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VOORWOORD 

Voor U ligt het verslag van het onderzoek: 

"(ST EDE)BOUWKUf\ID IGE 
ONTWERPEN" 

ASPECTEN VAN ENERGIEBEWUST 

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de afdeling Bouwkunde van de Technische 
Hogeschool Eindhoven binnen de werkgroep "Woningbouw en Energiebespa
ring" (WEB), in samenwerking met het afstudeeratelier van de "Groep 
Ontwerp Methoden" (GOM). 

Medewerkenden waren vanuit de WEB: 
dr.ir. M.H. de Wit 
ir. F.E. Bakker 
ir. J.J. Habets 
en vanuit de GOM: 
Prof.dr.ir. M.F. Th. Bax 
en de studenten: 
M. Verhoef 
M. van Engelen 
R. van der Sloot 
M. Sweep 

Bijzondere darik is verschuldigd aan de architecten van de door ons onder
zochte energiezuinige woningbouwplannen en aan alle anderen die bij deze 
woningbouwplannen betrokken waren en medewerking aan dit onderzoek 
verleend hebben. 

Eindhoven, 
1 september 1981 
1 september 1982 

ir. M.P.G. Plantinga-Heijman · 
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HOOFDSTUK 0 Inleiding 

Doel van het onderzoek was het opstellen van energiebesparende maatrege
len die door architecten genomen kunnen worden. Het ging hierbij vooral om 
maatregelen op stedebouwkundig nivo. Als basismateriaal hiervoor zou 
informatie over al dan niet gerealiseerde energiezuinige woningbouwplannen 
gebruikt worden. Tijdens het onderzoek bleek het noodzakelijk eerst hulp
middelen te ontwikkelen waarmee plannen geïnventariseerd kunnen worden 
en waarmee, vanuit deze informatie, energiebesparende maatregelen als 
planondersteunende informatie beschreven kunnen worden. Deze hulpmidde
len vormen het resultaat van het onderzoek. 

Iri eerste instantie werd de term "energiebesparende maatregel" zowel 
gebruikt wanneer het ging om de beschrijving van een in een plan genomen 
maatregel (planbeschrijvend) als wanneer het ging om een door ons geformu
leerde te nemen maatregel (planondersteunend). Aangezien dit verwarrend 
werkte is ervoor gekozen om in het laatste geval de term "energie-
aanbeveling" te gebruiken. · 

Tijdens het onderzoek zijn de ontwikkelde modellen · van de hulpmiddelen 
telkens op hun bruikbaarheid getoetst aan de voorbeeldplannen, ·aan elkaar 
en - van één hulpmiddel - aq.n gebruik door ontwerpers, waarna steeds 
bijstelling van de resultaten plaatsvond. Een beschrijving van het onderzoek
proces wordt, gezien de aard van het proces, niet zinvol geacht. 

Dit verslag valt in twee delen uiteen: een verslaggedeelte en een bijlagen
gedeelte. 

Het verslaggedeelte beschrijft verschillende aspecten van het onderzoek en 
de totstandkoming van de resultaten. 

Bijlage I bevat de ontwikkelde hulpmiddelen met een toelichting in de vorm 
van een vragenlijst. Tevens wordt aangegeven hoe met de hulpmiddelen 
gewerkt kan worden. · 
Bijlagen 11, ·lil en IV bestaan ieder uit een volgens de ontwikkelde modellen 
beschreven plan. 
Bijlage V bestaat uit negen energie-aanbevelingen die van deze planbeschrij-
vingen zijn afgeleid. · 

Bijlage I is vooral bedoeld als gebruiksaanwijzing voor onderzoekers om een 
belangrijk deel van de "aanbevelingen voor nader onderzoek" uit te kunnen 
voeren. Het gaat hierbij om het beschrijven van meer energiezuinige 
woningbouwplannen en het verwerken van informatie hieruit in energie
aanbevelingen. 
Bijlagen 11, lil, IV en V kunnen daarbij als voorbeeld dienen maar vormen zelf 
ook respectievelijk een aanzet voor een verzameling planbeschrijvingen (11, 
111 en IV) en een aanzet voor een verzameling energie-aanbevelingen, die in 
de handleiding voor ontwerpers verwerkt kan worden· (V). 

Het verslaggedeelte is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 1 wordt een korte beschouwing aan het onderzoek zelf gewijd 
door onderzoekplan en resultaten te vergelijken en aan te geven in hoeverre 
doelstelling, doelgroep en werkwijze respectievelijk gehaald, bereikt en 
toegepast zijn. 

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste conclusies en daaruit voortvloeiende 
aanbevelingen voor nader onderzoek vermeld. Deze hebben betrekking op de 
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doelstelling, het gebruik van voorbeeldplannen en het gebruik van referen
tieplannen. 

In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de resultaten. Bij deze 
beschrijving wordt kort de inhoud van de ontwikkelde hulpmiddelen weerge
geven en aangeduid waarom deze inhoudelijke aspecten daarin aan de orde 
komen. De met deze hulpmiddelen beschreven plannen en energie-aanbeve
lingen behoeven geen toelichting. Bespreking daarvan blijft derhalve achter
wege. 

In hoofdstuk 4 worden de achtergronden van de ontwikkelde hulpmiddelen 
behandeld. Achtereenvolgens komt daarbij aan de orde: 

door welke factoren de inhoudelijke aspecten van de hulpmiddelen 
bepaald zijn; 
welke methodes en theorieën gebruikt worden om de informatie te 
ordenen en te verwerken in de hulpmiddelen alsmede hoe de relatie 
tussen de hulpmiddelen zelf invloed op die ordening gehad heeft; 
met welke technieken in de modellen rekening is gehouden. 

In het slot bevinden zich enkele kritische kanttekeningen ten aanzien van de 
resultaten • 

Via een cijfer tussen haakjes wordt naar de literatuur, voorkomend in de 
Ii ter a tuur lijst, verwezen. 

Wordt in het verslag een hulpmiddel als volgt aangegeven: "HULPMIDDEL" , 
dan wordt het model of het formulier van het hulpmiddel bedoeld. In andere 
gevallen wordt een concrete invulling bedoeld • 
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HOOFDSTUK 1 Samenvatting van het onderzoek 

1.1. Samenvatting van het onderzoekplan 

1.2. 

Aan het begin van het onderzoek is een onderzoekplan opgesteld dat er 
samengevat als volgt uitzag: 

Probleemstelling 
Tot nu toe is relatief wem1g aandacht besteed aan energiebesparende 
maatregelen op stedebouwkundig nivo. 
Resultaten van onderzoek naar mogelijkheden voor energiebewust ont
werpen waren slecht toegankelijk voor ontwerpers. 

Doelstelling 
Maken van een overzicht van energie-aanbevelingen. Het onderzoek 
moest leiden tot een handleiding voor ontwerpers. 

Werkwijze 
Verzamelen bestaande woningbouwplannen. 
Inventariseren van energiebesparende maatregelen die in die plannen 
genomen zijn. 
Opstellen van een overzicht van energie-aanbevelingen. 

Tijdsplanning 
Tot 1-1-1982 zou een beperkt aantal plannen bekeken worden. 
Na 1-1-1982 zou een groter aantal plannen bekeken worden. 

Samenvatting van de resultaten 

Tijdens het onderzoek zijn hulpmiddelen ontwikkeld om te komen tot 
energie-aanbevelingen, al dan niet op basis van energiezuinige woningbouw
plannen. Deze hulpmiddelen zijn: 

"VRAGENLIJST", een vragenlijst te beantwoorden door architecten, 
waarmee een deel van de informatie over energiezuinige woningbouw
plannen verzameld kan worden. Gegevens hieruit kunnen verwerkt wor
den in: 

"PLANBESCHRIJVING", een model volgens welk informatie over ener
giezuinige woningbouwplannen, afkomstig uit de vragenlijst, maar ook uit 
andere bronnen, verwerkt kan worden. Dit hulpmiddel bestaat uit drie 
formulieren en een toelichting in de vorm van een vragenlijst. Een deel 
van de hieruit voortkomende informatie kan verwerkt worden in: 

"ENERGIE-AANBEVELING", een mode( volgens welk informatie over 
energiebesparende maatregelen, afkomstig uit planbeschrijvingen, maar 
ook uit andere bronnen, verwerkt kan worden tot energie-aanbevelingen. 

Verder worden de resultaten gevormd door: 
Drie plannen beschreven volgens "PLANBESCHRIJVING" en 
Negen daarvan afgeleide energie-aanbevelingen, beschreven volgens 
"ENERGIE-AANBEVELING". 

Energie-aanbevelingen moeten onderdeel uit gaan maken van een handlei
ding voor ontwerpers. Een deel van de uit planbeschrijvingen voortkomende 
informatie kan in andere onderdelen van die handleiding verwerkt worden. 
Omdat het model voor die handleiding niet is opgesteld, kon bij de 
samenstelling van "PLANBESCHRIJVING" nog niet met alle voor de handlei
ding benodigde gegevens rekening worden gehouden. 
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1.3. Vergelijking onderzoekplan-resultaten 

Tijdens het onderzoe·k bleek het noodzakelijk eerst een instrumentarium te 
ontwikkelen waarmee plannen en aanbevelingen beschreven kunnen worden. 
Daarmee is het zwaartepunt van de doelstelling verschoven van het inhoude
lijke naar het methodische aspect. Dit komt tot uiting in: 

De resultaten. Waren de concrete beschrijvingen het doel van het 
onderzoek, nu dienen ze slechts als illustratie bij de hulpmiddelen. 

