkaar. De investerings
kosten van de concepten waarbij de bestaande 
gevel wordt opgewaardeerd vallen beduidend 
lager uit (zie als voorbeeld de concepten 1, 3 en 
5). Dit onderscheid is bij de renovatieconcepten 
met als uitgangspunt het verbeteren van het 
exploitatiemodel minder duidelijk. Oorzaak hier
voor is het wel of niet integreren van PV-cellen 
in de gevel. Dit zorgt in geval van de 
renovatieconcepten in deze studie voor een ge
middelde verhoging van de investeringskosten 
met 40%. 

2. De renovatieconcepten ontworpen met als uit
gangspunt het beperken van de investerings
kosten (concepten met een " i") hebben , binnen 
de renovatiestrategie , daadwerkelijk lagere in
vesteringskosten dan renovatieconcepten gericht 
op het verbeteren van het exploitatiemodel 
(concepten met een "e") . 
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8.3.2 Duurzaamheidslabel: 
GreenCalc+ 

GreenCalc + richt zich op: 

Woningbouw 
Utiliteitsbouw 
W_ijken 

Beoordeling van projecten op: 
Materialen: 

o Nationale databse SBK 
o Toepasbaar voor BREEAM-NL 

Energie : 
o EPC-methodiek 

• Water: 
o WPN-methodiek 

Milieueffecten op het ene gebied kunnen warden 
gecompeseerd door prestaties op het andere gebied . 
Doordat de milieueffecten door materiaal- , energie-, 
watergebruik (en op wijkniveau mobiliteit) onder 
dezelf-de noemer zijn gebracht in Greencalc+ kun
nen ze bij elkaar warden geteld . 

Resultaat: 
Milieu-index en GreenCalc+ labelklasse. 

Milieu Index Gebouw 
nauwkeurigheid ± 10% 
oplevering 2006 

minder milieube/astend 

c 
D 

meer mifieubefaste11d 

Mirieu Index Bedrijfsvoering 1--m_a_t_e~ri~a_a_I --i~As_c_DE_F_G___, 
energie AscoEFG 

MIS 768 ~ water ABCDEFG 

Figuur 59: Voorbeeld resu/taat GreenCalc+ 2006 

Wanneer de gegevens van een gebouw zijn 
ingevoerd in het programma GreenCalc+ resulteert 
dit in 'verborgen milieukosten' van het te beoordelen 
gebouw. Dit is een maat voor de hoeveelheid 
mil ieubelasting die het gebouw veroorzaakt. Maar 
om te weten of dit ten opzichte van de afmetingen 

TU/e • OSKOMERA 

van het gebouw en het aantal mensen veel of weinig 
is , worde de resultaten vergeleken met een referen
tie. Deze vergelijking resulteert in de Mil ieu-index, 
het eindresultaat van een GreenCalc+ berekening. 

Dit referentiegebouw kan in GreenCalc+ automatisch 
gegenereerd warden , of door de gebruiker zelf 
aangemaakt warden . In de regel wordt een gebouw 
in GreenCalc+ vergeleken met het zogenoemde 
'referentiegebouw 1990'. Dit is het gebouw zoals het 
in 1990 gebouwd zou zijn voor hetzelfde aantal 
gebouwgebruikers . De milieu-index drukt dus de 
mate van verbetering van de duurzaamheid van het 
gebouw uit ten opzichte van 1990. 

De milieu-index geeft aan wat de prestatie van een 
gebouw op milieugebied is . De referentie uit 1990 
heeft een score van 100. Een index van 200 geeft 
dus aan dat het ontwerp twee keer zo goed scoort op 
milieugebied en een index van 105 dat het ontwerp 
5% beter scoort . 

GreenCalc+ en renovatieprojecten 

Wanneer er sprake is van een renovatieproject , mag 
worden afgeweken van de standaard aangehouden 
levensduur van 75 jaar voor woningen en 50 jaar 
voor utiliteit. Als bijvoorbeeld een kantoor er al 30 
jaar staat, dan telt het bestaande materiaal van het 
gebouw nag voor 20/50ste mee. In GreenCalc+ 
moeten de oppervlaktes van de materialen worden 
vermenigvuld igd met 20/50e. Dit betekent dat de 
afmetingen niet meer kloppen met de werkelijke 
waarden en terugzoeken lastig wordt. Daarom is het 
noodzakelijk dat dit soort zaken warden verantwoord 
in het opmerkingenveld en in het logboek. Dit kan 
bijvoorbeeld met de opmerking : "Renovatie 85 m2 

geeft nag 20 I 50 * 85 =xx m2 milieulast", waarbij xx 
m2 van het betreffende materiaal wordt ingevuld . 

GreenCalc+ gaat daarbij uit van de technische le
vensduur en niet van de economische of functionele 
levensduur, zoals gebruikelijk is bij vastgoed-bereke
ningen . De gedachte hierachter is , dat het uit een 
oogpunt van duurzaamheid gewenst is om gebouwen 
zo lang mogelijk te gebruiken. Een lange levensduur 
betekent minder behoefte aan nieuwbouw. Wanneer 
een gebouw wordt gesloopt , terwijl het technisch nag 
bruikbaar is , treedt er als het ware vernietiging van 
mil ieukapitaal op. Deze milieuverspilling wordt door 
GreenCalc+ inzichtelijk gemaakt. 

Door in GreenCalc+ het ingevoerde bestaande ge
bouw te dupl iceren als referentie kan het exact 
gekopieerde gebouw kan op de gewenste onder
delen aangepast warden . Wanneer deze mogelijk
heid gebruikt wordt, wordt automatisch niet meer de 
milieu-index berekend , maar de eigen index. Met de 
eigen index kan een afweging gemaakt warden tus
sen verschillende renovatievarianten bij het inge
voerde referentiegebouw. 
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Aanpak 
Allereert zijn de referentiekantoren 1 en 2 (hoofdstuk 
4) in GreenCalc+ ingevoerd en is hiervan het Milieu
index Gebouw bepaald. Op deze manier is bepaald 
hoe de referentiegebouwen presteren ten opzichte 
van vergelijkbare kantoorgebouwen uit 1990. Het 
zogenoemde 'referentiegebouw 1990' kan door 
GreenCalc+ zelf gegenereerd warden wanneer de 
eigenschappen van de referentiekantoren 1 .en 2 zijn 
ingevoerd . 

Milieu-index referentiekantoor 1 ten opzichte van 
'referentiegebouw 1990' : 90 . 

Labelscore referentiekanoor 1: G (zie figuur 60) . 

r-r-,...,.... ......... _ 
----,.... 

I ll ~I ll ,,1 

Figuur 60: GreenCa/c+ score Referentiekantoor 1. 

Milieu-index referentiekantoor 2 ten opzichte van 
'referentiegebouw 1990': 99 

Labelscore referentiekanoor 2: G (zie figuur 61) 

Figuur 61: GreenCa/c+ score Referentiekantoor 2. 
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Green Ca le versie 4. O 

- ;.,750 A+++ 

• 500 - 74·9 A++ 

~ 330 . 499 A+ 

~;l,15 - 329 A 

195 • 214 B 

175 - 194 c 

1 4 5 - 174 D 

125 . 144 E 

Figuur 62: Labelscore bij behaa/de milieu-index. 

Door middel van de eigen index is vervolgens be
paald wat het effecten van de twaalf renovatie
concepten zijn op de mileubelasting, ten opzichte 
van de referentiekantoren 1 en 2. De totale 
miliebelasting is opgebouwd uit de milieubelasting 
energie, milieubelasting materiaal en milieubelasting 
water. De eigen index geeft per aspect aan wat het 
effect is van het renovatieconcept ten opzichte van 
het referentiekantoor. Door middel van deze 
methode is een afweging te maken voor het, op 
basis van de GreenCalc + score, meest geschikte 
renovatieconcept voor een bestaand gebouw. 
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Referentiekantoor: 1 
Ambitie : Minimale investering. 

Renovatieconcept 1 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel " 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Duurzaamheidslabel: Gev. 

Renovatieconcept 3 

Renovatiestrategie: B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel" 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Duurzaamheidslabel: Gev. 

Renovatieconcept 5 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Int: lntegrale renovatie. 

~ r>lb 
l~-~ 
~-.--L. 
El: 185 c 
El: 135 E 

El: 200 B 

El: 167 D 

El: 201 

Gev: Gevelrenovatie, aanpassingen aan de gevel volgens 
renovatieconcepten paragraaf 7.3.3. 

TU/e - OSKOMERA 

Referentiekantoor: 1 
Ambitie : Verbetering exploitatiemodel. 

Renovatieconcept 7* 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Duurzaamheidslabel: Gev. 

Renovatieconcept 9* 

Renovatiestrategie: B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel " 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Duurzaamheidslabel: Gev. 

Renovatieconcept 11 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

Duurzaamheidslabel: Int. 

El: 196 

El: 146 

* Concept 7: Noord-, oost en westgevel : maatregelen 
gevelconcept 1. Zuidgevel : gevelconcept 7. 

Concept 9: maatregelen van gevelconcept 3 + voorzet PV 
gevel (gevelconcept 9) bij zu idgevel. 

Het opwekken van energ ie door de PV-cellen in de 
gevel wordt door het weren van zonnewarmte door 
de structurele buitenzonwering gecompenseerd. De 
wering van zonnewarmte zorgt voor een hogere 
energielast voor verwarming . Dit is de reden dat de 
El-score ongeveer gelijk blijft aan de El-score van 
renovatieconcept 3, zie oak bijlage 7.3. 
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Referentiekantoor: 2 
Ambitie: Minimale investering. 

Renovatieconcept 2 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel " 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Duurzaamheidslabel: Gev. 

Renovatieconcept 4 

Renovatiestrategie : B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel " 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Duurzaamheidslabel: Gev. 

Renovatieconcept 6 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

Duurzaamheidslabel: Int. 

. 'b ff Tr 
r r-
:l 1 ' i 

1L~ --~b_ 

El: 181 c 
El: 131 E 

El: 193 c 
El: 159 D 
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Referentiekantoor: 2 
Ambitie: Verbetering exploitatiemodel. 

Renovatieconcept 8 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Duurzaamheidslabel: Gev. 

Renovatieconcept 1 O* 

Renovatiestrategie: B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel" 

Duurzaamheidslabel: Int. 

Duurzaamheidslabel: Gev. 

Renovatieconcept 12 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

Duurzaamheidslabel: Int. 

El: 191 c 
El: 156 D 

El: 198 

El: 160 

* Concept 1 O: maatregelen van gevelconcept 4 + voorzet 
PV gevel (gevelconcept 10) bij zuidgevel. 

70/106 



DEEL 3: ONTWIKKELING AANBOD 

Vergelijk integra le renovatie en gevelrenovatie: 
Voorbeeld : Renovatieconcept 2. 

In de figuren 63 en 64 hieronder zijn resultaten te 
zien van de GreenCalc+ berekingen van zowel de re
novatieconcept 2: lntegraal als renovatieconcept 2: 
gevelrenovatie . Wanneer we de resultaten met be
trekking tot milieukosten vergelijken worden meteen 
een aantal dingen duidelijk: 

1. De totale milieukosten per jaar vallen bij de inte
grale renovatie 27% lager uit dan bij enkel gevel
renovatie. 

0 verzicht mi lieukosten 

Milieukosten zijn opgebouwd utt ochaduwkosten (sk) en vedJorgen milieukosten (vmk). 

Refererrtiekantoor 2 (12 OOOm') 

·----
Matenaal 

Energie , _____ 
Wat.er 

Totaal 

10,&92' 

8,910: 

7,128: 

~ 

w s .. :>4S 

3,SG< · ' 

1,71!2 

602,340 

481 ,872 

~ lG1 ,04-

1285;.( 

Milieukoslen per jaar 

Ontweip l Referentie 

c 20,004,· C27.&23.· 

C94..G06.- c 179.733.-

c 1,184,- c 1.481.-

c 115.795.- I c 209.036.-1 

Mileukosten per bouwdeel 

Milieu 

Index 

__ , 
lJ!J . 

lSO 

125 

181 

I Ontwcrp 
l Referente 

I O!ltwerp 
0 R.-• t.Hii rt'til 

Figuur 63: Resultaten milieukosten, gasverbruik en elektriciteits
verbruik GreenCalc+;Renovatieconcept 2: lntegrale renovatie 
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2. De milieukosten per jaar met betrekking tot 
energie en water vallen bij integrale renovatie 
respectievelijk 20% en 35% lager uit. 

3. Echter, bij de milieukosten per jaar met betrek
k.ing tot materiaal is het de gevelrenovatie die 
34% lager uit komt dan de integrale renovatie . De 
oorzaak hiervoor is dat bij enkel de gevelrenova
tie een groter gedeelte van de bestaande ge
bouwonderdelen behouden blijft , dit resulteerd in 
lagere milieukosten per jaar voor het onderdeel 
materiaal. 