De doelgroep. Waren het overzicht van energie-aanbevelingen en de 
handleiding bedoeld voor ontwerpers, de hier geboden hulpmiddelen zijn 
bedoeld voor onderzoekers. 

- ·Het gebruik van voorbeeldplannen. De reden hiervoor was aanvankelijk 
een inhoudelijke: het verzamelen van informatie over energiebesparende 
maatregelen en - in mindere mate - een illustratieve: de in de plannen 
genomen maatregelen zouden als voorbeeld gebruikt worden. Tijdens het 
onderzoek is de reden hiervoor een methodische geworden: wat voor 
soort informatie komt er uit de plannen naar voren en een illustratieve 
gebleven: drie plannen met daarvan afgeleide aanbevelingen zijn gebruikt 
om de hulpmiddelen te demonstreren. 

Voor de in de doelstelling genoemde handleiding en het daar genoemde 
overzicht worden slechts aanzetten gegeven • 
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HOOFDSTUK 2 Conclusies en -aanbevelingen voor nader onderzoek 

2.1. Doelstelling 

2.2. 

De oorspronkelijke doelstelling is tijdens · het onderzoek niet gehaald. Het . 
maken van modellen voor een overzicht en een handleiding · en de invulling 
daarvan vormen dan ook de belangrijkste aanbevelingen voor nader onder
zoek. Zie ook hoofdstuk 4 "Handleiding". Een aanpassing van "PLANBE
SCHRIJVING", "ENERGIE-AANBEVELING" en "VRAGENLIJST" zal hiervan · 
waarschijnlijk een gevolg zijn. De doelen-middelen hiërarchie zoals in 
bijlage I , hoofdstuk 2 onder "Energiebesparende maatregel" genoemd, is nog · 
niet af. Wordt deze hiërarchie als basis voor het overzicht gebruikt dan zal 
deze zeker nog veranderd worden. Een .eerste aanzet tot verbetering zal 
waarschijnlijk zijn een uitsplitsing van de verschillende doelen naar bouw
kundig nivo. 

Voorbeeldplannen 

Het analyseren van voorbeeldplannen en het interviewen van betrokkenen 
heeft belangrijke invloe.d gehad op "PLANBESCHRIJVING" en "ENERGIE
AANBEVELING". Zie ook hoofdstuk 4 "Voorbeeldplannen". Ook voor de 
invulling leveren de plannen ~elangrijke informatie op. Met name het 
toegankelijk maken van praktijkervaring wordt daarbij als een voordeel 
gezien. Er wordt dan ook voor gepleit om bij de verdere ontwikkeling en 
invulling van de handleiding ook informatie over al dan niet gerealiseerde 
energiezuinige woningbouwplannen te gebruiken. Het beschrijven van deze 
plannen kan dan uiteraard gebeuren volgens "PLANBESCHRIJVING". Ook de 
al wel door ons geanalyseerde, maar nog niet in de uiteindelijke modellen 
verwerkte, plannen kunnen hiervoor worden aangewend. 

Uit de door ons gehanteerde plannen kwam relatief weinig informatie over 
maatregelen op stedebouwkundig nivo naar voren. Als ook bij vervolgonder
zoek blijkt dat deze informatie slechts in beperkte mate uit voorbeeldplan
nen afkomstig kan zijn, dienen - in ieder geval hiervoor - ook andere bronnen 
aangeboord te worden. Tevens zullen ·andere bronnen aangewend moeten 
worden om eigenschappen van energie-aanbevelingen als~= onmisbaarheid, 
toereikendheid en strijdigheid te kunnen bepalen. 

2.3. Referentieplannen 

• Tijdens het onderzoek is gebleken dat, of een ontwerpbeslissing een energie
besparende maatregel is, afhankelijk is van wat normaal gevonden wordt. 
Ter verduidelijking hiervan een enigszins extreem gekozen voorbeeld: als het 
normaal is dat men zich 's winters bij een kampvuur in de open lucht warmt, 
dan zal het bouwen van een hut om dat kampvuur heen een energiebesparen
de maatregel zijn. In Nederland waar het niet normaal is dat men in de open 
lucht woont, zal het bouwen van een huis niet als een energiebesparende 
maatregel beschouwd worden. Ook de rendementsgegevens worden bepaald 
door het als norm gekozen uitgangspunt. Om nu informatie over verschillen
de plannen vergelijkbaar te maken en de. ''energiekwaliteit" van plan en 
energiebesparende maatregelen vast te kunriert'stellen, wordt ervoor gepléit . 
om in vervolgonderzoek uit te gaan Van referentieplannen, die. ten opzichte 
van de te analyseren plannen als norm kunnen dienen. Welke en hoeveel 
referentieplannen gebruikt moeten worden is ook afhankelijk van een 
eventuele samenhang tussen soort plan en soort maatregel. Zie ook hoofd
stuk 4 "Handleiding". 
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HOOFDSTUK 3 Beschrijving van de resultaten 

3.1. "VRAGENLIJST" 

Deze vragenlijst is bedoeld als intermediair tussen een informatiebron (de 
architect) en de planbeschrijving en is daarom ook van "PLANBESCHRIJ
VING" afgeleid. Deze vragenlijst maakt het mogelijk op grotere schaal 
architecten te enquêteren. 

Bij het samenstellen van de vragenlijst is gestreefd naar een evenwicht 
tussen de eis dat het beantwoorden van de vragen niet te ingewikkeld en te 
tijdrovend zou zijn en de eis dat geen belangrijke informatie onvermeld 
mocht blijven. 

Om deze reden worden alleen gegevens gevraagd die 
het belangrijkst zijn; 
niet door de onderzoeker zelf af te leiden zijn; 

en wordt 
jargon zoveel mogelijk vermeden; 
elke .vraag verduidelijkt met een voorbeeldantwoord. 

3.2. "PLANBESCHRIJVING" 

Dit hulpmiddel bestaat uit drie delen: 

"PLANINFORMA TIE" bevat: 
1'PLANOMSCHRIJVING", wat het plan beschrijft in termen van de 
domeinentheorie en in termen van geld. Deze informatie en het punt 
"Financiering" zijn opgenomen om later te kunnen onderzoeken of er 
relatie bestaat tussen soort plan en soort energiebesparende maatre
gelen en eventuele conclusies hierover in de handleiding te kunnen 
verwerken. 
"PROCES", wat de participanten beschrijft in termen van gebruik, 
techniek en constructie. Participanten worden vermeld om ze even
tueel als bron te kunnen gebruiken. Verder bevat "PROCES": "Kader" 
en "Realisatie", welke een indicatie geven over de algemene geldig
heid en de waarde van de in "PLANBESCHRIJVING" vermelde gege
vens. "Financiering" is toegevoegd om hiervoor genoemde redenen. 
"BRONNEN", wat aangeeft welke bronnen gebruikt/nog te gebruiken 
zijn en of door bronnen verstrekte informatie gepubliceerd mag 
worden. De gebruikte bronnen krijgen hier ook een code om daarmee 
bij de invulling naar de bronnen te kunnen verwijzen. 

"ENERGIEBESPARINGSPAKKET" vooral aan ."PLANBESCHRIJVING" 
toegevoegd om de hieruit voortkomende informatie in de handleiding te 
kunnen verwerken, bevat: 

"PAKKETOMSCHRIJVING", wat een ov·erzicht van de genomen maat
regelen, geordend naar beoogde invloed op de warmtebalans en 
bouwkundig nivo geeft. 
"ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN", wat is opgenomen 
om te onderzoeken of er enige samenhang bestaat tussen de genomen 
maatregelen en de mogelijkheid geeft belangrijke eigenschappen van 
het pakket aan te geven. " 
"RENDEMENT", spreekt voor zich, vooral van belang voor de handlei
ding als er samenhang tussen d~ maatregelen geconstateerd is. 
"OVERIG", geeft onder "Relatie" een samenvatting van de voorwaar
delijke relaties tussen de maatregelen. De onder "Belemmeringen en 
stimulansen" en onder "Waardering" vermelde gegevens spreken voor 
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zich en zijn vooral vän belang voor de handleiding als er samenhang 
tussen de maatregelen geconstateerd is. 

"ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" • Gegevens hieruit zijn vooral 
van belang om de energie-aanbevelingen te kunnen beschrijven. Dit 
onderdeel bevat: 

"MAATREGELOMSCHRIJVING", wat de maatregel omschrijft en 
informatie geeft om de maatregelen te kunnen ordenen ten behoeve 
.van het samenstellen van energie-aanbevelingen en eventueel ten 
behoeve van een overzicht. 
"ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN", wat de maatregel 
ontleedt en belangrijke eigenschappen van de maatregel omschrijft. 
Deze ontleding is vooral van belang om samen met soortgelijke 
gegevens van maatregelen uit andere plannen te komen tot energie
aanbevelingen. 
"RENDEMENT" spreekt voor zich. Deze informatie kan niet altijd 
rechtstreeks in de energie-aanbevelingen overgenomen worden omdat 
zij niet altijd algemeen geldend is. 
"OVERIG", wat informatie bevat die vooral van belang is voor de 
handleiding en in principe ook bij de aanbevelingen vermeld wordt. 
"Relatie", "Belemmeringen en stimulansen" en "Fasering" spreken 
voor zich en kunnen in principe bij de energie-aanbevelingen overge
nomen worden. De onder "Waardering" vermelde gegevens kunnen 
niet altijd rechtstreeks worden overgenomen. "Belang" is namelijk 
niet altijd algemeen geldend. "Evaluatie" kan bij de energie-aanbeve
lingen soms als alternatieve oplossing aangegeven worden. 

"ENERGIE -AANBEVELING" 

Energie-aanbevelingen worden onderdeel van de handleiding. "ENERGIE
AANBEVELING" bevat daarom naast informatie over de aanbeveling zelf 
ook informatie die in het kader van de handleiding van belang is. Dit 
hulpmiddel bevat: 

"AANBEVELINGOMSCHRIJVING", wat geen complete aanbeveling 
geeft, maar gegevens die het principe van de aanbeveling weergeven. 
Deze gegevens kunnen ook dienen om de aanbevelingen te ordenen 
ten behoeve van een overzicht. 
"ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN", wat deelaanbeve
lingen geeft en daarbij behorende eigenschappen met behulp waarvan 
de ontwerper een op -zijn situatie toegesneden aanbeveling kan 
samenstellen. 
"RENDEMENT" spreekt voor zich. · 
"OVERIG" spreekt voor zich, vooral van belang voor de handleiding. 
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HOOFDSTUK 4 Ontwikkeling van de resultaten 

4.0. Algemeen 

Bij het ontwikkelen van de hulpmiddelen heeft een rol gespeeld: 
Het soort gegevens dat verwerkt moest worden (inhoud) 
De manier waarop de gegevens verwerkt moesten worden (methode) 
Het daarvoor ter beschikking staande instrumentarium (techniek) 

Inhoud 
De volgende onderwerpen hebben invloed gehad op de inhoudelijke aspecten 
van de hulpmiddelen: 

De doelen-middelen-gedachte zoals die ontvouwd wordt in het proef
schrift van Trum: "Over het normbegrip in de bouwkunde" (1) 
Voorbeeldplannen 
De beoogde handleiding met het beoogde overzicht 
Relatie tussen planbeschrijvende en planondersteunende informatie en in 
het bijzonder tussen energiebesparende maatregelen en energie-aanbeve-
lingen. · 

Methode 
Voor het ordenen en verwerken van de gegevens wordt gebruik gemaakt van: 

De domeinentheorie, ontwikkeld door Bax (2) 
Een aspect van de patronentaal, ontwikkeld door Alexander (3) 
De warmtebalans. 

Dat energiebesparende maatregelen in energie-aanbevelingen vertaald moe
ten kunnen worden heeft ook invloed gehad op de manier waarop de 
gegevens v~rwerkt worden. 

Techniek 
Om de informatie gemakkelijk te kunnen verwerken wordt gebruik 
gemaakt van de tekstverwerker. 
In de diverse hulpmiddelen is aandacht besteed aan het taalgebruik. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal kort op de hier genoemde onderwerpen . 
worden ingegaan en zal hun invloed óp de resultaten aangegeven worden. 
Daarbij zal de nadruk liggen op de planbeschrijvende ("PLANBESCHRIJ
VING") en de planondersteunende ("ENERGIE-AANBEVELING") hulpmidde
len en in mindere mate op "VRAGENLIJST". 

4.1. Doel-middel 

Op grond van het proefschrift van Trum: "Over het normbegrip in de 
bouwkunde" (1) worden in het kader van dit onderzoek energiebesparende 
maatregelen en energie-aanbevelingen beschouwd als middelen die aange
wend zijn respectievelijk· aangewend kunnen worden om het eind-energie
doel:"Het gebruik · van de woning van fossiele (of schaarse) energie ten 
behoeve van ruimteverwarming zo klein mogelijk maken" te bereiken. 

Deze middelen en dit energiedoel worden verondersteld deel uit te maken 
van een hiërarchische doelen-middelen-keten. Dat wil zeggen dat er sprake 
is van een hiërarchische reeks doelen, waarbij met het bereiken van een 
eerder (=lager) doel in de keten een middel verschaft wordt om een volgend 
(= hoger) doel in de keten te bereiken. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat in het onderhavige geval de doelen-middelen-keten vooral bedoeld is om 
het denken over deze materie te structureren. 

10 



• 

•• 

(In bijlage I, hoofdstuk 2, onder "Energiebesparende maatregel" wordt de 
. doelen-middelen-keten, zoals die hier gehanteerd is, vermeld.) . 

Met "ENERGIEBESPARINGSPAKKET" kan onderzocht worden of ook toege
paste pakketten van maatregelen in deze zin als middel te beschouwen zijn, 
met andere woorden, of er pakketten van maatregelen toegepast zijn die 
meer gemeenschappelijk hebben dan het te bereiken eind-energie-doel. Of 
pakketten van maatregelen als middel te beschouwen zijn kan voor de 
handleiding van belang zijn. Zie ook in dit hoofdstuk onder 11Handleiding". 

Dat "ENERGIEBESPARINGSPAKKET", "ENERGIEBESPARENDE MAATRE-
. GEL" en "ENERGIE-AANBEVELING11 alle drie als "middel" beschouwd 
worden . met dientengevolge dezelfde soort eigenschappen, heeft ertoe 
bijgedragen dat de modellen voor deze hulpmiddelen belangrijke overeen
komsten vertonen. 

Hoe komt nu de doelen-middelen-gedachte in deze drie ·hulpmiddelen tot 
uitdrukking? 

De belangrijkste eigenschappen van de middelen komen naar voren in 
"ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN", en "RENDEMENT". In 
"ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN" wordt aangegeven: 

welke doelen bereikt/nagestreefd worden 
tot welk (aspect van het) middel dit geleid heeft/kan leiden 
welke bijeffecten dit (aspect van het) middel heeft/kan hebben 
welke maatregelen nodig/mogelijk/genomen zijn om de invloed van 
ongewenste bijeffecten te beperken • . 

In "RENDEMENT" wordt aangegeven welke kosten en opbrengsten het 
middel tot gevolg heeft/kan hebben. 
Andere eigenschappen als "onmisbaarheid", "toereikendheid" en "strijdig
heid" konden niet uit de plannen worden opgemaakt en zijn hier ook niet 
vermeld. 

Bij "ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" wordt in het algemeen de 
"ontwerpoverweging-energie" als een do~len-middelen-keten beschreven. 

Een ~nergie-aanbeveling wordt beschouwd als eerste te hanteren middel 
om het uiteindelijke energiedoel (zie hiervoor) te bereiken. De "ontwerp
overweging-energie" wordt hier dan ook beschreven als eerste te berei
ken doel • 

Er wordt van uitgegaan dat in een later stadium alle middelen die zich in 
de hiërarchie tussen een energie-aanbeveling en het uiteindelijke ener
giedoel bevinden, als aanbevelingen beschreven zullen worden. Gevolg 
voor de invulling van de energie-aanbevelingen is, dat gegevens als 
"bijeffecten", "relaties" en dergelijke, die al van toepassing zijn op een 
hoger middel in de , hiërarchie, bij de energie-aanbeveling niet meer 
vermeld worden. Er wordt wel naar verwezen. Als een ontwerper de 
hiërarchie doorneemt, te beginnen bij het te bereiken einddoel, komt hij 
bij een hoger middel in de hiërarchie deze gegevens al tegen en weet hij 
dat deze op alle erna komende aanbevelingen van toepassing zijn. 

Een heel ander soort doelen-middelen-keten wordt door de hulpmiddelen 
zelf gevormd. Dit komt tot uiting in hoofdstuk 1 onder "Samenvatting 
van de resultaten". 

4.2. Voorbeeldplannen· 

De ontwikkeling van de hulpmiddelen heeft plaatsgevonden aan de hand van 
voorbeeldplannen. Hier zal eerst aangegeven worden hoe de informatie 
verzameld is en vervolgens hoe deze in de resultaten verwerkt is. 

11 



•• 

Verzamelen van de informatié 

- .Er is een groot aantal plannen geregistreerd. De belangrijkste bronnen 
hiervoor waren: tijdschriftliteratuur, WEB-leden en de Adviescommissie 
PREGO. Van deze plannen is alleen het belangrijkste bekend: karakteris
tiek, naam architect, plaats en dergelijke. Deze informatie ligt opgesla
gen in een kaartsysteem. 

1 
2 
3 

Uit. deze informatie is een beperkt aantal plannen gekozen. Bij het 
maken van de keuze is er op gelet dat de plannen nogal divers waren wat 
betreft: omvang, gerealiseerd of niet, en . soort van genomen energiebe
sparende maatregelen. 

Er zijn elf architecten aangeschreven. Zeven hiervan hebben informatie 
. opgestuurd, waarvan één vrij summier. Van een achtste plan hadden we 
al informatie en van een negende plan hebben we via kennissen informa
tie toegestuurd gekregen. 

Bij de ontwikkeling van de resultaten zijn de volgende plannen betrokken: 
Van: 
Twigt 
Groosman 
Slokker 

Het plan: 
Zonnewetwoning 
Nordica · 
Spaarhuis 

4 Kristinsson C. V.-loze woning 
Euro-prijsvraag 5 Starenberg 

6 Leo de Jonge Flats te Amstelveen 
Zonnewoningen te Leiden 7 Apon, v.d. Berg, 

8 
Ter Braak en Tromp 
de Gruyter 75 woningen te Berkurn 

Tijdens het analyseren van de plannen zijn nog meer instanties benaderd 
met het verzoek om informatie. Reacties hierop zijn verkregen 
Van: Over: 
Wilma Utrecht Flats te Amstelveen 
Stichting Milieu- Zonnewoningen te Leiden 
woningen Leiden 

Tijdens het analyseren zijn ook gesprekken gevoerd met betrokkenen: 
t.b.v. Nordica · 
met hr. Groosman, hr. A. Bos, hr. P. Bos, hr. van Erk? van het 

met 
t.b.v. 
met 
t.b.v. 
met 
t.b.v. 
met 
t.b.v. 
met 
t.b.v. 
met 
met 

archi teetenbureau 
mevr. Woldendorp en mevr. Menken, bewoonsters. 
Spaarhuis 
hr. Asman, extern adviseur Slokker. 
C. V.-loze woning 
hr. Ghijsen van het architect'enbureau. 
Euro-prijsvraag 
hr.van Woerden en hr. Holvast van het architectenbureau. 
Flats te Amstelveen 
hr. Mackaay, Wilma Utrecht. 
Zonnewoningen te Leiden 
hr. v.d. Berg en hr. Gijsen van het architectenbureau 
hr. Renzen van de Stichting Milieu-woningen Leiden. 