Overzicht milieukosten 

Milieuknsten 2ijn opgebouwd utt schaduwkosten t'sk) en ve!borgen rnilieukosten (vmk). 

l Referenti ekarrt~or _2 (11l .()()(h~ 

I 
Milieukosten per jaar 1' Milieu 

I Index I 

. ! j 

Materiaal 

Energie 

Ontwe'l' __ Rele~--: 
___ _,_ __ C_1_3_.30_1_.·,____ & l7.S2J.- 200 I 

----
W<ii.er 

Totaal 

GU,308 · 

572,340 · 

')00,0 0{ . 

250,00C 

'®,OfK · 

' M.nnt 

·oo.011{ · 

50,00< 

t 1-44.900.. € 179.733.- 124 

C1 .4S1.: Cl.481,:_ 100; 
I 1: 159.682_ -L .!= 209.036. -1 1 ~ 

Miieukosten per bouwdeel 

Elckt ricitcitsgcbruik per jaa r 

I Qn:werp 
J ~e-eren:ie 

Figuur 64: Resultaten milieukosten, gasverbruik en elektriciteits
verbruik GreenCa/c+,Renovatieconcept 2: gevelrenovatie 
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De renovatieconcepten zijn onderling te vergelijken 
door middel van de eigen index. Op deze manier kan 
de verbetering van de milieuprestatie van het 
bestaande gebouw per thema (materiaal , energie, 
water) of integraal warden bepaald . 

Aandachtspunt hierbij is, wanneer een opdrachtgever 
vraagt naar de GreenCalc+ labelscore, de Milieu 
Index Gebouw hiervoor bepaald moet warden . Hier
bij wordt de milieuprestatie van het ontwerp vergele
ken met het 'referentiegebouw 1990', opgesteld door 
het programma GreenCalc+. Het gevolg voor de 
renovatieconcepten in deze studie is dat MIG-score 
lager zal zijn dan de hier getoonde El-score . 

Let op: Verhouding geveloppervlak en inhoud van 
invloed op de effectiviteit van de (gevel)renovatie op 
de GreenCalc+ score. 

400 

" > 

" .3 
cr> 

Ci 

" u 
c 
0 
(.) 

D x 
160 
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500 600 700 

Milieu Index Gebouw 

Figuur 65: MIG scores behorende bij duurzaamheids/abe/ 
GreenCalc+ versie 4. 
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Figuur 66: GreenCa/c+ scores renovatieconcepten voor referentiekantoor 1 
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Figuur 67: GreenCalc+ scores renovatieconcepten voor referentiekantoor 2 

)( Renovatiestratie A- Opwaarderen 
X Renovatiestrategie B: Voorzetgevel 
)I Renovatiestrategie C: Vervangen 

Conclusies duurzaamheidsbeoordeling GC+ 

1. GreenCalc+ is een gebruiksvriendelijke me
thode om verschillende renovatievarianten 
te kunnen beoordelen en vergelijken op de 
mate van duurzaamheid. 

2 . Het is van belang om de benodigde gege
vens direct bij de hand te hebben. Zijn de 
juiste gegevens aanwezig dan is het mo
gelijk in ongeveer vier uur tijd een bereke
ning per concept te maken. De benodigde 
gegevens kunnen warden verkregen door de 
intaketool compleet in te vullen . 

3. GreenCalc+ als duurzaamheidsbeoordelaar 
is geschikt om per renovatieconcept de 
Milieu Index Gebouw (MIG) score te bepa
len . 

4. Overzicht de gebruikte resulaten in deze 
studie uit GreenCalc+: 

- Duurzaamheidslabelscore 
- Milieu index gebouw 
- Eigen index 
- EPC 
- Gasverbruik 
- Elektriciteitsverbruik 
- Materiaalgebonden milieubelasting 
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8.3.3 Energieverbruik 

De energie die tijdens de gehele levenscyclus van 
een gebouw gebruikt wordt , is onder te verdelen in: 
• Gebouwgebonden energie : energie voor verwar

men , koelen , ventileren , warmtapwater en verlich
ten ; 

• Gebruikgebonden energie: energie voor gebruiks
apparatuur, zoals computers; 

• Materiaalgebonden energie : energie benodigd 
voor productie, transport e.d. van materialen. 

Het berekende energieverbruik is het gebouwgebon
den energiegebruik onder standaard condities. Ge
bouwgebonden energieverbruik, ook wel primair 
energieverbruik, is dus het energieverbruik voor ver
warmen , koelen , ventileren , warmtapwater en ver
lichten. 

De berekende prestaties op het gebied van energie
verbruik zijn opgesplitst in : (1) Energieprestatie 
Coefficient (EPC) , waarin de energiebehoefte van 
het gebouw in megajoules wordt vergeleken met de 
toelaatbare energiebehoefte van een vergelijkbaar 
gebouw. (2) Energieopwekking , (3) het gasverbruik 
en (4) het elektriciteitsverbruik . 

EPC 
De energieprestatie van een bestaand gebouw wordt 
uitgedrukt in de energie-index. Het getal geeft de 
energieprestatie van een gebouw aan. Deze wordt 
berekend op basis van de gebouweigenschappen, 
gebouwgebonden installaties en een gestandaardi
seerd bewoners/gebruikersgedrag . 

De EPC is bepaald door middel van duurzaam
heidsbeoordelaar GreenCalc+. Let op: de 
GreenCalc+ methodiek voor de EPC-bepaling 
gebruikt in deze studie is gebaseerd op NEN 
2916:2004. Vanaf de ingang van het nieuwe 
Bouwbesluit 2012 is het echter zo dat de methode 
voor de bepal ing van de energieprestatiecoefficient 
beschreven wordt in een nieuwe norm: NEN 7120. 
Naar verwachting zal in een nieuwe versie van 
GreenCalc+ de methodiek van de bepaling van de 
EPC aangepast zijn aan de nieuwe norm . 

Naast GreenCalc+ is in deze studie bij de concept
onwikkelingen in hoofdstuk 7 ook gebruik gemaak 
van ENORM Software52 van DGMR waarin al gebruik 
gemaakt wordt van NEN 7120. Toch is voor 
GreenCalc+ gekozen omdat berekeningen gemaakt 
worden voor een groot aantal varianten , waar 
GreenCalc+ resultaten geeft met betrekking tot 
materiaalgebruik, watergebruik , energiegebruik en de 
integrale milieubelasting , geeft ENORM Software 
enkel de energieprestatiecoefficient. Omdat de 
resultaten op deze overige thema's buiten energie 
ook van belang zijn voor deze studie is ervoor 
gekozen de referentiekantoren en de renovatie
concepten in te voeren in GreenCalc+. 

52 DGMR (2012) ENORM: Mt nieuwe programma voor EPC
berekeningen [On line] http://www.dgmr.ni/vakgebied/software-en
it/standaard-producten/prod ucten/enorm-nen-7120/ (geraadpleegd 
op 29 augustus 2012). 

TU/e - OSKOMERA 

In het Bouwbesluit wordt voor de meeste gebruiks
functies een eis aan de energieprestatiecoefficient 
gesteld bij nieuwbouw. De volgens de NEN 7120 
berekende energieprestatiecoefficient (EPC) van een 
gebruiksfunctie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn 
aan deze eis . Voor een kantoorfunctie is deze eis: 
EPC:51 , 1. De energieprestatiecoefficient wordt bere
kend conform de ·NEN 7120 met de volgende· for
mule : 

EPCusi = EP101 I EP;adm;tot;nb X EPCreq;nb;usi 

Hierin is: 

EPCusi De energieprestatiecoefficient van 
de gebruiksfunctie usi. 
EPTot Het karakteristieke energiegebruik van 
het gebouw bepaald conform NEN 7120. 
EP;adm;tot;nb Het toelaatbare karakteristieke 
energiegebruik van het gebouw bepaald conform 
NEN 7120. Dit is onder andere afhankelijk van de 
aanwezige gebruiksfuncties , de gebruiksoppervlakte 
van het gebouw en de verliesoppervlakte van het 
gebouw. 
EPCreq;nb;usi De EPC-eis uit het Bouwbesluit voor de 
gebruiksfunctie usi. 

Wanneer er sprake is van een gebruiksfunctie in een 
gebouw geldt: 

EPCusi ~ EPCreq;nb;usi 

EPC 
Gevel lnteQraal 

Conceot 1 3,00 (-23%) 1,66 (-57%) 

Concept 2 2,77 (-18%) 1,47 (-56%) 

Concept 3 2, 11 (-46%) 1,42 (-64%) 

Conceot 4 1,95 (-42%) 1,26 (-63%) 

Concept 5 - 1,37 (-65%) 

Conceot 6 - 1,23 (-63%) 

Conceot 7 2,74 (-30%) 1,52 (-61 %) 

Concept 8 2,03 (-40%) 1,33 (-60%) 

Conceot 9 2, 14 (-46%) 1,49 (-62%) 

Concept 10 2,04 (-39%) 1,31 (-61 %) 

Concept 11 - 1,37 (-65%) 

Conceot 12 - 1,25 (-63%) 

Figuur 68: resu/taten EPC 

De resultaten tonen dat de PV-voorhanggevel 
zorgt voor een nagenoeg gelijk blijvende EPC 
(concept 9 vergeleken met concept 3) . De wins! 
behaald door een verlaagde koellast en opbrengsten 
door de PV-cellen worden gecompenseerd door een 
verhoogd energieverbruik voor verwarming . De 
structurele buitenzonwering hangt namelijk ook in de 
wintermaanden voor de gevel waardoor minder 
zonne-energie het gebouw van warmte kan voorzien . 

Energieopwekking 

Energieopwekking 
[kWh/m' BVO/jaar] 

Conceot 7 7,4 

Conceot 9 5,5 

Concept 10 8,5 
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Figuur 69: resultaten Energieopwekking 
Gasverbruik 
Gebouw- en gebruiksgebonden gasverbruik volgens 
GreenCalc+ berekening (zie bijlage 7) 

Referentiekantoor 1 (3.000m 2
) 

Gasgebruik per jaar: 68.981 m3
. 

Gasgebruik per jaar: 23 ,0 .m3/m 2 BVO. 

Gevel renovatie Gasgebruik per jaar 
[m'/m2BVO] 

Concept 1 16,2 

Concept 3 11 ,2 

Concept 5 x 
Concept 7 16,4 

Concept 9 13,4 

Concept 11 x 

lntegrale Gasgebruik per jaar 
renovatle [m"/m2BVO] 
Concept 1 6,6 

Concept 3 8,9 

Concept 5 8,2 

Concept 7 6,7 

Concept 9 11 ,6 

Concept 11 8,2 

Referentiekantoor 2 (18.000m 2
) 

Gasgebruik per jaar: 310.235 m3
. 

Gasgebruik per jaar: 17 ,2 m3/m2 BVO. 

Gevelrenovatie Gasgebruik per jaar 
[m•/m2BVO] 

Concept 2 13,2 

Concept 4 8,2 

Concept 6 x 
Concept 8 8,9 

Concept 10 11 , 7 

Concept 12 x 

lntegrale Gasgebruik per jaar 
renovatle [m"/m2BVO] 
Concept 2 5,7 

Concept 4 7,4 

Concept 6 7, 1 

Concept 8 8,0 

Concept 10 10,3 

Concept 12 7,1 

Verlaging 
gasverbruik 

- 30% 

- 51% 

x 
- 29 % 

-42 % 

x 

Verlaging 
gasverbruik 

- 71% 

- 61% 

- 64% 

-71% 

- 50% 

- 64% 

Verlaging 
gasverbruik 

- 23% 

- 52% 

x 
-48% 

- 32% 

x 

Verlaging 
gasverbruik 

- 67% 

- 57% 

- 59% 

- 53% 

-40% 

- 59% 
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Elektriciteitsverbruik 
Gebouw- en gebruiksgebonden elektriciteitsverbruik 
volgens GreenCalc+ berekening (zie bijlage 7). 

Referentiekantoor 1 (3.000m 2
) 

Elektriciteitsgebruik per jaar: 277.002 kWh. 
Elektriciteitsgebruik per jaar: 92,3 kWh/m2 BVO. 

Gevelrenovatie Elektriciteitsgebruik per Verlaging 
jaar [kWh/m2BVO] Elektr. 

Concept 1 87,6 -5% 

Concept 3 70, 1 - 24% 

Concept 5 x x 
Concept 7 75,7 -18% 

Concept 9 62 ,7 -32% 

Concept 11 x x 

lntegrale Elektriciteitsgebruik per Verlaging 
renovatie jaar [kWh/m2BVOJ Elektr. 
Concept 1 69,3 - 25% 

Concept 3 51 ,7 -44% 

Concept 5 52 ,3 -43% 

Concept 7 63,3 - 32% 

Concept 9 44 ,4 - 52% 

Concept 11 52 ,3 - 43% 

Referentiekantoor 2 (18.000m 2
) 

Elektriciteitsgebruik per jaar : 1.725.004 kWh. 
Elektriciteitsgebruik per jaar: 95,8 kWh/m2 BVO. 

Gevelrenovatle Elektriciteitsgebruik per Verlaging 
jaar [kWh/m1BVOJ Elektr. 

Concept 2 93,4 -3% 

Concept 4 79,2 -17% 

Concept 6 x x 
Concept 8 79,4 -17% 

Concept 10 69,5 - 27% 

Concept 12 x x 

lntegrale Elektrlclteitsgebruik per Verlaging 
renovatie jaar [kWh/m2BVO] Elektr. 
Concept 2 69, 1 - 28% 

Concept 4 55,1 • 43% 

Concept 6 55 ,3 -42% 

Concept 8 55,3 -42 % 

Concept 10 45,7 - 52% 

Concept 12 56,0 -42 % 

Conclusie: 
Door middel van integrale renovatie is in alle 
gevallen een beter resultaat behaald met betrekking 
tot het verlagen van het gas- en elektriciteitsverbruik 
ten opzichte van gevelrenovatie. De hoogte van de 
prestatieverbetering uiteraard altijd afhankelijk van 
de bestaande situatie. In de praktijk zal dus ook altijd 
opnieuw bepaald moeten worden welke prestatie-
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verbetering haalbaar is door een bepaald renovatie
concept toe te passen. 

8.3.4 Materiaalgebruik 

Het aantonen van de materiaalgebonden milieube
lasting over de gehele levenscyclus van een gebouw 
wordt steeds meer van belang . Artikel 5.9 van het 
Bouwbesluit 2012 verpl icht de initiatiefnemer van 
nieliwbouwprojecten tot het mak·en van een mate
rialenberekening om de milieueffecten van de bouw 
inzichtelijk te maken . Hoewel dit artikel niet van 
toepassing is op renovatieprojecten , geeft het wel 
aan dat de milieuprestatieberekening van materialen 
een grotere invloed krijgt binnen het kader van 
duurzaam bouwen. Om deze reden wordt de 
milieuprestatie van materialen meegenomen in dit 
onderzoek. 

De milieuprestatie van een gebouw geeft de 
milieueffecten aan over de gehele levenscyclus van 
een gebouw, bouwwerk of bouwdelen . 

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de 
zogenaamde 'Bepalingsmethode Milieuprestatie ge
bouwen en GWW', waarmee de mi lieuprestatie van 
een compleet bouwwerk kan warden berekend. Dit 
kan op basis van de prestatie van de producten en 
elementen waaruit het gebouw is gemaakt. Elke 
milieuprestatieberekening moet voldoen aan deze 
bepalingsmethode.53 Zander deze berekening wordt 
in principe geen certificaat of opdracht verleend . 

De bepalingsmethode is ge'lntegreerd in bestaande 
rekeninstrumenten als de DGBC Materialentool , 
DuboCalc, GPR-Gebouw en GreenCalc+ Dit werkt 
als volgt: 

In het programma warden de kenmerken zoals 
afmetingen van het bouwwerk ingevoerd . 

Vervolgens wordt aangegeven om welke bouw
producten het gaat en in welke hoeveelheden . 

Op basis van deze gegevens over de milieu
effecten van basismaterialen berekent het 
programma volgens de bepalingsmethode de 
milieueffecten van het gebouw of bouwwerk. 

Het resultaat van de berekening is een milieu
profiel. Dit profiel bevat de milieueffecten 
binnen verschillende effectcategorieen (zoals 
Emissies en Grondstoffen) , uitgedrukt in 
getallen. 

• De bepalingsmethode drukt deze getallen ver
volgens samen uit in een schaduwprijs: de 
fictieve kosten die zouden moeten warden 
gemaakt om de milieueffecten ongedaan te 
maken. 

53 Duurzame huisvesting (2012) Al aan de slag met de 
milieuprestatie Bouwbesluit 201 2? [Online] 
< http://www. platformduurzamehuisvesting . nl/2012/04/20/dgbc
gratis-materialentool-voor-milieuprestatieberekening/> 
(Geraadpleegd op 18 oktober 201 2) . 
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De milieuprestatie is een prestatiegericht voorschrift 
op het niveau van het gebouw. In het voorschrift zijn 

op uitdrukkelijk verzoek van de bouwkolom nog geen 
eisen opgenomen ten aanzien van het resultaat van 
de berekening . De bouwkolom wil eerst ervaring 
opdoen met de voorschriften om op basis daarvan te 
komen tot grenswaarden.53 

Milieukosten materiaalgebruik 
De milieukosten zijn gegeven voor het materiaalge
bruik van de gevel. De milieukosten voor het materi
aalgebruik zijn per concept aangegevens in de resul
taten van GreenCalc+ (zie bijlage 7.3) . Per concept 
is vervolgens bepaald wat de milieukosten per 
vierkante meter BVO zijn (zie figuren 70 en 71 ). 

Concept Milieukosten gevel Schaduwprijs 
per jaar [€] gevel [€/m2BVOI 

1 1424,- 0,48 

3 1909,- 0,64 

5 2040,- 0,68 

7 1373,- 0,46 

9 1975,- 0,66 

11 1849,- 0,62 

Figuur 70: Schaduwprijs per m'BVO voor gevel renovatieconcepten 
referentiekantoor 1 (3. OOOm') 

Concept Milieukosten gevel Schaduwprijs 
per jaar [€] gevel [€/m2BVOI 

2 5159,- 0,29 

4 8971 ,- 0,50 

6 7821 ,- 0,43 

8 7167,- 0,40 

10 7416,- 0,41 

12 11908,- 0,66 

Figuur 71: Schaduwprijs per m'B VO voor gevel reno vatieconcepten 
referentiekantoor 2 (18. OOOm') 

Het gaat hierbij echter om de milieukosten van de 
materialen die op het moment van net na de reno
vatie aanwezig zijn in het ontwerp. Dit kunnen mate
rialen zijn welke al in het gebouw aanwezig waren 
voor de renovatie (dit zorgt voor een verlaging van 
de milieubelasting) aangevult met nieuwe materialen 
om de eigenschappen en prestaties van het gebouw 
te kunnen verbeteren . Echter wordt er in deze versie 
van GreenCalc+54 geen rekening gehouden met rest
belasting van de vervangen materialen. Elk product 
dat vervangen wordt heeft een eigen levensduur en 
dus ook een eigen restbelasting . Voor een exacte 
berekening van de milieukosten voor materiaalge
bruik zal dit per vervangen product bepaald moeten 
warden . In deze studie wordt er vanuit gegaan dat de 
vervangen materialen aan het einde van hun levens
duur zijn en dus de restbelasting nul is. 

54 GreenCalc+ vers ie: V.4 .2. 
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8.3.5 Exploitatielast 

Total-Cost-of-Ownership benadering 
Bij de realisatie van renovatieprojecten wordt niet 
alleen gekeken naar de kosten voor de stichting van 
het gebouw. Ook wordt er aandacht besteed aan de 
gevolgen van de gemaakte keuzes voor de exploi
tatie van het gebouw. Wat zijn bijvoorbeeld de 
gevolgen ·van de bouwkeuze voor de- energie- en 
onderhoudskosten? 

Een methode om de exploitatielast te bepalen is de 
Total-Cost-of-Ownership (TCO) benadering . TCO is 
een benaderingswijze waarbij naast de stichtingskos
ten , ook wordt gekeken naar de financiele gevolgen 
van keuzes in de ontwerpfase van gebouwen . In de 
TCO-benadering worden de kosten/baten van het 
renovatieplan berekend over een vooraf vast
gestelde periode (50 jaar) . Bijvoorbeeld in geval van 
een gebouwrenovatie is hierin meegenomen : 

• lnitiele investeringskosten 
- Kosten voor verwijdering van de bestaande 

gevel inclusief afstotingskosten ; 
- Kosten voor de nieuwe gevel ; 
- lndien nodig : Kosten voor tijdelijke andere 

huisvesting van gebouwgebruikers; 
- Overige kosten renovatie 
- Subsidieregelingen; 

• Exploitatielast 
Afschrijving gevel , installaties , inbouw en 
interieur; 
Kosten Service en onderhoud; 
Energiekosten ; 
Kosten belasting en verzekering ; 
Overige kosten expoitatie . 

• Exploitatie opbrengsten 
Huuropbrengsten; 
Overige opbrengsten exploitatie. 

In deze studie naar gevelverbetering wordt echter 
geen ambitieniveau voor het TCO van de renovatie 
van het bestaande gebouw opgesteld . Deze studie 
richt zich op verlaging van het gas- en elektriciteits
gebruik, energieopwekking en mogelijkheden om het 
verhuurbaar vloeroppervlak te vergroten . (Na verder 
onderdzoek kunnen kosten voor Service en Onder
houd hieraan toegevoegd worden). Om de TCO van 
een renovatie te bepalen zal in de praktijk per 
situatie een TCO-berekening opgesteld moeten wor
den met actuele projectspecifieke gegevens zoals 
hierboven beschreven . 

Er is geen geschikt, bestaand programma gevonden 
om de TCO van een gebouw te berekenen. Voor de 
resultaten met betrekking tot de exploitatielast is een 
voorbeeld uitgewerkt: de extra opbrengsten worden 
afgewogen tegen de meerkosten van renovatiecon
cept 12 ten opzichte van renovatieconcept 4. 55 

55 De benodigde kostengegevens zijn gebaseerd op: 
-Kostencalculaties uit bijlage 7.1. 
-Huurprijs alternatieve huisvesting gebouwgebruikers incl. 
verhuiskosten : € 2.000 .000 ,= 
-Vastgestelde huurpijs gerenoveerd gebouw: 170,- per m2 BVO. 

TU/e • OSKOMERA 

Gelijke kosten renovatieconcept 12 en renovatie
concept 4: 

• Kosten Service en Onderhoud; 

• Gasgebruik; 

• Elektriciteitsgebruik; 

• Beveiliging ; 

• Kosten belasting en verzekering ; 

• Overige kosten . 

Meerkosten renovatieconcept 12 ten opzichte van 
renovatieconcept 4: 

• lnvesteringskosten gevel : € 981.500 ,= 

lnvesteringskosten RC 12: € 5.549.250,= 
lnvesteringskosten RC 4: € 4.567.750,= 

• Alternatieve huisvesting : € 2.000.000,= 

• Meerkosten totaal: € 2.981.500,= 

Gelijke opbrengsten renovatieconcept 12 renova
tieconcept 4: 

• Huuropbrengsten; 

• Overige opbrengsten . 

Extra opbrengsten renovatieconcept 12 ten op
zichte van renovatieconcept 4: 

• Vergroting van het verhuurbaar vloeroppervlak 
met 11 ,2%: € 342.720,= per jaar. 

Conclusies: 

1 . De meerkosten als gevolg van hogere investe
ringskosten voor de gevel en kosten voor alterna
tieve huisvesting hebben een terugverdientijd56 

van ongeveer 9 jaar. 
2. Wanneer geen kosten voor alternatieve huisves

ting gemaakt hoeven te worden loopt de terug
verdientijd terug tot 3 jaar. 

3. Op eenzelfde manier als hierboven kunnen aan 
de hand van de resultaten in de prestatiediagram
men (zie bijlage 8) berekeningen worden gemaakt 
waarbij aandacht wordt besteed aan de gevolgen 
van de gemaakte keuzes voor de exploitatie van 
het gebouw. 

56 Eenvoudige berekening terugverdientijd ; formule terugverdientijd : 
meerkosten I extra opbrengsten . Voor een nauwkeurigere bereke
ning van de terugverdientijd kan de Berekening Netto Contante 
Waarde (NCW) toegepast worden . Meer informatie hierover is o.a. 
te vinden via Agentschap NL. 
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8.3.6 Bouwtijd 

Voor het bepalen van de doorlooptijd zijn allereerst 
de montagetijden bepaald per concept. De montage
tijden zijn bepaald door Frans Darnen (montageleider 
Oskomera) . De resultaten zijn toegevoegd in bijlage 
7.2. 

Bijgaande overzitht zijn een onderdeel van· een 
studiecase en kunnen dus niet zondermeer gebruikt 
worden om mee te calculeren . 

Uitgangssituaties voor bepaling montagetijden: 

Kantoor 1 

Laag kantoor; hoogte:13,7 m. 
Kopgevellengte: 17 m. en langsgevellengte: 44 m. 
Geveloppervlakte : 1650 m2

. 