Verwerken van de informatie 

Aan de hand van deze acht plannen zijn globale modellen voor de hulpmid
delen opgesteld. Informatie over vijf van deze plannen is in een meer 
definitieve versie van de modellen verwerkt (Plan nr. 2, 3, 4, 5, 6). 
Uiteindelijk is met drie plannen verder gewerkt (Plan nr. 2, 4 en 5) om de 
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modellen. te verfijnen en het gebruik van de hulpmiddelen te demonstreren. 
De keuze is op deze drie plannen gevallen, omdat zij samen een nogal divers 

· pakket van maatregelen vertegenwoordigen. 

Uit de gegevens over de verzamelde plannen kwam veel meer informatie 
naar voren dan we in eerste instantie van plan waren te registreren. Een 
groot deel van deze niet-voorziene informatie is genoteerd, met het oog op 
een eventuele handleiding. Zie ook in dit hoofdstuk onder "Handleiding". Met 
name "PLANINFORMATIE" en "EI\IERGIEBESPARINGSPAKKET" zijn zo tot 
f:!tand gekomen, evenals de paragraaf "OVERIG" onder "ENERGIEBESPA
RENDE MAATREGEL" en "ENERGIE-AANBEVELING". 

Sommige gegevens die we wel wilden noteren, kwamen niet uit de plannen 
naar voren, met name "onmisbaarheid", "toereikendheid" en "strijdigheid" 
van maatregelen. Voor deze informatie is nu ook geen plaats in de modellen. 
Misschien kan deze informatie later op basis van ander onderzoek aan de 
energie-aanbevelingen worden toegevoegd. 
Ook rendementsgegevens over de maatregelen afzonderlijk waren moeilijk 
uit de voorbeeldplannen te halen. Door referentieplannen te gebruiken is 
deze informatie misschien wel uit de gegevens over de voorbeeldplannen te 
destilleren. 

4.3 Handleiding 

Onder "doel-middel" hebben we gezien dat van energie-aanbevelingen en dus 
van energiebesparende maatregelen in ieder geval gegevens over ontwerp
overwegingen en bijeffecten · en over het rendement vermeld moesten 
worden. 
Om over het opvolgen van een energie-aanbeveling te kunnen beslissen, 
moeten ook andere dan de hiervoor genoemde aspecten in de afweging 
betrokken worden. Al deze aspecten kunnen in de handleiding, waarover in 
de doelstelling gesproken wordt, tot uitdrukking komen. · 

Het opstellen van een model voor zo'n handleiding vormt een onderzoek op 
zich. Hier zal aangegeven worden hoe in de · ontwikkelde hulpmiddelen al met 
de hand~eiding rekening is gehouden. Soms komt dat al in "ENERGIE
AANBEVELING" en daarom ook in "ENERGIEBESPAREI\IDE MAATREGEL" 
tot uitdrukking. Over andere aspecten die voor de handleiding van belang 
geacht worden, worden alleen aannames gedaan die tot nu toe alleen in 
"PLANBESCHRIJVING" tot uitdrukking komen. Om met deze laatste te 
beginnen: 

Aannemend dat bij de afweging om een energie-aanbeveling al dan niet 
op te volgen het soort plan een rol speelt, bevat het formulier "PLANIN
FORMATIE" het gedeelte "PLANOMSCHRIJVING". In een later stadium 
van het onderzoek kunnen met behulp van de onder dit punt genoteerde 
gegevens eventueel conclusies getrokken worden omtrent de samenhang 
tussen soort plan en maatregel en kunnen deze conclusies (zo deze al 
getrokken kunnen worden) in de handleiding verwerkt worden. Om 
dezelfde reden is in "PLANINFORMA TIE" ook het onderdeel "Financie
ring" opgenomen. 

Aannemend dat het mogelijk moet zijn in de handleiding samenhangende 
pakketten energie-aanbevelingen aan te bieden in de vorm van energie
concepten, is "ENERGIEBESPARINGSPAKKET" in "PLANBESCHRIJ
VING" opgenomen. Hiermee kan onderzocht worden of de toegepaste 
maatregelen meer samenhang hebben dan alleen in het te bereiken eind
energie-doel tot uitdrukking komt. Conclusies hierover kunnen dan in de 

· energie-concepten verwerkt worden. 
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4.4 

In "ENERGIE-AANBEVELING" en daarom ook in "ENERGIEBESPARENDE 
MAATREGEL" is al met een handleiding rekening gehouden door aan te 
geven: 

De voorwaardelijke relaties tussen maatregelen/aanbevelingen onderling 
en tussen maatregelen/aanbevelingen en andere aspecten van het ont
werpproces. 

Belemmeringen en stimulansen die een rol hebben gespeeld/kunnen 
spelen bij het nemen/opvolgen van de maatregel/aanbeveling. 

Of een maatregel/aanbeveling gefaseerd genomen/te nemen is. Deze 
-gegevens zijn vooral van belang als het nemen/opvolgen van de maat
regel/aanbeveling nu nog niet rendabel is. 

Het belang van de maatregel/aanbeveling. Dit kan een afweging zijn van 
de gegevens vermeld onder "ONTWERPOVER WEGINGEN EN BIJEFFEC
TEN", "RENDEMENT" en "OVERIG", of kan soms t.b.v. "ENERGIE
AANBEVELING" van "ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" overgeno
men worden. Onder "ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" kan ook het 
belang weergegeven zijn dat de architect aaf) de maatregel hecht. 

Wat van de toepassing van de maatregel geleerd is. Deze gegevens 
kunnen van dien aard zijn, dat ze bij "ENERGIE-AANBEVELING" als 
alternatieve oplossing aangegeven kunnen worden. 

Ook bij "ENERGIEBESPARINGSPAKKET" worden gegevens vermeld over 
belemmeringen en stimulansen, belang en wat van toepassing van het pakket 
geleerd is. Deze informatie is vooral belangrijk indien bij "ONTWERPOVER
WEGINGEN EN BIJEFFECTEN" blijkt dat van een samenhang van de 
maatregelen sprake is. In dat geval zal deze informatie in de handleiding, 
waarschijnlijk in de energie-concepten, verwerkt worden. 

Als laatste wordt hier nog ingegaan op het in de doelstelling genoemde 
overzicht van energie-aanbevelingen~ Dit overzicht gaat ook deel uitmaken 
van de handleiding en zal waarschijnlijk een ordening van de aanbevelingen 

·betekenen. Deze ordening kan volgens de onder "ENERGIE-AANBEVELING" 
en dus onder "ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" aangegeven plaats in 
de doelen-middelen-hiërarchie, bouwkundig nivo en kern van de aanbeveling 
gebeuren. Ook een ordening naar beslissingsmoment in het ontwerpproces of 
belangrijkheid behoren tot de mogelijkheden. Deze laatste twee ordeningen 
bevorderen waarschijnlijk het gebruik dat architecten van het overzicht 
zullen maken. Aangenomen wordt, dat het beslissingsmoment in het ont.: 
werpproces nauw samenhangt met het bouwkundige nivo, wat ook een reden 
is dat het nivo vermeld wordt. Welke ordening(en) aangebracht word(t)(en) · 
moet nog nader bekeken worden. · 

Relatie tussen planbeschrijvende en planondersteunende hulpmiddelen in het 
algemeen. 

De algemene eis dat planbeschrijvende inform.atie ("PLANINFORMATIE", 
"ENERGIEBESPARINGSPAKKET" en "ENERGIEBESPARENDE MAA TRE
GEL") vertaald moet kunnen worden in ontwerpondersteunende informatie 
("ENERGIE-AANBEVELING" en straks eventueel ook in andere onderdelen 
van de handleiding als "ENERGIE.,.CONCEPT") heeft op verschillende manie
ren invloed gehad op de resultaten. Hiervoor moet namelijk de waarde van 
de beschrijvende informatie afgeschat kunnen word.en en moet deze infor-
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matie, zolang niet van referentieplannen gebruik gemaakt wordt, vergelijk
baar (te maken) zijn. 

Waarde 

Bij "PLANINFORMA TIE" zijn de volgende punten opgenomen om de in de 
beschrijving gegeven informatie op haar juiste waarde te kunnen schatten: 

Kader. Of een plan bijvoorbeeld een inzending vormt voor een ideeën
prijsvraag of in opdracht van een woningbouwvereniging tot stand 
gekomen is, bepaalt waarschijnlijk mede de algemene toepasbaarheid van 
de in het plan genomen maatregelen. 
Realisatie. Als een plan gerealiseerd is betekent dat bijvoorbeeld dat de 
daarin genoemde maatregelen in ieder,ge.val uitvoerbaar Zijn. 

Verder wordt aangegeven 
Of een secundaire maatregel in '~ENERGIEBESPARINGSPAKKET" of 
"ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" alleen nodig of ook mogelijk of 
zelfs genomen is. 
Of fasering van een energiebesparende maatregel alleen mogelijk is of 
ook is toegepast. 
En of kosten-, lasten-, opbrengsten-, en verbruiksgegeyens berekend of 
gemeten zijn. 

Ook wordt bij elke invulling zoveel mogelijk de bron vermeld. Of bijvoor
beeld de gevolgen van een maatregel voor de bruikbaarheid van de woning 
door een bewoner of door de architect geschetst worden, is van belang om 
deze informatie op haar juiste waarde te kunnen schatten. 

Vergelijkbaarheid. 

Hiertoe wordt bij kosten-, baten-, opbrengsten- en verbruiksgegevens aange
geven hoe ze berekend of gemeten zijn. Ten behoeve van de vertaling in 
ontwerpondersteunende informatie kunnen gegevens uit het ·ene plan dan 
door de onderzoeker vergelijkbaar gemaakt worden met gegevens uit een 
ander plan. 

4.5. Relatie tussen planbeschrijvende en planondersteunende hulpmidd~len, in het 
bijzonder tussen "ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" en "ENERGIE
AANBEVELING" 

• Dat energie-aanbevelingen worden samengesteld op basis van energiebespa
rende maatregelen uit verschillende plannen, heeft invloed gehad op de 
resultaten. 

Ordenen maatregelen t.b.v. de energie-aanbevelingen. 
Er moet bepaald worden welke maatregelen uit de verschillende plannen 
hetzelfde zijn. Daarvoor wordt per maatregel aangegeven: 

De beoogde/bereikte invloed op een post uit de warmtebalans. 
Het nivo waarop de maatregel genomen wordt. 

Horen hierna nog maatregelen bij elkaar, dan wordt ook nog geselecteerd op: 
De kern van de maatregel: over welk ruimtelijk element wordt met de 
maatregel beslist en wat wordt er over beslist? 
Het eerste met de maatregel te bereiken energiedoel. 

Deze selectiecriteria komen in respectievelijk punt 3, 5, 4 en 6: "energie
overweging" van "ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" tot uitdrukking. 
Horen na deze selectie nog maatregelen bij elkaar, dan zijn deze in principe 
hetzelfde. 
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Vertalen van energiebesparende maatregelen in energie-aanbevelingen 
Zijn de maatregelen op deze manier geselecteerd, dan kan het zijn ·dat in 
principe dezelfde maatregelen niet tot één aanbeveling zijn samen te 
voegen, omdat bijvoorbeeld: 
- bij de maatregelen verschillende (tegenstrijdige) overwegingen een rol 

gespeeld hebben, die tot strijdige deelmaatregelen leidden, of omdat 
bijvoorbeeld 
bij de maatregelen dezelfde overwegingen tot strijdige deelmaatregelen 
leidden. 

Er is daarom voor gekozen aanbevelingen niet heel concreet te beschrijven 
maar onder "AANBEVELINGOMSCHRIJVING" het principe van de energie
aanbeveling weer te geven en onder "ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJ
EFFECTEN" alleen deelaanbevelingen te geven die op dat principe betrek
king hebben met bij die deelaanbeveling behorende ontwerpoverwegingen, 
bijeffecten en secundaire maatregelen. Waar het bij "EI\IERGIEBESPAREN
DE MAATREGEL" onder "ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN" 
gaat om een ontleding van een eerder (onder punt 2) beschreven maatregel, 
gaat het bij "ENERGIE-AANBEVELING" onder "01\JTWERPOVERWEGINGEN 
El\1 BIJEFFECTEN" dus om deelaanbevelingen waarmee de ontwerper een op 
zijn eigen situatie toegesneden aanbeveling kan samenstellen. 
Onder "RENDEMENT" en "OVERIG" worden weer gegevens vermeld die voor 
het principe van de aanbeveling gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

4.6 Domeinentheorie 

In de domeinentheorie van Bax (2) worden aan ruimtelijke elementen waaruit 
de ruimtelijke wereld wordt geacht ·te zijn opgebouwd, eigenschappen 
toegekend in termen van maat, plaats en functie. De functie wordt daarbij 
beschreven in termen van gebruik, techniek en constructie. In het kader van 
dit onderzoek worden ook materiaal, kleur, vorm, massa, textuur en richting 
eigenschappen van ruimtelijke elementen genoemd en wordt het onderscheid 
tussen gebruik, techniek en constructie ook op andere punten doorgevoerd. 
Tevens worden in de domeinentheorie ruimtelijke elementen onderscheiden 
naar nivo. Elementen van een hoger nivo zijn algemener en doorgaans groter 
dan elementen van een lager nivo. De domeinentheorie komt in de resultaten 
tot uitdrukking bij 

"PLANINFORMA TIE" 
waar het gaat om een beschrijving van het plan. Waar het plan in fysieke 
zin beschreven wordt, wordt van de ruimtelijke elementen woning en 
vertrek aangegeven: de functie (voor wie is de woning bedoeld, voor 
welke activiteiten is het vertrek bedoeld?) tot uitdrukking komend bij 
"soort". Verder het aantal woningen respectievelijk vertrekken en hun 
maat, uitgedrukt in kubieke meters, respectievelijke vierkante meters. 
De plaats van woning en vertrek wordt aangegeven ten . opzichte van 
andere woningen, respectievelijk vertreKken en komt tot uitdrukking in 
"schakeling" respectievelijk "woningtype". 
Ook de bij het plan betrokken personen en instanties worden beschreven 
in termen van gebruik, techniek en constructie. 

''ENERGIEBESPARINGSPAKKET", "ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL", 
en "ENERGIE-AANBEVELING" 

waar het gaat om een beschrijving van ontwerpoverwegingen die een rol 
gespeeld hebben/kunnen spelen en om een beschrijving van de bijeffecten 
die opgetreden zijn/kunnen optreden. 
Hier worden energie-overwegingen en -bijeffecten uitgelicht (''energie") 
en wordt ook de mogelijkheid gegeven ontwerpoverwegingen en bijeffec
ten die betrekking hebben op een andere dan éle bouwkundige orde te 
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vermelden ("overig"). Het zou te ver voeren hier aan te geven hoe de 
domeinentheorie hier precies gebruikt wordt. Daarvoor wordt verwezen 
naar Bijlage I, hoofdstuk 2. 

"ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" en "ENERGIE-AANBEVELING" 
Hier wordt de kern van de maatregel/aanbeveling omschreven door aan te 
geven of de maatregel een toevoeging/aanpassing van welk ruimtelijk 
element betekent en welke eigenschappen eventueel worden aangepast. Nu 
wordt de kern van de maatregel nog beschreven zoals die door de architect 
of door andere bronnen wordt aangegeven. In een later stadium kan dit 
gebeuren in vergelijking met een referentieplan (zie ook Hoofdstuk 2, 
"Referentieplannen"). 

Van de energiebesparende maatregelen wordt zowel onder "ENERGIEBE
SPARINGSPAKKET" als onder ''EI\JERGIEBESPARENDE MAATREGEL" . het 
nivo aangegeven. De indeling naar nivo'!? is daarbij niet alleen bepaald aan de 
hand van het ruimtelijke èlement waarover beslist wordt, maar ook aan de 
hand van het soort beslissing die erover genomen is. Gaat het bijvoorbeeld 
om een beslissing over de vorm van het dak, dan is dat een maatregel op 
woningnivo genoemd, maar gaat het om een beslissing over de samenstelling 
van het dak, dan is dat een maatregel op detailnivo genoemd. Het nivo wordt 
overgenomen bij de energie-aaflbevelingen en wordt enerzijds aangegeven 
om de maatregelen te kunnen selecteren om ze tot energie-aanbevelingen te 
kunnen omwerken, anderzijds ten behoeve van een overzicht van aanbevelin
gen. Zie ook in dit hoofdstuk onder "Handleiding". 

4. 7. Warmtebalans 

De warmtebalans geeft aan welke energiestromen samen het energiever
bruik van de woning ten behoeve van ruimteverwarming bepalen en bestaat 
uit vijf posten. 
In dit onderzoek is het eind-energiedoel: "Het gebruik van de woning van 
fossiele (of schaarse) energie ten behoeve van ruimteverwarming zo klein 

. mogelijk maken" volgens de warmtebalans geleed in vijf sub-doelen: 
.,. transmissieverlies beperken 

ventilatieverlies beperken 
effectieve zonbijdrage vergroten 
interne warmteproductie benutten 
toevoer van fossiele (schaarse) energie aan de bijstookinstallatie verklei
nen waarbij de bijdrage van de bijstookinstallatie aan de voorziening in 
de warmtebehoefte van de woning gelijk blijft. 

Deze geleding vormt tevens de eerste stap voor de doelen-middelen
hiërarchie. De gewenste beïnvloeding van een post uit de warmtebalans is 
daarin een middel om het eind-energiedoel te bereiken. 

Zowel onder "ENERGIEBESPARINGSPAKKET" als onder "Et\IERGIEBESPA
RENDE MAATREGEL'' wordt de invloed van de maatregel op de warmte
balans aangegeven. Dit is gedaan om de maatregelen-te selecteren om ze tot 
energie-aanbevelingen te kunnen omwerken. Zie ook in dit hoofdstuk para
graaf 4.5. 