Bezetting en inzet materieel is sterk afhankelijk van 
de gewenste doorlooptijd , als uitgangspunt is geko
zen voor een bezetting die optimaal geacht wordt 
voor betrokken partijen . Geschatte bezetting voor 
uitvoering 6-8 personen. 

Geschatte inzet materieel : 
hoogwerker; type schaar ca. € 450,=/week 
(werkplek 2 personen) . 
heftruck t.b .v laden/lossen en bevoorraden 
hoogwerker 
binnenzijde gebouw m.b.v rolsteiger/trap 

Glasgewicht ca . 53 kg 
Paneelgewicht ca. 25 kg 

Kantoor 2 

Hoog kantoor; 36 ,9 m. 
Kopgevellengte 22,4 m. en langsgevellengte 80 m. 
Geveloppervlakte : 7542 m2 

Bezetting en inzet materieel is sterk afhankelijk van 
de gewenste doorlooptijd , als uitgangspunt is geko
zen voor een bezetting die optimaal geacht wordt 
voor betrokken partijen . Geschatte bezetting voor 
uitvoering 12-14 personen. 

Geschatte inzet materieel : 
hefsteigers ; type dubbelmast tussen € 30 ,=/m2 
en€ 40,=/m2 afhankelijk van doorlooptijd 
Tijdelijk noodvoorzieningen t.p .v verankeringen . 
verreiker of heftruck t.b.v laden/lossen en 
bevoorraden hefsteigers . 
bouwkraan derden of mobiele kraan 
binnenzijde gebouw m.b.v rolsteiger/trap 

Glasgewicht ca. 60 kg . 
Paneelgewicht ca. 30 kg . 

TU/e - OSKOMERA 

Risico's uitvoering algemeen; 

-Kwaliteit bestaande gevel 
-Mogelijke fouten die al in bestaande gevel zitten 
-Correctheid van de gegevens van de bestaande 
gevel (as build) 
-Omgeving rondom het gebouw (o.a aanplant, 
bebouwing , bestrating , ondergrondse voorzieningen) 
in relatie tot inzet materieel. 
-Mogelijkheid tot opslag materiaal en materieel 
-Verwijderen en terugplaatsen diverse voorzieningen 
kans op schade/breuk. 
-lndien pand in gebruik; 

-waarborging veiligheid gebruikers 
-waarborging spullen van gebruikers 
-hoe om te gaan met overlast (bijv. andere 

werktijden , weekendwerk, vakantiewerk) 
-indien er een te hoge doorlooptijd wordt gesteld 
levert dit binnen alle afdelingen dezelfde 
problematiek op ; vooral het probleem van 
gelijktijdigheid en volgordelijkheid zijn de grootste 
problemen . 

Uitgangspunten uitvoering algemeen; 

Alie onderdelen die in de weg zitten worden door 
derden kosteloos verwijderd en later na aanpassing 
kosteloos teruggeplaatst (evt. aangepast) . 
Verticaal transportmiddel wordt kosteloos voorzien 
door derden (mogelijkerwijs inpandige lift). 
Geschiktheid terrein voor inzet benodigd materieel 
wordt kosteloos voorzien door derden. 
Benodigde randbeveiliging wordt kosteloos voorzien 
door derden. 
Kraan wordt kosteloos voorzien door derden. 
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Referentiekantoor: 1 
Ambitie : Minimale investering. 

Renovatieconcept 1 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

Montagetijd 

Renovatieconcept 3 

Renovatiestrategie : B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel" 

Montagetijd 

Renovatieconcept 5 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

Montagetijd 

'1 re-rib 
t~L~ . -~L 

1,35 uur I m2 

2,3 uur I m2 

3,3 uur I m2 

DEEL 3: ONTWIKKELING AAl'ftmf • OSKOMERA 

Referentiekantoor: 1 
Ambitie : Verbetering exploitatiemodel. 

Renovatieconcept 7 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

Montagetijd 

Renovatieconcept 9 

Renovatiestrategie : B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel " 

Montagetijd 

Renovatieconcept 11 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

Montagetijd 

1,8 uur I m2 

3,4 uur I m2 

2,65 uur I m2 
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Referentiekantoor: 2 
Ambitie : Minimale investering. 

Renovatieconcept 2 

Renovatiestrategie : A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

Montagetijd 

Renovatieconcept 4 

Renovatiestrategie: B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel " 

Montagetijd 

Renovatieconcept 6 

Renovatiestrategie: C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

Montagetijd 

1,5 uur I m2 

3,3 uur I m2 

3,4 uur I m2 

TU/e - OSKOMERA 

Referentiekantoor: 2 
Ambitie: Verbetering exploitatiemodel. 

Renovatieconcept 8 

Renovatiestrategie : A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

Montagetijd 

Renovatieconcept 10 

Renovatiestrategie: B 

"Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel" 

Montagetijd 

Renovatieconcept 12 

Renovatiestrategie : C 

"Vervangen van de bestaande 
gevel" 

Montagetijd 

1,85 uur I m2 

3,1 uur I m2 

4 uur I m2 
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8.3.7 Uitstraling 

De beoordeling van de renovatieconcepten met 
betrekking tot de uitstraling is subjectief. De op
drachtgever kan aan de hand van de sfeerimpressies 
van de gevelprincipes (zie bijlage 6) een voorkeur 
aangeven qua uitstraling. Verder is een beoordeling 
aangegeven voor de mate van behoud van de be
staande gevel. Wanneer een bestaand gevelelement 
behouden dient te blijven blijven kan dit aangegeven 
worden door gevelrenovatiestrategie a: Opwaarde
ren van de bestaande gevel te kiezen . Elk gevelreno
vatieconcept valt binnen een van de drie gevelren
ovatiestrategieen zoals aangegeven in bijlage 6. 

8.3.8 Overzicht 

Overzicht van de behaalde resultaten per reno
vatieconcept. Geordend naar renovatiestrate-gie. 

Referentiekantoor: 1 
Strategie a: Opwaarderen van de bestaande gevel. 

Renovatieconcept 1 

w~ Renovatiestrategie: A .... -
j_l I 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel " 

~l~~ Ambitie: Minimale 
investering . ~ ::.::~ 

Gevel lntegraal 

lnvesteringskosten € 257,- /m 2 -

Duurzaamheidslabel E (El : 135) C (El : 185) 

Milieu index materiaal 170 132 

Milieu index energie 131 198 

Milieu index water 100 125 

EPC 3,00 (-23%) 1,66 (-57%) 

Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] 16,2 (-30%) 6,6 (-71 %) 

Elektriciteitverbruik 87 ,6 (-5%) 69,3 (-25%) 
[kWh/m2BVO/jaar] 
Energieopwekking - -fkWh/m2 BVO/iaarl 

Bu itenzonwe ring - -
Glas percentage 42% 42% 

Te openen delen - -
Nat. ventilatie gevel - -
Service & Onderhoud ? ? 

Vergroten V.V.O. - -
Montagetijd: 1,35 uur/m2 -

TU/e • OSKOMERA 

Renovatieconcept 7 - ..-- c:::J@:: 

ff Renovatiestrategie: A ~ 
,I- / 

"Opwaarderen van de 11 " 
TI , 

bestaande gevel" ' . -

Ambitie: Verbetering ~~ exploitatiemodel. 

Gevel lntegraal 

lnvesteringskosten € 621 ,- /m2 -

Duurzaamheidslabel D (El : 146) 

Milieu index materiaal 175 134 

Milieu index energie 143 212 

Milieu index water 100 125 

EPC 2,74 (-30%) 1,52 (-61 %) 

Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] 16,4 (-29%) 6,7 (-71%) 

Elektriciteitverbruik 75,7 (-18%) 63,3 (-32%) 
fkWh/m2BVO/iaarl 
Energieopwekking 7,4 7,4 
fkWh/m2 BVO/iaarl 

Buitenzonwering + + 

Glas percentage 42% 42% 

Te openen delen - -
Nat. ventilatie gevel - -
Service & Onderhoud ? ? 

Vergroten V.V.O. - -
Montagetijd: 1,8 uur/m2 -
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Referentiekantoor: 2 
Strategie a: Opwaarderen van de bestaande gevel. 

Renovatieconcept 2 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

Ambitie: Minimale 
investering . 

lnvesteringskosten 

Duurzaamheidslabel 

Milieu index materiaal 

Milieu index energie 

Milieu index water 

EPC 

Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] 

Elektriciteitverbruik 
[kWh/m2BVO/jaarl 
Energieopwekking 
[kWh/m2BVO/jaar] 

Buitenzonwering 

Glaspercentage 

Te openen delen 

Nat. ventilatie gevel 

Service & Onderhoud 

Vergroten V.V.O. 

Montagetijd: 

Gevel lntegraal 

€ 302,- /m 2 

E (El : 131) C (El : 181) 

209 139 

124 190 

100 125 

2,77 (-18%) 1,47 (-56%) 

13,2 (-23%) 5,7 (-67%) 

93,4 (-3%) 59,1 (-28%) 

30% 30% 

? ? 

1,5 uur/m 2 

Renovatieconcept 8 

Renovatiestrategie: A 

"Opwaarderen van de 
bestaande gevel" 

Ambitie: Verbetering 
exploitat iemodel. 

lnvesteringskosten 

Duurzaamheidslabel 

Milieu index materiaal 

Milieu index energie 

Milieu index water 

EPC 

Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] 

Elektriciteitverbruik 
kWh/m2 BVO/'aar 
Energieopwekking 
kWh/m2 BVO/'aar 

Buitenzonwering 

Glas percentage 

Te openen delen 

Nat. ventilatie gevel 

Service & Onderhoud 

Vergroten V.V.O. 

Montagetijd: 

TU/e - OSKOMERA 

Gevel lntegraal 

€ 493,- /m2 

D (El : 156) C (El : 191) 

173 126 

155 208 

100 125 

2,03 (-40%) 1,33 (-60%) 

8,9 (-48%) 8,0 (-53%) 

79,4 (-17%) 55,3 (-42%) 

+ + 

58% 58% 

+ + 

+ + 

? ? 

1,85 uur/m2 
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Referentiekantoor: 1 
Strategie b : Voorzetgevel voor de bestaande gevel. 

Renovatieconcept 3 ~-,.,-::- Renovatieconcept 9 

Renovatiestrategie: B Renovatiestrategie: B 

" Voorzetgevel voor de " Voorzetgevel voor de 
bestaande gevel. " bestaande gevel. " 

Ambitie : Minimale Ambitie: Verbetering 
investering. exploitatiemodel. 

Gevel lntegraal Gevel lntegraal 

lnvesteringskosten € 454,- /m' I nvesteringskosten € 584,- /m' 

Duurzaamheidslabel D (E1 :167) Duurzaamheidslabel D (El : 168) 

Milieu index materiaal 147 117 Milieu index materiaal 145 115 

Milieu index energie 172 227 Milieu index energie 174 227 

Milieu index water 100 125 Milieu index water 100 125 

EPC 2, 11 (-46%) 1,42 (-64%) EPC 2, 14 (-46%) 1,49 (-62%) 

Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] 11 ,2(-51%) 8,9 (-61%) Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] 13,4 (-42%) 11,6 (-50%) 
Elektriciteitverbruik 70,1 (-24%) 51 ,7 (-44%) 

Elektriciteitverbruik 62,7 (-32%) 44,4 (-52%) 
kWh/m 2BVO/"aar kWh/m 2 BVO/" aar 
Energieopwekking Energieopwekking 5,5 5,5 
kWh/m2 BVO/"aar kWh/m 2BVO/"aar 

Buitenzonwering Buitenzonwering + + 

Glaspercentage 42% 42% Glas percentage 42% 42% 

Te openen delen + + Te openen delen + + 

Nat. ventilatie gevel + + Nat. ventilatie gevel + + 

Service & Onderhoud ? ? Service & Onderhoud ? ? 

Vergroten V.V.O. Vergroten V.V.O. 

Montagetijd: 2,3 uur/m2 Montagetijd: 3,4 uur/m 2 
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Referentiekantoor: 2 
Strategie b: Voorzetgevel voor de bestaande gevel 

Renovatieconcept 4 ~c ~ ~ !--
Renovatiestrategie: B r~r-r--" --
" Voo rzetgevel voor de L _LlJ_ '--bestaande gevel." 

Ambitie: Minimale ·~ t- --t-~ 1: 
investering . L"-'l: •. 1-::.:J' ~ 

Renovatieconcept 10 - - · --~-
.="'- - l 

~ 

Renovatiestrategie : B Iii...-

" Voorzetgevel voor de 
~ .. 11 

1i 
bestaande gevel. " -· 11 

~ 
..,, ....., 

-..; 

Ambitie: Verbeteri ng 

~~~ exploitatiemodel. 
c:-; 

Gevel lntegraal Gevel lntegraal 

lnvesteringskosten € 302,- Im' - lnvesteringskosten € 620,- Im' -

Duurzaamheidslabel D (El :159) C (E l:1 93) Duurzaamheidslabel D (El : 160) 

Milieu index materiaal 172 122 Milieu index materiaal 182 131 

Milieu index energie 158 213 Milieu index energie 158 217 

Milieu index water 100 125 Milieu index water 100 125 

EPC 1,95 (-42%) 1,26 (-63%) EPC 2,04 (-39%) 1,31 (-61 %) 

Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] 8,2 (-52%) 7,4 (-57%) Gasverbruik 1m3/m2BVO/j] 11,7 (-32%) 10,3 (-40%) 

El ektriciteitverbrui k 79 ,2 (-17%) 55,1 (-43%) 
fkWh/m' BVO/iaarl 

Elektriciteitverbrui k 69,5 (-27%) 45,7 (-52%) fkWh/m' BVO/iaarl 
Energieopwekking - -
fkWh/m' BVO/iaarl 

Energieopwekking 8,5 8,5 [kWh/m' BVO/iaarl 

Buitenzonwering - - Buitenzonwering - -
Glaspercentage 53% 53% Glas percentage 44% 44% 

Te openen delen + + Te openen delen + + 

Nat. ventilatie gevel + + Nat. ventilatie gevel + + 

Service & Onderhoud ? ? Service & Onderhoud ? ? 

VergrotenV.V.O. - - Vergroten V.V.O. - -
Montagetijd: 3,3 uurlm2 - Montagetijd: 3,1 uurlm2 -
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Referentiekantoor: 1 
Strategie c: Vervangen van de bestaande gevel door 
een hoogwaardiger gevel 

Renovatieconcept 5 

-~ v r.:::=f 

Renovatiestrategie : C 

I~ I-" Vervangen van de 
bestaande gevel door een 
hoogwaardiger gevel" 

~ Ambitie: Minimale 
investering . 

Gevel lntegraal 

lnvesteringskosten € 487,- /m2 -

Duurzaamheidslabel -
Milieu index materiaal - 112 

Milieu index energie - 231 

Milieu index water - 125 

EPC - 1,37 (-65%) 

Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] - 8,2 (-64%) 

Elektriciteitverbrui k - 52 ,3 (-43%) [kWh/m2 BVO/jaar] 
Energieopwekking - -rkWh/m2BVO/iaarl 

Buitenzonwering - -
Glaspercentage 42% 42% 

Te openen delen + + 

Nat. ventilatie gevel + + 

Service & Onderhoud ? ? 

Vergroten V.V.O. - -

Montagetijd: 3,3 uur/m2 -

TU/e - OSKOMERA 

Renovatieconcept 11 ,~~c 
·~ 

Renovatiestrategie: C • - .=----......, . ~ :~ cw 

ii I , 
" Vervangen van de 'I ' I 
bestaande gevel door een 11 i ' 
hoogwaardiger gevel" 

!'Q~ Ambitie : Verbetering 
exploitatiemodel. 

Gevel lntegraal 

lnvesteringskosten € 562,- /m2 -

Duurzaamheidslabel -
Milieu index materiaal - 117 

Milieu index energie - 231 

Milieu index water - 125 

EPC - 1,37 (-65%) 

Gasverbruik [m 3 /m2 BVO/j] - 8 ,2(-64%) 

Elektriciteitverbruik 52 ,3 (-43%) 
[kWh/m2 BVO/jaar] -
Energieopwekking - -
rkWh/m' BVO/iaarl 

Buitenzonwering - -
Glaspercentage 59% 59% 

Te openen delen + + 

Nat. ventilatie gevel + + 

Service & Onderhoud ? ? 

Vergroten V.V.O. + (+5,8%) + (+5,8%) 

Montagetijd: 2,65 uur/m2 -
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Referentiekantoor: 2 
Strategie c: Vervangen van de bestaande gevel door 
een hoogwaardiger gevel 

Renovatieconcept 6 '="H ---Renovatiestrategie: C .... -
~f_~ r:-----:-

'Vervangen van de l. 

bestaande gevel door een ~"4 I 
hoogwaardiger gevel" --- ~ 
Ambitie: Minimale '"'t~ ~ investering . L l!!--l._ =-~.,,...,._ 

, 

Gevel lntegraal 

lnvesteringskosten € 632,- lm2 -

Duurzaamheidslabel - C (El :192) 

Milieu index materiaal - 116 

Milieu index energie - 215 

Milieu index water - 125 

EPC - 1,23 (-63%) 

Gasverbruik [m 3/m2 BVO/j] - 7,1 (-59%) 

Elektriciteitverbrui k 55,3 (-42%) 
[kWh/m2 BVO/jaarl -
Energieopwekking - -[kWh/m2 BVO/jaar] 

Buitenzonwering - -
Glas percentage % % 

Te openen delen + + 

Nat. ventilatie gevel + + 

Service & Onderhoud ? ? 

Vergroten V.V.O. - -

Montagetijd: 3,4 uurlm2 -

DEEL 3: ONTWIKKELING AAltlWil- OSKOMERA 

Renovatieconcept 12 ~[_~,,c-,-~ 
Renovatiestrategie: ~ 

t :1 ~ 
~ 

" Vervangen van de 
bestaande gevel door een 
hoogwaardiger gevel" 1-..0-... . 

-- "-

,...i"'-= Jr= 
Ambitie: Verbetering l~L:L__, J exploitatiemodel. 

• 
Gevel lntegraal 

lnvesteringskosten € 735,- lm2 -

Duurzaamheidslabel - C (El : 188) 

Milieu index materiaal - 108 

Milieu index energie - 213 

Milieu index water - 125 

EPC - 1,25 (-63%) 

Gasverbruik [m 3 /m' BVO/j] - 7, 1 (-59%) 

Elektriciteitverbruik 56,0 (-42%) 
[kWh/m2 BVO/jaarl -
Energieopwekking - -[kWh/m2 BVO/jaar] 

Buitenzonwering + + 

Glas percentage % % 

Te openen delen + + 

Nat. ventilatie gevel + + 

Service & Onderhoud ? ? 

Vergroten V.V.O. +(+11 ,2%) + (+11 ,2%) 

Montagetijd: 4 uurlm2 -
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DEEL 4: KOPPELEN VRAAG-AANBOD 

9. Renovatieadvies 

DEELVRAAG 7: Hoe kan de vraag van de opdrachtgever en het aanbod van de gevelbouwer beter op elkaar 
warden afgestemd? . . . 

~- .... 

Ambitie Opdrachtgever + 
eigenschappen bestaande bouw 

0 

9.1 Probleem- en doelstelling 
De doelstelling in dit hoofdstuk is om een methode te 
ontwikkelen om de informatie uit de intaketool (zie 
hoofdstuk 4) op een snelle en overzichtelijke manier 
te kunnen vergelijken met de prestaties van renova
tieconcepten (zie hoofdstuk 8) . 

9.2 Aanpak 

Stap 1: Meetbare ambities vastleggen 
Stap 1 in het vergelijken van de vraag van de op
drachtgever en het aanbod van de gevelbouwer is 
het vertalen van de ambitie van de opdrachtgever 
vertalen naar meetbare beprippen . Op deze manier 
kunnen de gewenste en de verwachte prestaties van 
de gerenoveerde gevel of het gerenoveerde gebouw 
met elkaar vergeleken warden . (Zie hoofdstuk 5 voor 
het bepalen en vastleggen van het ambitieniveau van 
de oprdrachtgever). 

Stap 2: Beoordeling ambities/prestaties 
Voor stap 2 is er een waardering toegekend aan de 
behaalde prestaties van de renovatieconcepten uit 
Hoofdstuk 8, zie figuur 73 .Per onderwerp is een ver-

(Sales)engineer 

Figuur 72: 11/ustratie prob/eemstelling deelvraag 7 

deling gemaakt in drie, vier of vijf stappen waardoor 
onderscheid is aan te brengen in de prestaties van 
de renovatieconcepten . De stappenverdeling is per 
aspect gebaseerd op de prestaties van de renovatie
concepten uit hoofdstuk 8. De stappen zijn zo in
gedeeld opdat onderscheid aan te geven is tussen 
de renovatieconcepten . Ook is hierin rekening ge
houden met mogelijke ambities van de opdracht
gever. Als voorbeeld : Duurzaamheidslabelscore A is 
toegevoegd als te behalen prestatie voor het gereno
veerde gebouw, hoewel deze score niet behaald is 
door een van de twaalf renovatieconcepten in deze 
studie. Wanneer verder onderzoek naar renovatie
concepten varianten opleverd welke duurzaamheids
labelscore A of hoger behalen kunnen deze alsnog 
warden toegevoegd . Tot slot staan de onderwerpen 
waarvan de prestaties beoordeeld warden niet vast. 
In deze studie warden de ambities en de prestaties 
van de renovatieconcepten bepaald aan de hand van 
de tien onderwerpen uit figuur 73 , aangevuld met 
een mogelijkheid om overige wensen aan te geven. 
Hieraan kunnen onderwerpen warden toegevoegd of 
kunnen onderwerpen uit warden verwijderd wanneer 
de vraag van de opdrachtgever veranderd en nieuwe 
ambities ontstaan . 
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lnvesteringskosten 

Greencalc+ 
MIG score 

Energieprestatie 

Energieprestatie coefficient 

Gasverbruik 

Elektriciteitverbruik 

Energieopwekking 

Materiaalgebonden 
milieubelasting 

Bouwtijd 

Behoud bestaande 
Gevel (renovatiestrategie) 

Vergroten WO 
Als optie aangeven. Zorgt 
ervoor dat mensen er over 
na gaan denken. 

< € 300 

Geen voorkeur I< D 

Geen voorkeur I S144 

Geen voorkeur I 2: 2,0 

Geen voorkeur I 2: 15,0 

Geen voorkeur I 2: 90 ,0 

Geen voorkeur I geen 

Geen voorkeur I 2: 0,65 

Geen voorkeur I 2: 3,5 

Geen voorkeur 

Geen voorkeur I geen 

e 300 - 500 

D 

145-174 

1 ,99-1 ,45 

12,0. 14 ,9 

75 ,0 - 89,9 

0-5 % 

0,50 - 0 ,64 

2 ,5 - 3 ,5 

Vervangen 

e 500 - 100 

c 

175-194 

1,44-1 ,28 

9 ,0 - 11,9 

60 ,0 - 74 ,9 

5% - 10% 

0,35 - 0 ,49 

2 ,0 - 2 ,5 

Voorzet 

0 - 6 % 

TU/e • OSKOMERA 

e 100 - 900 > € 900 

€ I m2 geveloppervlak 

Labelscore 

A of hoger 

195-214 2:215 

Mil ieu index 

1,27-1 ,11 S1 ,10 

EPC 

7,0 - 8,9 < 7,0 

m> I m2 BVO I jaar 

50 ,0 - 59 ,9 < 50,0 

kWh I m2 BVO I jaar 

10% - 20% < 20% 

Percentage van het 
elektriciteitsverbruik 

0,25 - 0,34 < 0,25 

Schaduwprijs (gevel-
materiaal) € I m2 BVO 

1,5 - 2 ,0 s 1,5 

Uur I m2 geveloppervlak 

Opwaarderen 

Gevelrenovatiestrategie 

6- 12 % 

Percentage van het 
Verhuurbaar vloeroppervlak 

Figuur 73: Beoordeling prestaties per onderwerp 
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Stap 3: Beoordeling prestaties renovatieconcepten 
Vervolgens zijn de prestatiebeoordelingen per reno
vatieconcept opgesteld. De prestatiebeoordelingen 
zijn toegevoegd in bijlage 8. Er is onderscheid 
aangebracht in de prestaties behaald middels een 
gevelrenovatie (groene lijn) en prestaties behaald 
middels een integrale renovatie (oranje lijn). Uit de 
prestatiebeoordelingen van de renovatieconcepten 
wordt direct duidelijk dat integrale renovatie, ten 
opzichte van gevelrenovatie , leidt tot sterk verbeter
de resultaten met betrekking tot duurzaamheid en 
energieprestatie. Het ambitieniveau van de opdracht
gever zal moeten uitwijzen of een integrale renovatie 
nodig is , of dat kan worden volstaan met een gevel
renovatie om het gewenste prestatieniveau te 
kunnen halen. Bij de renovatieconcepten binnen 
renovatiestrategie C (vervangen van de bestaande 
gevel door een hoogwaardiger gevel) zijn enkel de 
prestaties door middel van integrale renovatie 
berekend. Tevens zal , wanneer de prestaties van 
gevelrenovatie niet voldoen aan het ambitieniveau 
van de oprdachtgever, een integraal renovatieplan 
opgesteld moeten worden. 

Stap 4: Weergave prestatiediagram 
Met het doel de resultaten van de prestatiebeoorde
lingen overzichtelijk weer te geven zijn ze weerge
geven middels spiderdiagrammen: de Prestatiedia
grammen. De twaalf Prestatiediagrammen zijn toege
voegd in bijlage 8 en de figuren 74 en 75 In figuur 74 
zijn de prestatiediagrammen van de renovatiecon
cepten behorende bij referenetiekantoor 1 (3.000m2

) 

weergegeven . Figuur 75 toont de prestatiediagram
men van de renovatieconcepten behorende bij refe
rentiekantoor 2 (18.000m 2

). 

I lnvesteringskosten gevel. 
D GreenCalc+ labelscore 
E Energieprestatie coefficient. 
E9as Gasverbruik. 
Ee1ek Elektriciteitsverbruik. 
Eopw Energieopwekking. 
M Materiaalgebonden milieubelasting. 
B Bouwtijd gevel. 
R Renovatiestrategie . 
V Vergroten verhuurbaar vloeroppervlak. 