4.8. Patronentaal 

Aanvankelijk was de bedoeling de aanbevelingen te beschrijven volgens de 
patronentaal van Alexander (3). Dit bleek echter strijdig met de doelen
middelen-indeling. In de patronentaal wordt namelijk aangegeven welke 
problemen in welke situatie optreden en welke oplossing ·daarvoor gekozen 
kan worden. Passen we dit toe op een energie-aanbeveling, dan wordt het 
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eerste energiedoei dat we willen bereiken de "situatie" en het middel, de 
aanbeveling die we daarvoor gebruiken, wordt dan de "op·lossing". Het 
"pr.obleem" uit het ·patroon van Alexander, toegepast op een energie
aanbeveling, zou een motivering geven voor de reden dat men dat doel wil 
bereiken. Het doel dat men met de aanbeveling wil bereiken is op een hoger 
nivo in de hiërarchie echter al gekozen als middel; daar vindt het met de 
aanbeveling te bereiken doel dan ook zijn motivering in. De doelen en de 
deelaanbevelingen worden wel volgens de patronentaal geformuleerd: Als 
men een bepaald doel wil bereiken, dan kan men deze deelaanbeveling 
opvolgen. 

4.9. Tekstverwerker 

Tijdens het onderzoek bleek de behoefte de informatie ten behoeve van 
"PLANBESCHRIJVING" en "ENERGIE-AANBEVELING" te verwerken mid
dels een formulier. Probleem is echter dat de hoeveelheid informatie die per 
punt ingevuld wordt, van geval tot geval wisselt en dat, met het aanboren 
van nieuwe bronnen, de informatie steeds aangevuld moet kunnen worden. 

Gebruik van de tekstverwerker maakt het mogelijk: 
uit te gaan van een formulier 
indien nodig, de invulling naderhand te wijzigen 
indien bij de invulling een keuze moet worden gemaakt, alle mogelijke 
antwoorden aan te geven en het van toepassing zijnde antwoord van de 
andere antwoorden te onderscheiden 
bij de invulling de kopjes van ingevulde onderdelen te onderscheiden van 
die van niet-ingevulde onderdelen. 

Vooral de laatste twee punten bevorderen dat bij het doorlezen van een 
ingevuld formulier de informatie snel overzien wordt. 

4.10 Taal 

De in een hulpmiddel gebruikte taal hangt af van de doelgroep die met dat 
hulpmiddel moet werken. 

"PLANBESCHRIJVING" en "ENERGIE-AANBEVELING" zijn vooralsnog 
bedoeld voor onderzoek. De daarin gebruikte taal is daarom nog afge
stemd op gebruik door onderzoekers. 
De vragenlijst moet beantwoord worden door architecten. Daarom is de 
terminologie, die voornameHjk alleen gebruikt wordt door onderzoekers, 
hier zoveel mogelijk vermeden. 

Zijn de onderzoekresultaten en met name de energie-aanbevelingen zover 
dat ze voor de oorspronkelijke doelgroep (architecten) beschikbaar kunnen 
komen, dan zal daar met het taalgebruik rekening mee gehouden moeten 
worden. 
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SLOT 

Aan het eind van dit verslag nog wat kritische kanttekeningen ten aanzien 
van het werk. Hiermee beoog ik het onderzoek niet compleet te evalueren, 
doch slechts hier en daar wat punten aan te geven die mijns inziens voor 
verbetering vatbaar zijn. Ik wil mij hierbij beperken tot Bijlage I. 

De overzichtelijkheid van de daar gegeven informatie laat nog te wensen 
over. Deze zou bevorderd kunnen worden door: 

Het soort aanwijzingen beter te ordenen door bijvoorbeeld onderscheid te 
maken tussen: 

voorbereidende activiteiten 
inhoudelijke opmerkingen 
aanwijzingen om informatie te verwerven en te verwerken 
aanwijzingen voor de invulling 

Een andere lay-out te kiezen dan nu in de toelichtingen gebruikt wordt 
(minder verschillende kopjes). 

De resulaten bevatten hier en daar nog wat schoonheidsfoutjes. Om er 
enkele te noemen: 

Het zou consequenter zijn vraag 2c in de vragenlijst voor architecten 
verder uit te splitsen. 
Financiering staat in het formulier "PLANINFORMA TIE" nu onder "PRO
CES" genoemd. Het zou beter onder "PLANOMSCHRIJVING" kunnen. 
"Energieverbruik" staat in het formulier "ENERGIEBESPARINGSPAK
KET". Dit zou beter naar hy,t formulier "PLANINFORMATIE" kunnen. 
De volgorde van de pudtèn waarop energiebesparende maatregelen 
geordend worden, alsvorens ze tot energie-aanbevelingen samen te 
voegen, is niet logisch. 
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VOORWOORD 

Voor U ligt bijlage I van het onderzoekverslag: 

"(STEDE)BOUWKUNDIGE 
ONTWERPEN". 

ASPECTEN VAN ENERGIEBEWUST 

Deze bijlage bevat de drie hulpmiddelen die tijdens het onderzoek ontwik
keld zijn. Deze drie hulpmiddelen zijn: 

"VRAGENLIJST" 
"PLANBESCHRIJVING" 
"ENERGIE-AANBEVELING". 

In het verslag wordt uitgebreid ingegaan op het ontstaan van en de motivatie 
voor deze hulpmiddelen. Deze bijlage moet gezien worden als een gebruiks
aanwijzing bij deze hulpmiddelen. 
Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat het opstellen van een handleiding 
voor ontwerpers, waarover in het verslag gesproken wordt, zeer waarschijn
lijk een verfijning en aanpassing van de hier gepresenteerde hulpmiddelen en 
de daarbij behorende toelichtingen tot gevolg zal hebben. 

Eindhoven, 
1 september 1981 
1 september 1982 

ir. M,P.G. Plantinga-Heijman 
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• 

• 

HOOFDSTUK 0 Inleiding 

Tijdens dit onderzoek zijn drie hulpmiddelen ontwikkeld waarmee respectie-
velijk . 

informatie over energiezuinige woningbouwplannen verzameld kan wor
den, 
energiezuinige woningbouwplannen beschreven kunnen worden, 
energie-aanbevelingen beschreven kunnen worden. 

In deze bijlage zal aangegeven worden hoe met ·deze hulpmiddelen gewerkt 
kan worden. 

Deze bijlage is als volgt opgebouwd: aan ieder hulpmiddel is een hoofdstuk 
gewijd: 

Hoofdstuk 1 bevat de vragenlijst die aan architecten gestuurd wordt en 
geeft aan hoe de hiermee verkregen informatie in de planbeschrijvingen 
verwerkt kan worden. 
In hoofdstuk 2 worden de drie formulieren besproken, die samen, ingevuld, 
de planbeschrijvingen opleveren. Deze formulieren gaan vergezeld van een 
toelichting waarin aangegeven wordt voor welke informatie plaats is in de 
formulieren. Tevens wordt in de paragraaf "Informatieverwerving" aange
geven waar deze informatie van betrokken kan worden. 
In hoofdstuk 3 komt het beschrijven van energie-aanbevelingen aan de orde. 
Dit hoofdstuk bevat het formulier dat ingevuld een energie-aanbeveling 
oplevert, vergezeld van een toelichting waarin aangegeven wordt voor welke 
informatie plaats is in het formulier en waar deze informatie in energiebe
sparende maatregelen of elders te vinden is. 

Zowel in hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 wordt in een inleidende paragraaf 
ingegaan op de rol van de onderzoeker als informatiebron en worden 
aanwijzingen voor de verwerking van de gegevens en voor de invulling van de 
formulieren gegeven. 
Wordt in deze bijlage een hulpmiddel als volgt aangeduid: "HULPMIDDEL", 
dan wordt het model of het formulier van dat hulpmiddel bedoeld • 
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HOOFDSTUK 1 Vragenlijst 

1.1. Algemeen 

Dit is een vragenlijst, met aanwijzingen voor de beantwoording, die aan 
architecten van energiezuinige woningbouwplannen toegestuurd kan worden. 
Hiermee kunnen op grote schaal architecten geënquêteerd worden. De 
antwoorden van de architecten kunnen gebruikt worden om de plannen 
volgens "PLANBESCHRIJVING" te beschrijven. 
Hieronder wordt aangegeven waar de antwoorden van de architecten in 
"PLANBESCHRIJVING" verwerkt kunnen worden. Daarbij worden de volgen
de afkortingen gebruikt: 
"PLANINFORMA TIE" wordt: I 
"ENERGIEBESPARINGSPAKKET" wordt: P 
"ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" wordt: M 
"VRAGENLIJST" wordt: V 

V-1 
V-2a 
V-2b 
V-2c 
V-3 
V-4 
V-5 
V-6 
V-7 
V-Ba 
V-Sb 
V-Be 
V-9 
V-lOa 
V-lOb 
V-lla 
V-llb 
V-llc 
V-lld 
V-12 
V-13a,l3b 
V-14 
V-15a 
V-15b 
V-16 
V-17a 
V-17b 
V-17c 
V-18a 
V-18b 
V-18c 
V-19 

I-2c 
I-2b 
I-2d 
I-2f,2g,2h 
I-2a 
I-2e 
I-3 
1-4 
I-14 
I-5a 
I-5c 
I-5d 
I-12 
I-15a,l5b 
1-16 
1-8 
1-9 
1-10 
1-11 

· I-13 
l-17c 
l-17a 
P-1 
M-19 
P-2 
P-7a 
P-7b 
P-7c 
P-9a 
P-9b 
P-9c 
P-lO,M-13,14 

V-20 
V-2la 
V-2lb 
V-2lc 
V-22a 
V-22b 
V-22c 
V-23a 
V-23b,23c,23d 
V-23e 
V-23f,23g 
V-23h 
V-24a 
V-24b,24c,24d 
V-24e 
V-24f,24g 
V-24h 
V-25a 
V-25b 
V-26a,26b 
V-27 
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M-2 
M-lla 
M~llb 
M-lle 
M-12a 
M-12b 
M-12c 
M-6 energie 
M-6 gebruik 
M-6 techniek 
M-6 constructie 
M-6 overig 
M-Ba energie,Bb,9a,9b 
M-Ba gebruik,Bb,9a,9b 
M-Ba techniek,Bb,9a,9b 
M-Ba constructie, 8b,9a,9b 
M-Ba overig,Bb,9a,9b 
M-16a,l6b 
M-17a,l7b 
M-18a,l8b 
M-20 



1.2. Vragenlijst 

• 

• 
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• 

Aanwijzingen voor de invulling 

Lees de vragenlijst eerst helemaal door. 

Indien U vragen tegenkomt waarop (nog) geen antwoord mogelijk is, sla 
deze dan over. 

U hoeft alleen gegevens te verstrekken die voorhanden zijn. Moet voor 
de beantwoording van een vraag nog rekenwerk o.i.d. verricht worden, 
sla deze vraag dan over. 

Indien vragen over de woning gesteld worden, beantwoord deze dan voor 
de belangrijkste types. Geef daarbij aan welke types dat zijn. 

Tussen haakjes staan steeds aanwijzingen voor de beantwoording. Deze 
aanwijzingen geven niet alle mogelijke antwoorden, maar slechts een 
indicatie van het soort antwoord • 
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VRAGENLIJST 

PLANGEGEVENS 

1) Uit hoeveel woningen bestaat het plan? 

2) Hoe groot zijn de woningen uitgedrukt in: · 
a) g~ruik (bijv. "gezinswoning", "1-2 persoonswoning") 
b) m 
c) soort en aantal vertrekken; geef pei vertrek ook 2e oppervlakte aan. 

(bij"z "zit/eetkamer 40 m , keuken 8 m , 3 slaapkamers 12, 8, 
6 m ") 

3) Hoe zijn de woningen geschakeld? 
(bijv. "vrijstaand", "gestapeld", "rijtje") 

4) Hoe zijn de woningen te typeren? 
(bijv. "drive-in-woning", "doorzonwoning") 

5) Welk bouwsysteem werd toegepast? 
(bijv. "traditioneel", "gietbouw") 

6) Welke klimaatinstallaties worden toegepast? 
(bijv. "e.v.", "luchtverwarming", "mechanische ventilatie") 

7) Hoe worden de woningen gefinancierd? _ 
(bijv. "woningwet", "premiekoop", "vrije sector") 

· 8) a) Wat is de aanneemsom/woning? 
b) Is dit een berekende of een gebleken prijs? 
c) Hoe is deze prijs berekend? 

(bijv. "incl. installaties, excl. BTW en grond") 

9) Hoe worden de woningen beheerd? 
(bijv. "woningbouwvereniging", "privé-eigendom") 

10) Is het plan of een deel ervan gerealiseerd? 

11) 

a) Zo ja, waar en hoeveel woningen? 
b) Zo nee, bestaan er plannen voor realisatie? Zo ja, welke? 

Wie zijn 
a) opdrachtgevers 
b) adviseurs 
c) aannemer met onderaannemers 
d) anderen die een wezenlijke bijdrage aan het projekt hebben geleverd, 

danwel een stimulans zijn geweest. 

12) In welk kader is het plan tot stand gekomen? 
(bijv. "prijsvraag", "proefprojekt") 

13) Mogen gegevens voortkomend uit deze vrageniijst of andere door U ver
strekte informatie gepubliceerd worden? 
a) Zo ja, onder welke voorwaarde? 
b) Zo nee, welke informatie niet? 

14) Heeft er in vakliteratuur publicatie over dit plan plaatsgevonden? 
Zo ja, in welk nummer van welk tijdschrift? 
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• 

PAKKET VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 

Beantwoord, indien mogelijk, voor het pakket van maatregelen de volgende 
vragen: 

15) a) Welke energiebesparende maatregelen zijn in dit plan genomen? 
b) Welke maatregelen vindt U het meest belangrijk en waarom? 

(bijv. "omdat ze zich het snelst terugverdienen", of "omdat ze 
het makkelijkst tot stand te brengen zijn"). 

16) Is er een reden om juist dit pakket van maatregelen te kiezen? 
(bijv. "ze zijn allemaal met bestaande technieken tot stand te 
brengen" of "het plan moet er energiebewust uitzien" of "de 
maatregelen moeten zichzelf snel terugverdienen") 

17) 

18) 

a) 
b) 
c) 

a) 

b) 
c) 

Welke kosten brengt dit pakket van maatregelen mee? 
Zijn dit berekende of gebleken ko~ten? 
Hoe zijn deze kosten berekend? 

(bijv. "incl. BTW" of "excl. ontwikkelingskosten") 

Wat is het totale energieverbruik t.b.v. de ruimteverwarming per 
woning? 
Is dit berekend of gemeten verbruik? 
Hoe is dit verbruik berekend/gemeten? 

(bijv. "overdag binnen 21°C, 's nachts 15° C" of "gemeten in 
bewoonde staat") 

19) Zijn er maatregelen toegepast, die niet zonder een andere maatregel 
uitgevoerd kunnen worden? Zo ja, welke? 

(bijv. "toepassen zonnecollectoren kan niet zonder zuidoriën
tatie") 
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AFZONDERLIJ<E ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 

Beantwoord, indien mogelijk, voor elke energiebesparende maatregel afzon
derlijk de volgende vragen: 

20) Beschrijf de energiebesparende maatregel zo concreet mogelijk. 

21) a) Wat kost de maatregel extra aan geld? 

22) 

23) 

24) 

b) Zijn dit berekende of gebleken extra kosten? 
c) Hoe zijn deze kosten berekend? 

(bijv. "incl. BTW 11
) 

a) 
b) 
c) 

Wat levert de maatregel op aan energie? 
Zijn dit berekende of echte opbrengsten? 
Hoe zijn de opbrengsten berekend? 

(bijv. "overdag binnen 21 °C, 's nachts 15°C" of "de isolerende 
luiken zijn 60% van het etmaal gesloten") 

(Vraag 21 en 22 zullen slechts bij uitzondering te beantwoorden zijn) 

Geef aan welke ontwerpoverwegingen een rol gespeeld hebben om deze 
maatregel juist zo te nemen. 
Deze overwegingen kunnen te maken hebben met: 
a) Energieaspecten 

(bijv. "warmteverlies zo klein mogelijk maken", "omhullend 
oppervlak zo klein mogelijk maken") 

b) Maat, plaats en functie van ruimtes en elementen 
(bijv. "toepassen serre levert extra gebruiksmogelijkheden op") 

c) Binnenklimaat 
(bijv. "dubbel glas vergroot ook de behaaglijkheid") 

d) Ordening, sfeer en karakter van ruimtes en elementen 
(bijv. "serre ziet er energiebewust uit" of "kleine ramen staan 
gezellig") 

e) Vervaardigbaarheid 
(bijv. "groot dakoppervlak ten koste van geveloppervlak, omdat 
daken gemakkelijker te is9leren zijn dan gevels") 

f) Duurzaamheid 
(bijv. "oriëntatie op het zuiden blijft altijd intact") 

g) Bewonersgedrag 
(bijv. "geen bewegende delen om te voorkomen dat men, met 
de verwarming aan, de ramen open zet") 

h) Aspecten die hiervoor niet aan de orde zijn geweest 
(bijv. "de maatregel is goedkoop", of 11de maatregel wordt 
gesubsidieerd" of11er was nog een partij H.R.-ketels voorradig") 

On het algemeen zullen niet alle soorten overwegingen bij alle maatregelen 
aan de orde komen.) 

Geef aan welke bijeffecten optreden door toepassen van de maatregel en 
nog niet bij vraag 23 aan de orde zijn geweest. Geef per effect ook aan: 

of dit gewenst of ongewenst is 
of er bepaalde maatregelen nodig/mogelijk/genomen zijn om onge
wenste bijeffecten te beperken (tegenmaatregelen) 

Deze effecten kunnen te maken hebben met: 
a) Energieaspecten . 

(bijv. "toepassen isolatie maakt lagere luchttemperaturen mo
gelijk, gewenst") 

b) Maat, plaats en functie van ruimtes en elementen 
(bijv. "slaapkamers overdag thermisch afsluiten en dus niet 
verwarmen maakt gebruik overdag van die slaapkamers on
waarschijnlijk, ongewenst, geen tegenmaatregelen genomen") 
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c) Binnenklimaat 
(bijv. "goedgedichte kieren laten minder buitengeluiden door , 
kan gewenst of ongewenst zijn") 

d) Ordening, sfeer en karakter van ruimtes en elementen 
(bijv. "zuidoriëntatie kan saai stedebouwkundig plan opleveren, 
ongewenst, tegenmaatregel: aankleding met bomen") 

e) Vervaardigbaarheid 
(bijv. "dikke isolatie levert ander soort spouwmuurconstructie 
op, hoeft geen probleem te zijn") 

f) Duurzaamheid 
(bijv. "luiken aan binnenzijde kunnen, indien gesloten, bij 
intensieve zonnestraling thermische breuk van het glas tot 
gevolg hebben, ongewenst, geen tegenmaatregelen genomen") 

g) Bewonersgedrag 
(bijv. "een collectief verwarmingssysteem zal de bewoners 

· minder motiveren om energiebewust te verwarmen, onge-
wenst, tegenmaatregel: een vorm van individuele bemetering") 

h) Aspecten die hiervoor niet aan de orde zijn geweest 
(In het algemeen zullen niet alle soorten bijeffecten bij alle maatregelen 
optreden.) 