0 Overig (van belang in ambitiediagram). 

Stap 5: Weergave ambitiediagram 
Op dezelfde manier als in slap 3 kan ook het ambitie
niveau van de opdrachtgever meetbaar gemaakt 
worden en overzichtelijk worden weergegeven door 
middel van een spiderdiagram: het Ambitiediagram. 
In paragraaf 9.3 is een voorbeeld van een mogelijk 
ambitiediagram gegeven . 

TU/e - OSKOMERA 

Stap 6: Selectie renovatieconcepten 
Voordat het ambitiediagram met de prestatiedia
grammen vergeleken kan worden moet eerst bepaald 
worden welke renovatieconcepten toegepast kunnen 
worden met betrekking tot de bestaande situatie. De 
renovatieconcepten zijn ontworpen voor gebouwen 
met eigenschappen representatief voor referentie
kantoor 1 en referentiekantoor 2, respectievelijk een 
middelgroot (3.000m2

) en groot (18 .000m 2
) kantoor

gebouw met geveltypologie: aluminium vliesgevel.57 

Wanneer het bestaande, te renoveren gebouw aan 
deze voorwaarden voldoet zijn verder: een afwijken
de grootte van het geveloppervlak, de verhouding 
tussen geveloppervlak en inhoud en de hoogte van 
het gebouw van invloed op de op de resultaten van 
de onderwerpen uit het ambitie- en prestatiedia
gram. De resultaten uit deze studie vormen dan ook 
in een indicatie van haalbare resultaten met 
betrekking tot de onderwerpen uit het ambitie- en 
prestatiediagram. Omdat geen enkel gebouw identiek 
is aan een ander gebouw zullen de resultaten voor 
de onderwerpen in de prestatiediagram voor een 
projectspecifieke indicatie opnieuw bepaald moeten 
worden . 

Stap 7: Vergelijk ambitie- en prestatiediagram 
Het ambitiediagram van de opdrachtgever, behoren
de bij een bestaand gebouw, en de prestatiediagram
men van de renovatieconcepten kunnen vervolgens 
met elkaar vergeleken worden om te komen tot een 
maatwerk renovatieplan. 

57 Geveltype: aluminium vliesgevel. Definitie zoals deze is 
opgesteld door VMRG in VMRG kwaliteitseisen en adviezen 2012 . 
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R 

R 

R 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 1 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 3 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 5 

' E 
Gas 

E 
Gas 

E 
Gas 

R 

R 

R 
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0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 7 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 9 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 11 

E 
Gas 

E 
Gas 

E 
Gas 

Prestaties behaald d.m.v. gevelrenovatie 
Prestaties behaald d.m.v. integrale renovatie 

Figuur 74: Prestatiediagrammen van renovatieconcepten behorende bij referenetiekantoor 1 (3.000m 2
) 
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R 

R 

R 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 2 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 4 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 6 

E 
Gas 

E 
Gas 

E 
Gas 

R 

R 

R 
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0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept B 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 1 O 

0 

M E 
Opw. 

D 

Prestatiediagram renovatieconcept 12 

E 
Gas 

E 
Gas 

E 
Gas 

Prestaties behaald d.m.v. gevelrenovatie 
Prestaties behaald d.m.v. integrale renovatie 

Figuur 75: Prestatiediagrammen van renovatieconcepten behorende bij referenetiekantoor 2 (18.000m 2
) 
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9.3 Resultaten 

Om de methode van afstemming tussen de vraag 
van de opdrachtgever en het aanbod van renovatie
concepten te verduidelijken is een voorbeeldscenario 
uitgewerkt. 

9.3.1 Scenario 1 

Bestaande situatie: 
Als voorbeeld is een kantoor vergelijkbaar met 
referentiekantoor 1 genomen. 

Het kantoorgebouw uit scenario 1 betreft een ge
bouw met vier verdiepingen van 44 meter lang en 17 
meter breed . De totale gebruiksoppervlakte van het 
gebouw is circa 3000m2

. Het percentage raam in de 
gevels bedraagt circa 45 procent. Het kantoor is 
voorzien van mechan ische toe- en afvoer van 
voorbehandelde lucht. Een VR-ketel zorgt voor de 
warmteopwekking . De warmteopwekk ing voor 
warmtapwater gebeurt met een elektrische boiler. 
Keeling vindt plaats door een compressie
koelmachine. De gevel bestaat uit een aluminium 
vliesgevel met ingegoten isolator U trame = 3,8. De 
isolatiewaarde van de gebouwschil is voor zowel de 
dichte delen in de gevel als het dak: Re = 1,3 m2K/W. 
De ramen zijn voorzien van dubbele beglazing U91as = 
2,9. Als verlichtingssysteem is hoogfrequente 
verlichting aanwezig welke per vertrek aan- en 
uitgeschakeld kan worden en met een gemiddeld 
ge'lnstalleerd vermogen van 15 W/m2

. 

~ r-~r---r--r-- - ~ --
I -----

' " )..: 

I 
'I I H ' f'l i rl ~ 

, _ - f I 

' j I 
L u >UI\ 
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~ 
IO 

¥ _ ... 
_..,.. .. -..... -

Figuur 76: Gevelbeeld en gevelprincipe bestaande situatie scenario 1: 
Referentiekantoor 1. 
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Ambitinieau: 
"Verduurzamen". Het gerenoveerde pand moet 
minimaal voldoen aan duurzaamheidslabel B. Verder 
ligt de nadruk op het verbeteren van de energ ie
prestatie van het gebouw. Zowel het gasverbruik als 
het energieverbruik moet verminderd worden. Tot 
·slot is het van belang dat de doorlooptijd zo kort 
mogelijk is . Zie figuur 78 voor de vastgelegde 
gewenste prestaties. 

Het ambitieniveau met betrekking tot de prestaties uit 
figuur 78 zijn vertaald naar een Ambitiediagram, zie 
onderstaande figuur 77. 

0 

R 

M E 
Opw. 

D 

E 
Gas 

Figuur 77: Ambitiediagram scenario 1. 

• lnvesteringskosten gevel : €300-500 per m2go. 
• GreenCalc+: Labelscore B. 
• Energieprestatie coefficient: 1,27 - 1, 11. 
• Gasverbruik: 7,0 - 8,9 m3/m2BVO. 
• Elektriciteitsverbruik: 50 ,0-59,9 kWh/m2 BVO/jaar. 
• Energieopwekking: geen voorkeur. 
• Materiaalgebonden milieubelasting : geen 

voorkeur. 
• Bouwtijd gevel : minimale doorlooptijd : 
• :s 1,5 uur/m 2go. 
• Renovatiestrategie: geen voorkeur. 
• Vergroten verhuurbaar vloeroppervlak: geen 

voorkeur. 

Regelgeving: 
Voor de eisen met betrekking tot de wettel ijke regel
geving is in dit voorbeeld enkel het Bouwbesluit 2012 
aangehouden. 
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lnvesteringskosten 

Greencalc+ 
MIG score 

Energieprestatie 

Energieprestatie coefficient 

Gasverbruik 

Elektriciteitverbruik 

Energieopwekking 

Materiaalgebonden 
milieubelasting 

Bouwtijd 

Behoud bestaande 
Gevel (renovatiestrategie) 

< € 300 

Geen voorkeur I < 0 

Geen voorkeur I :51 44 

Geen voorkeur I 2: 2,0 

Geen voorkeur I 2: 15,0 

Geen voorkeur I 2: 90,0 

--
Geen voor, ur I geen 

Geen voorkeur / 2: 3,5 

¥ --
Geen voor'Tur 

I 
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' € 300 - 500 ' € 500 - 700 € 700 - 900 > € 900 

' ' ' , € I m2 geveloppervlak 

' ' ' ' Labelscore 
' ' 0 C ' ' 8 A of hoger 

145-174 

1,99-1 ,45 

12,0. 14 ,9 

75 ,0 - 89,9 

175-194 

1,44- 1,28 

9 ,0 - 11 ,9 

I 
195i 214 

I 
I 
I 

1 . 2~ · 1 , 11 
I 

7,0 , 8 ,9 

I - ~ 

2:215 

Milieu index 

.:S1 ,10 

EPC 

< 7,0 

m3 
/ m2 BVO I jaar 

........ 
60 ,0 - ~.9- .... 50 ,0 - 59 ,9 < 50,0 ........ 

kWh I m2 BVO I jaar ---
.... .... .... ---

0- 5 % 5%-10% 

0,35 - 0,49 

2 ,5 - 3 ,5 2 ,0 - 2 ,5 

-------.- -_. 

------
Vervangen Voorzet 

10% - 20% < 20% 

Percentage van het 
elektriciteitsverbruik 

0,25 - 0 ,34 < 0,25 

Schaduwprijs (gevel
materiaal) € I m2 BVO 

----- 1;J,.- 4-0 _. .:s 1,5 

Uur I m2 geveloppervlak 

Opwaarderen 

Gevelrenovatiestrategie 

Vergroten VVO 
Als optie aangeven. Zorgt 
ervoor dat mensen er over 
na gaan denken . 

~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~ 

Geen voorkeur I geen 0-6 % 6-12 % 

Percentage van het 
Verhuurbaar vloeroppervlak 

Figuur 78: Ambitie prestaties scenario 1. 
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Renovatie advies: 
Wanneer het ambitiediagram bekend is kan het ver
geleken warden met de prestatiediagrammen van de 
renovatieconcepten. Voor scenario 1 zijn drie reno
vatievoorstellen opgesteld. 

Renovatievoorstel 1: 
Om aan de ambities uit het ambitiediagram te kun
nen voldoen is . het eerste voorstel om de be.staande 
gevel op te waarderen volgens renovatieconcept 1. 
Uit figuur 79 blijkt dat door renovatieconcept 1 toe te 
passen voldaan kan warden aan de gewenste door
looptijd van de gevelrenovatie. Echter, wanneer 
enkel gekozen wordt voor gevelrenovatie is ook te 
zien dat de gewenste prestaties op het gebied van 
duurzaamheid en energieprestatie niet behaald war
den. Door middel van een integrale renovatie blijkt uit 
figuur 79 dat het gewenste prestatieniveau met be
trekking tot duurzaamheid en de energieprestatie 
benaderd kan warden maar nog steeds niet voldoet. 
Wanneer in dit geval gekozen wordt voor een inte
grale renovatie zal in samenwerking met een tech
nisch dienstverlener een integraal renovatieplan op
gesteld moeten warden . In het geval van de renova
tiestrategie: opwaarderen van de bestaande gevel , 
zal uiteraard altijd eerst moeten warden vastgesteld 
of hergebruikte onderdelen van het bestaande ge
bouw geschikt zijn voor een levensduurverlenging. 

Renovatievoorstel 2: 
Voor renovatievoorstel twee is het renovatieconcept 
gekozen dat zo goed mogelijk voldoet aan aan de 
ambities met betrekking tot duurzaamheid en de 
energieprestatie van het gebouw. De gewenste pres
taties voor het gerenoveerde gebouw met betrekking 
tot de duurzaamheidslabelscore, het gas- en elektri
citeitsverbruik en de investeringskosten van de gevel 
warden gerealiseerd door renovatieconcept 5 toe te 
passen. Hiervoor wordt een integrale renovatie toe
gepast waarbij de bestaande gevel verwijderd wordt 
en wordt vervangen door een hoogwaardiger gevel. 
Ook hier zal in samenwerking met een technisch 
dienstverlener een integraal renovatieplan opgesteld 
moeten warden om de definitieve prestaties of pres
tatieverbeteringen in het prestatiediagram van het 
renovatieconcept vast te kunnen leggen. Uit figuur 80 
blijkt echter ook dat wanneer gekozen wordt voor 
renovatieconcept 5, de doorlooptijd langer zal zijn 
dan de gewemste doorlooptijd , aangegeven in de 
ambitiediagram. 

Renovatievoorstel 3: 
Een extra mogelijkheid voor renovatie wordt gegeven 
middels renovatievoorstel 3. Ook hier wordt ervoor 
gekozen om de ambities uit het ambitiegram te 
benaderen door de bestaande gevel te vervangen 
door een hoogwaardiger gevel. Een onderscheid met 
renovatievoorstel 2 is dat er hier een gevel wordt 
toegepast waarmee extra verhuurbaar vloeropper
vlak wordt gecreeerd. De opdrachtgever kan bepalen 
of dit van toegevoegde waarde is in zijn situatie . Het 
verhuurbaar vloeroppervlak kan door middel van 
renovatieconcept 11 tot maximaal zes procent ver
hoogd warden . De besparingen op kosten voor gas 
en elektriciteit , samen met het verhoogde verhuurba
re vloeroppervlak, kunnen ervoor zorgen dat de 
opdrachtgever kiest voor hogere initiele investerings
kosten voor de gevel. 

R 

R 

R 
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0 

M E 
Opw. 

Figuur 79: Renovatievoorstel 1 
D Ambitiediagram scenario 1 

D 

Cl Prestatiediagram renovatieconcept 1 

0 

M E 
Opw. 

Figuur BO: Renovatievoorstel 2 
Cl Ambitiediagram scenario 1 

D 

Cl Prestatiediagram renovatieconcept 5 

0 

M E 
Opw. 

Figuur 81: Renovatievoorstel 3 
D Ambitiediagram scenario 1 

D 

Cl Prestatiediagram renovatieconcept 11 

E 
Ga s 

E 
Gas 
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Renovatieconcept 1 

Uitgangspunten : 

Renovatiestrategie : A 
"Opwaarderen van de bestaande gevel" 

Ambitie : "Minimale investering " 

Maatregelen : 

1. Vervangen van beglazing door 
zonwerende beglazing . Vervangen 
glasrubbers. 

2. Vervangen kliklijsten 
3. Toevoegen van isolatiemateriaal aan 

de binnenzijde. 
4. Vernieuwen paneelafwerking en 

buitenrubbers. 

Renovatieconcept5 

Uitqanqspunten : 

Renovatiestrategie: C 
"Vervangen van de bestaande gevel" 

Ambitie : "Minimale investering" 

Maatregelen : 

1. Bestaande gevel demonteren . 
2. Nieuwe stijl- en regelwerk vliesgevel 

met te openen delen en zonwerende 
beglazing tegen de bestaande vloer
rand . 

Renovatieconcept11 

Uitgangspunten: 

Renovatiestrategie: C 
"Vervangen van de bestaande gevel" 

Ambitie : 'Verbetering exploitatiemodel " 

Maatregelen: 

Nieuwe DRL-vliesgevel op 300mm voor 
de bestaande vloerrand . 
1. Ruimte voor installaties. Extra 

verhuurbaar vloeroppervlak. 
2. Te openen delen . 
3. Zonwerende beg lazing . 
4. Verhoogd glaspercentage. 
5. Onderhoudsarme DRL siliconenrub

berbuitenkaders. 
6. Lichtwering aan de binnenzijde. 
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10. Conclusies 

De hoofdonderzoeksvraag is als volgt geformuleerd 
(zie §2 .1.1): 

Hoe kan een renovatiestappenplan ontwikkeld war
den, waarin zowel de vraag van de opdrachtgever 

· als de uitgangssituatie van net bestaande pand als 
uitgangspunt kan warden genomen en objectief kan 
warden vergeleken met prestatieniveaus van ver
schillende renovatieoplossingen , om zo tot een on
derbouwde keuze voor een renovatieoplossing te 
komen? 

Om de hoofdonderzoeksvraag te kunnen beantwoor
den zijn de volgende deelvragen geformuleerd : 

1: Wat zijn de eigenschappen en kenmerken van de 
gebouwen uit de doelgroep? (Hoofdstuk 3) 

2: Wat zijn de kenmerken van de referentiekantoren? 
(Hoofdstuk 4) 

3: Aan welke wensen/eisen zal het gerenoveerde 
gebouw moeten gaan voldoen? (Hoofdstuk 5) 

4: Hoe kan de benodigde informatie , nodig voor het 
kunnen maken van een renovatievoorstel passend bij 
de vraag van de opdrachtgever en de eigenschappen 
van het bestaande gebouw, verkregen en vastgelegd 
warden? (Hoofdstuk 6) 

5: Welke gevelrenovatieprincipes wil en kan Osko
mera aanbieden? (Hoofdstuk 7) 

6: Wat zijn de prestaties van de in deelvraag 5 ont
worpen renovatieprincipes op de gekozen criteria uit 
deelvraag 3? (Hoofdstuk 8) 

7: Hoe kan de vraag van de opdrachtgever en het 
aanbod van de gevelbouwer beter op elkaar warden 
afgestemd? (Hoofdstuk 9) 

De antwoorden op de deelvragen zijn gegeven in de 
betreffende hoofdstukken. 

Voor het antwoord op de hoofdvraag zijn de 
verschillende stappen die nodig zijn voor het komen 
tot een objectief renovatievoorstel toegelicht aan de 
hand van een voorbeeld in hoofdstuk 9. 

10.1 Conclusies hoofdvraag 

Als antwoord op de hoofdvraag zijn deze paragraaf 
de te doorlopen stappen uiteengezet om tot een on
derbouwde keuze voor een renovatieoplossing te 
kunnen komen. 

Stap 1: Meetbare ambities 
Stap 1 in het vergelijken van de vraag van de op
drachtgever en het aanbod van de gevelbouwer is 
het vertalen van de ambitie van de opdrachtgever 
vertalen naar meetbare beprippen . Op deze manier 
kunnen de gewenste en de verwachte prestaties van 
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de gerenoveerde gevel of het gerenoveerde gebouw 
met elkaar vergeleken warden . (Zie hoofdstuk 5 voor 
het bepalen en vastleggen van het ambitieniveau van 
de oprdrachtgever) . 

Stap 2: Vaststellen ambitie-/prestatieniveaus 
Voor stap 2 is er een waardering toegekend aan de 
behaalde prestaties van de renovatieconcepten uit 
Hoofdstuk 8, zie figuur 73 . Per onderwerp is een ver
deling gemaakt in drie , vier of vijf stappen waardoor 
onderscheid is aan te brengen in de prestaties van 
de renovatieconcepten . De stappenverdeling is per 
aspect gebaseerd op de prestaties van de renovatie
concepten uit hoofdstuk 8. De stappen zijn zo in
gedeeld opdat onderscheid aan te geven is tussen 
de renovatieconcepten . Oak is hierin rekening ge
houden met mogelijke ambities van de opdracht
gever. Als voorbeeld : Duurzaamheidslabelscore A is 
toegevoegd als te behalen prestatie voor het gereno
veerde gebouw, hoewel deze score niet behaald is 
door een van de twaalf renovatieconcepten in deze 
studie . Wanneer verder onderzoek naar renovatie
concepten varianten opleverd welke duurzaamheids
labelscore A of hoger behalen kunnen deze alsnog 
warden toegevoegd . Tot slot staan de onderwerpen 
waarvan de prestaties beoordeeld warden niet vast. 
In deze studie warden de ambities en de prestaties 
van de renovatieconcepten bepaald aan de hand van 
de tien onderwerpen uit figuur 73, aangevuld met 
een mogelijkheid om overige wensen aan te geven. 
Hieraan kunnen onderwerpen warden toegevoegd of 
kunnen onderwerpen uit warden verwijderd wanneer 
de vraag van de opdrachtgever veranderd en nieuwe 
ambities ontstaan . 

Stap 3: Prestaties renovatieconcepten: bepalen 
en beoordelen 
Vervolgens zijn de prestatiebeoordelingen per reno
vatieconcept opgesteld . De prestaties van de 
renovatieconcepten warden bepaald en beoordeeld 
op de dezelfde onderwerpen als oak het ambitie
niveau vastgelegd is in stap 2. De prestatiebeoorde
lingen zijn toegevoegd in bijlage 8. Er is onderscheid 
aangebracht in de prestaties behaald middels een 
gevelrenovatie (groene lijn) en prestaties behaald 
middels een integrale renovatie (oranje lijn). 

Uit de prestatiebeoordelingen van de renovatie
concepten wordt direct duidelijk dat integrale reno
vatie, ten opzichte van gevelrenovatie, leidt tot sterk 
verbeterde resultaten met betrekking tot duurzaam
heid en energieprestatie. Het ambitieniveau van de 
opdrachtgever en de kenmerken van de bestaande 
situatie zal moeten uitwijzen of een integrale renova
tie nodig is, of dat kan warden volstaan met een 
gevelrenovatie om het gewenste prestatieniveau te 
kunnen halen. 

Bij de renovatieconcepten binnen renovatiestrategie 
C (vervangen van de bestaande gevel door een 
hoogwaardiger gevel) zijn enkel de prestaties door 
middel van integrale renovatie berekend. 
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Stap 4: Weergave prestatiediagram 
Met het doel de resultaten van de prestatiebeoorde
lingen overzichtelijk weer te geven zijn ze weerge
geven middels spiderdiagrammen : de Prestatiedia
grammen. De twaalf Prestatiediagrammen zijn toege
voegd in bijlage 8 en de figuren 83 en 84 . In figuur 
83 zijn de prestatiediagrammen van de renovatiecon
cepten behorende bij referenetiekantoor 1 (3.000m 2

) 

weergegeven . Figuur 84 toont de prestatiediagram
men van de renovatieconcepten behorende bij refe
rentiekantoor 2 (18.000m 2

) . 

Stap 5: Weergave ambitiediagram 
Op dezelfde manier als in stap 3 kan ook het ambitie
niveau van de opdrachtgever meetbaar gemaakt 
worden en overzichtelijk worden weergegeven door 
middel van een spiderdiagram: het Ambitiediagram. 
In paragraaf 9.3 is een voorbeeld van een mogelijk 
ambitiediagram gegeven . 

Stap 6: Selectie renovatieconcepten 
Voordat het ambitiediagram met de prestatiedia
grammen vergeleken kan worden moet eerst bepaald 
worden welke renovatieconcepten toegepast kunnen 
worden met betrekking tot de bestaande situatie. De 
renovatieconcepten zijn ontworpen voor gebouwen 
met eigenschappen representatief voor referentie
kantoor 1 en referentiekantoor 2, respectievelijk een 
middelgroot (3.000m 2

) en groot (18 .000m 2
) kantoor

gebouw met geveltypologie : aluminium vliesgevel. 58 

Wanneer het bestaande, te renoveren gebouw aan 
deze voorwaarden voldoet zijn verder: de verhouding 
tussen geveloppervlak en inhoud en de hoogte van 
het gebouw van invloed op de op de resultaten van 
de onderwerpen uit het ambitie- en prestatiedia
gram . De resultaten uit deze studie vormen dan ook 
in een indicatie van haalbare resultaten met betrek
king tot de onderwerpen uit het ambitie- en prestatie
diagram. Omdat geen enkel gebouw identiek is aan 
een ander gebouw zullen de resultaten voor de 
onderwerpen in de prestatiediagram voor een pro
jectspecifieke indicatie opnieuw bepaald moeten 
worden . 

Stap 7: Vergelijk ambitie- en prestatiediagram 
Het ambitiediagram van de opdrachtgever, behoren
de bij een bestaand gebouw, en de prestatiediagram
men van de renovatieconcepten kunnen vervolgens 
met elkaar vergeleken worden om te komen tot een 
maatwerk renovatieplan . 

Vergelijken van het ambitiediagram van de op
drachtgever met prestatiediagrammen van reno
vatieprincipes maakt het mogelijk snel een objectieve 
keuze voor een of meerdere renovatievoorstellen te 
maken. Dit kan gepresenteerd worden in een maat
werk renovatieadvies aan de oprdrachtgever. De 
opdrachtgever kan vervolgens een uitspraak doen 
over het voorstel. 

Wanneer het renovatieconcept bepaald is, is alle 
benodigde informatie voor het kunnen uitwerken van 

56 Geveltype: aluminium vliesgevel Definitie zeals deze is 
opgesteld door VMRG in VMRG kwaliteitseisen en adviezen 2012. 
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een (gevel)renovatieplan bekend. Het renovatie
concept kan vervolgens verder uitgewerkt worden 
voor de bestaande situatie en de volgende fase in 
het renovatieproces: fase 3: meten en tekenen. 

10.2 Conclusies renovatieproces 
Kort samengevat is het (gevel)renovatieproces onder 
te verdelen in vier hoofdstukken: 

1. lnformatie verzamelen 
Door middel van de intaketool (zie ook bijlage 4 en 
paragraaf 6.3.4) wordt al in de acquisitiefase van het 
renovatieproces alle benodigde informatie voor het 
kunnen doen van een (gevel)renovatievoorstel verza
meld en vastgelegd . De minimaal benodigde infor
matie is onderverdeeld in drie categorieen : 

1. De referentiesituatie ; 
2. Ambitiniveau opdrachtgever; 
3. De van toepassing zijnde regelgeving . 

2. Ambitiediagram opstellen 
Wanneer de benodigde informatie verzameld is kan 
het ambitiediagram opgesteld worden . Door middel 
van het ambitiediagram worden de ambities beoor
deeld en overzichtelijk weergegeven in een spider
diagram. 

3. Keuze renovatievoorstel(len) 
Aan de hand van de informatie uit de intaketool kan 
een afweging gemaakt worden welke renovatie
concepten meegenomen worden in de afweging (zie 
stap 6 hiernaast), waarna, door het ambitiediagram 
te vergelijken met de prestatiediagrammen van 
renovatieconcepten, snel en overzichtelijk gezocht 
kan worden naar (gevel)renovatievoorstellen welke 
voldoen aan de vraag van de opdrachtgever 

4. Maatwerkadvies renovatie 
Vergelijken van het ambitiediagram van de op
drachtgever met prestatiediagrammen van reno
vatieprincipes maakt het mogelijk snel een objectieve 
keuze voor een of meerdere renovatievoorstellen te 
maken. Dit kan gepresenteerd worden in een maat
werk renovatieadvies aan de oprdrachtgever. De 
opdrachtgever kan vervolgens een uitspraak doen 
over het voorstel. 

Wanneer het renovatieconcept bepaald is , is alle 
benodigde informatie voor het kunnen uitwerken van 
een (gevel)renovatieplan bekend. Het renovatiecon
cept kan vervolgens verder uitgewerkt worden voor 
de bestaande situatie in de volgende fase van het 
renovatieproces: fase 3: meten en tekenen. 

10.3 Conclusies renovatiestrategieen 

In hoofdstuk 8 zijn voor de twaalf renovatieconcepten 
de prestaties op de volgende onderwerpen bepaald : 

8.3.1 lnvesteringskosten 
8.3.2 Duurzaamheidslabel 
8.3 .3 Energieverbruik 
8.3.4 Materiaalgebruik 
8.3.5 Exploitatielast 
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8.3.6 Bouwtijd 
8.3. 7 Uitstraling 
Door verschillende renovatiestrategieen op dezelfde 
uitgangssituatie toe te passen is het mogelijk ze 
onderling te vergelijken . Dit maakt het mogelijk om 
per onderwerp de behaalde resultaten van de 
renovatieconcepten uit een bepaalde strategie te 
bepalen en te analyseren (zie paragrafen 8.3.1 tot 
8.3.7.). Het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in 
de onderlinge verschillen tussen de renovatie
strategieen . Dit maakt het mogelijk om in een vroeg 
stadium van het renovatieproces de keuze voor een 
renovatiestrategie te onderbouwen . 

Echter, de resultaten van de renovatieconcepten uit 
dit hoofdstuk zijn resultaten voor de gebouwen: ref
erentiekanoor 1 en referentiekantoor 2. Dit betekent 
dat wanneer een gebouw andere eigenschappen 
heeft dan dan referentiekantoor 1 of referentie
kantoor 2, de resultaten op de in dit hoofdstuk 
beoordeelde onderwerpen anders zullen zijn. Het is 
dus bijvoorbeeld niet mogelijk te stellen dat door het 
toepassen van een renovatieconcept per definitie 
leidt tot een in paragraaf 8.3.2 getoonde verbetering 
van het duurzaamheidslabel. Het gaat bij het ver
duurzamen van bestaande bouw om het verbeteren 
van een of meerdere prestaties die al aanwezig zijn 
in de bestaande situatie . De mogelijk haalbare pres
tatieverbetering zal dus per geval apart bepaald 
moeten warden. Het gaat er vervolgens om dat de 
juiste informatie voor het kunnen doen van uit
spraken met betrekking tot de onderwerpen van dit 
hoofdstuk, in een zo vroeg mogelijk stadium van het 
renovatieproces verzameld wordt (zie oak hoofdstuk 
zes: informatieoverdracht) . Op deze manier kunnen 
renovatieconcepten , toegepast op de bestaande 
situatie , direct beoordeeld en vergeleken warden op 
de behaalde resultaten met betrekking tot in dit 
hoofdstuk vastgestelden onderwerpen. 

Met het oog op de drie gevelrenovatiestrategieen (zie 
oak paragraaf 7.3.1) zijn een aantal conclusies 
getrokken . 

• De berekende investeringskosten van de con
cepten uit de strategieen , " het plaatsen van een 
voorzetgevel " en het "vervangen van de gevel" 
liggen relatief dicht bij elkaar. De investerings
kosten van de concepten waarbij de bestaande 
gevel wordt opgewaardeerd vallen beduidend 
lager uit (zie als voorbeeld de concepten 1, 3 en 
5). Dit onderscheid is bij de renovatieconcepten 
met als uitgangspunt het verbeteren van het 
exploitatiemodel minder duidelijk. Oorzaak hier
voor is het wel of niet integreren van PV-cellen 
in de gevel. Dit zorgt in geval van de renovatie
concepten in deze studie voor een gemiddelde 
verhoging van de investeringskosten met 40% . 

• Met het oog op een duurzaamheidslabel-sprong 
door middel van renovatie van bestaande ge
bouwen, voornamlijk van voor 1990, is het van 
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belang om een gevel- en installatieconcept inte
graal aan te bieden. Los van elkaar zijn verbete
ringen op het gebied van duurzaamheid beperkt: 

Gemiddelde labelsprong GreenCalc+ waarbij 
enkel gevelrenovatie is toegepast: 
Van labeslscore I naar D. 

Gemiddelde labelsprong GreenCalc+ waarbij 
een integrale renovatie is toegepast: 
Van labelscore naar . 

Door middel van enkel een gevelrenovatie is bij 
geen van de renovatieconcepten een 'groen'5 

duurzaamheidslabel behaald . 

In de figuren 83 en 84 op de volgende twee pagina's 
zijn de prestaties van de renovatieconcepten uit de 
drie gevelrenovatiestrategieen overzichtelijk weerge
geven middels de prestatiediagrammen. Op basis 
van de uitkomsten uit de intaketool kun nu warden 
bepaald welk renovatieconcept de best passende 
eigenschappen heeft, behorende bij het bestaande 
gebouw en de specifieke vraag van de opdracht
gever. 

Door middel van de prestatiediagrammen is in een 
oogopslag te zien waarin de (gevel)renovatie
strategieen zich onderscheiden : 

a. De renovatieconcepten uit renovatiestrategie 'a' 
(opwaarderen) presteren relatief goed op de 
onderwerpen bouwtijd , materiaalgebonden 
milieubelasting en hebben relatief lage investe
ringskosten . 

b+c. In de prestatiediagrammen is te zien dat de 
prestaties van de renovatiestrategieen 'b' (voor
zetgevel) en 'c' (vervangen) elkaar niet veel 
ontlopen op de onderwerpen uit de prestatie
diagram. Aandachtspunt hierbij is echter wel dat 
de renovatieconcepten uit strategie 'b' de 
mogelijheid kunnen bieden tot doorwerken bin
nen in het gebouw tijdens het renovatieproces. 

I lnvesteringskosten gevel. 
D GreenCalc• labelscore 
E Energieprestatie coefficient. 
E9as Gasverbruik. 
Ee1ek Elektriciteitsverbruik. 
Eopw Energieopwekking . 
M Materiaalgebonden milieubelasting. 
B Bouwtijd gevel. 
R Renovatiestrategie. 
V Vergroten verhuurbaar vloeroppervlak. 
0 Overig (van belang in ambitiediagram). 

Prestaties behaald d.m.v. gevelrenovatie 
Prestaties behaald d.m.v. integrale 
renovatie 

Figuur 82: Legenda figuren 83 en 84. 

59 Labelscore van C of hoger. 
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Figuur 83: Prestatiediagrammen van renovatieconcepten behorende bij referenetiekantoor 1 (3. OOOm') 
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Figuur 84: Prestatiediagrammen van renovatieconcepten behorende bij referenetiekantoor 2 (1 B. OOOm') 
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11. Aanbevelingen 

Oskomera: lntegrale renovatie 
Doordat beoordelingsprogramma's van bijvoorbeeld 
duurzaamheid60 en de energieprestatie61 het gebouw 
integraal beoordelen wordt het voor de gevelont
wikkelaar steeds moeilijker om uitspraken te doen 
over deze prestaties wanneer enkel naar gevelont
wikkeling wordt gekeken . Dit zijn echter wel 
onderwerpen waarover opdrachtgevers uitspraken 
zullen doen en eisen aan stellen (zie ook hoofdstuk 
5) . Daarbij komt dat de prestatieverbeteringen van 
enkel gevelrenovatie er in veel gevallen niet voor zal 
zorgen dat het gebouw gaat voldoen aan de ambities 
van de opdrachtgever. Het devies is dan ook om de 
opdrachtgever een integraal renovatieplan aan te 
bieden. 

Renovatieconcepten: toepasbaarheid 
Verder onderzoek is gewenst met betrekking tot de 
toepasbaarheid van de renovatieconcepten bij , van 
de referentiekantoren een en twee, afwijkende ge
bouweigenschappen. 

Renovatieconcepten: toevoegen of aan passen 
Door onderstaande stappen te doorlopen kunnen 
bestaande (gevel)renovatieconcepten worden gewij
zigd of nieuwe concepten worden toegevoegd aan 
het aanbod . 

Stap 1: Conceptontwikkeling 

Stap 2: Technisch tekenwerk gevelprincipe 
(Stap 2.1 : Sfeerbeeld gevelprincipe) 
(Zie voor voorbeelden hiervan bijlage 6) 

Stap 3: Montagetijd 
(Stap 3.1: Service en Onderhoud plan) 
(Zie bijlage 7.2 voor de montatijden van de gevel
renovatieconcepten 1 t/m 12) 

Stap 4: Calculatie investeringskosten gevelrenovatie I 
integrale renovatie 
(Zie bijlage 7.1 voor de investeringskosten van de 
gevelrenovatieconcepten 1 t/m 12) 

Stap 5: Beoordeling GreenCalc+ 
(Zie bijlage 7.2) 

Stap 6: Prestatiebeoordeling 
(Zie bijlage 8) 

Stap 7: lnvullen prestatiediagram 
(Zie bijlage 8) 

60 In deze studie is GreenCalc+ gebruikt als duurzaamheidsbe
oordelaar. 
61 De energ ieprestatie is in deze stud ie bepaald door middel van 
ENORM Software en GreenCalc+. 
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Renovatieconcepten: prestaties 
Onderwerpen waarop de renovatieconcepten be
oordeeld worden kunnen verwijderd of worden 
toegevoegd aan het prestatiediagram naar gelang 
.hier vraag naar is . 
De kosten voor Service en Onderhoud kunnen 
toegevoegd worden als onderwerp waarop de 
renovatieconcepten beoordeeld worden . Onder
scheid in kosten voor Service en Onderhoud leidt 
tot een verschil in exploitatielasten. 
Verder onderzoek naar de berekende prestaties 
van de renovatieconcepten . Met name renovatie
concept acht geeft waarden op het gebied van 
energiegebruik die niet logisch lijken . Zo is de 
waarde voor de benodigde energie voor verwar
ming , berekend door middel van GreenCalc+ , een 
relatief lagere waarde dan verwacht mag worden . 
In samenwerking met GreenCalc+-adviseur bepa
len wat hier de oorzaak van kan zijn . 
De energieprestaties van de renovatieconcepten 
zijn aan de hand van duurzaamheidsbeoordelaar 
GreenCalc+ bepaald . De GreenCalc+ methodiek 
voor de bepaling van de energieprestatie, 
gebruikt in deze studie , is gebaseerd op NEN 
2916:2004. Vanaf de ingang van het nieuwe 
Bouwbesluit 2012 in juli 2012 is het echter zo dat 
de methode voor de bepaling van de energie
prestatie beschreven wordt in een nieuwe norm: 
NEN 7120. Naar verwachting zal in een nieuwe 
versie van GreenCalc+ de methodiek van de 
bepaling van de energieprestatie aangepast zijn 
aan de nieuwe norm. Omdat er op het gebied van 
de energieprestatie wijzigingen kunnen optreden 
is het dus aan te raden de energieprestaties van 
de renovatieconcepten opnieuw te bepalen en te 
beoordelen. 
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