25) a) Waren er belemmeringen die overwonnen moesten worden bij toepassen 
van de maatregel? Zo ja, welke? 

(bijv. "ingraven woning is niet toegestaan volgens de M.B.V.") 
b) Welke andere stimulansen waren er om deze maatregel te nemen? 

(bijv. "de situatie gaf aanleiding om de woningen noord-zuid te 
oriënteren") 

26) a) Is het mogelijk de maatregel gefaseerd te nemen? 
b) Is de maatregel gefaseerd genomen? Zo ja, hoe? 

(bijv. "dak onder juiste helling en met juiste oriëntatie plaat
sen om later zonnecollectoren toe te kunnen passen") 

27) Heeft men geleerd van toepassing van de maatregel? Zo ja, wat? 
(bijv. "in het vervolg minder glas op zuid i.v.m. oververhitting 
in de zomer") 
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HOOFDSTUK 2 Planbeschrijving 

2.1 Algemeen 

"PLANBESCHRIJVING" bestaat uit drie delen: 

"PLANINFORMA TIE" 
"ENERGIEBESPARINGSPAKKET" 
"ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL" 

Deze drie delen bestaan ieder uit één formulier. Deze formulieren geven 
ruimte om informatie over energiezuinige woningbouwplannen te noteren. 

Als belangrijkste basismateriaal voor de invulling van de formulieren kan 
gebruikt worden: 

de antwoorden op "VRAGENLIJST" 
andere bronnen, zoals andere bij het plan betrokkenen dan de architect, 
tijdschriftliteratuur 

Verder: 
kan de onderzoeker zichzelf ook als bron beschouwen en eigen kennis en 
inzichten in de formulieren verwerken. 

Met betrekking tot de rol van de onderzoeker als informatiebron het 
volgende: 
De planbeschrijvingen kunnen op twee manieren gebruikt worden: 

als onderdeel van een verzameling planbeschrijvingen, de planbeschrij-
ving is dan doel op zich. . 
als basismateriaal voor onderdelen van een handleiding, de planbeschrij
ving is hier dan een tussendoel' om het einddoel, de handleiding, te 
bereiken. 

Vormt de planbeschrijving een doel op zich, dan zal deze beschrijving zo 
compleet mogelijk moeten zijn. Een grote inbreng van de onderzoeker is 
dan van belang bij de planbeschrijving. 
Dient de planbeschrijving als tussenstap voor de handleiding dan dienen de 
energie-aanbevelingen en andere onderdelen van die handleiding zo compleet 
mogelijk te zijn. De inbreng van de onderzoeker zal dan het belangrijkst zijn 
op het ·moment dat de planbeschrijvende informatie omgezet wordt in 
planondersteunende informatie. · 
Aan elk van de drie onderdelen waaruit "PLANBESCHRIJVING" bestaat 
wordt een paragraaf in dit hoofdstuk gewijd. De opbouw daarvan is als volgt: 

eerst wordt het formulier gegeven (Formulier) 
dan volgt een toelichting in de vorm van een vragenlijst (Toelichting) 
vervolgens wordt aangegeven waar de voor de invulling benodigde 
informatie gevonden kan worden (lnformatieverwerving) 

Formulier: spreekt voor zich. 

Toelichting: bij alle drie de formulieren hoort een toelichting in de vorm van 
een vragenlijst. Hiermee wordt aangegeven onder welk punt van het 
formulier plaats is voor welke informatie. De vragenlijst bestaat uit vragen 
met daartussen (smaller getypt) toelichtende opmerkingen. De nummers van 
de vragen verwijzen naar de plaats van het antwoord in het formulier. 

lnformatieverwerving: een groot deel van de informatie waarvoor in de 
formulieren ruimte is, kan rechtstrèeks uit de bronnen overgenomen worden. 
Op sommige punten moet/kan de onderzoeker deze informatie echter nog 
bewerken ten behoeve van de planbeschrijving. Onder deze paragraaf zal nu 
aangegeven worden of gegevens vo.or de invulling rechtstreeks uit de 
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bronnen overgenomen kunnen worden, en zo niet hoe de benodigde informa
tie dan wel verkregen kan worden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 
de inbreng van de onderzoeker. Onder "VRAGENLIJST" wordt al aangegeven 
hoe de daar verzamelde gegevens in de formulieren verwerkt kunnen 
worden. 

Ten behoeve van de verwerking van de gegevens het volgende. 

Aangeraden wordt, hoewel dat zo nog niet is uitgeprobeerd, eerst per bron, 
dus ook voor "VRAGENLIJST", de drie formulièren in te vullen en daarna 
deze verschillende planbeschrijvingen bij elkaar te voegen tot één planbe
schrijving. 

Bij elke invulling dient middels een lettercode de bron vermeld te worden. 
Ook de onderzoeker krijgt een code om zo zijn eigen opmerkingen in het 
formulier te kunnen markeren. 

Op de formulieren worden kaders gegeven voor de invulling. 
Wordt een kader ingevuld, dan wordt de kop vet gedrukt en eventueel de 
onderlijning weggelaten. 
De letters tussen haakjes die naar de vragen verwijzen worden bij 
invulling weggelaten. 
Wordt er een zin aangevuld dan wordt deze zin normaal gedrukt. 
Wordt er een indicatie voor de invulling vervangen, dan wordt de 
invulling vet gedrukt behalve bij "Belang" en "Evaluatie". 
Moet bij de invulling uit een aantal mogelijkheden gekozen worden, dan 
wordt de keuze vet gedrukt. 

Als voorbeeld voor de invullingen wordt verwezen naar de bijlagen 11, lil en 
IV. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, evenals in bijlage V, "Energie
aanbevelingen" de inhoudelijke inbreng van de onderzoeker als bron nog vrij 
summier is geweest. 
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2.2. Planinformatie 

2.2.1 Formulier 
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PLANINFORMATIE 

(1) Naam( a) situatie(b) cijfercode(c) 

PLANOMSCHRIJVING 

(2) Gebruik fysiek 

woningen schakeling (a) 

soort aantal grootte 
(b) (c) (d) 

vertrekken woningtype (e) 

soort aantal grootte 
(f) (g) (h) 

fysiologisch 

• psychologisch 

(3) Techniek bouwsysteem planonderdee I 
(a) (b) 

(4) Constructie installaties planonderdeel 
(a) (b) 

(5) Kosten/lasten aanneemsom planonderdeel 
(a) (b) 
gemaakt/berekend (c) 
berekeningsmethode 
(d) 

(6) woonlasten planonderdeel 
(a) (b) 
gemaakt/berekend(c) 
berekeningsmethode 
(d) • PROCES 

PARTICIPANTEN 
(7) Gebruik bewoners planonderdeel 

(a) (b) 

(8) Techniek opdrachtgever planonderdeel 
(a) (b) 

(9) architect met planonderdee I 
adviseurs (b) 
(a) 

(10) aannemer met planonderdee 1 
onderaannemers (b) 
(a) 

(11) overigen planonderdeel 
(a) (b) 
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(12) Constructie beheerder planonderdeel 
(a) (b) 

(13) KADER 

(14) FINANCIERING (a) planonderdeel 
(b) 

REALISATIE 
(15) reeds gerealiseerd plaats planonderdeel 

(a) (b) 

(16) . nog te realiseren plaats planonderdeel 
(a) (b) 

(17) BRONNEN 
naam code 
(a) (b) 

· voorwaarden voor publicatie 
(c) • 

• 
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2.2.2 Toelichting 

PLANINFORMATIE 

(1) Geef van het plan aan: 
a) de naam 
b) de situatie waarvoor het plan ontworpen is of waar het gebouwd is 
c) volgnummer van het plan bij de inventarisatie. 

"Planinformatie" bestaat uit: 
Planomschrijving 
Proces 
Bronnen 

PLANOMSCHRIJVING 
"Planomschrijving" bestaat uit : 

Gebruik 
Techniek 
Constructie 
Kosten/lasten 

Gebruik 

Fysiek 
Hier komen kenmerken van het plan die inspelen op het 
menselijk gedrag en de daarvoor benodigde maat, vorm, plaats 
en richting van ruimtelijke elementen. Een ruimtelijk element 
kan ruimte- en materiaalelement zijn. In het kader van deze 
planbeschrijving worden ook installaties daaronder gerekend. 

(2) Geef aan: 
a) 
b) 

c) 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

Hoe de woningen worden geschakeld. 
Wat de belangrijkste woningsoorten zijn die in het plan voorkomen 
uitgedrukt in de doelgroep. 
Hoeveel woningen van elke genoemde woningsoort voorkomen in het 
plan. . 3 
Hoe groot elke genoemde woningsoort is in m . 
Wat de belangrijkste woningtypen zijn die in het plan voorkomen, uitge
drukt in de schakeling van de vertrekken of de ontsluiting . 
Wat de belangrijkste vertreksoorten zijn die in het plan voorkomen, 
uitgedrukt in de functie van de vertrekk·en. 
Hoeveel vertrekken van elke genoemde vertreksoort voorkomen in de 
woningen. 

2 
· 

Hoe groot elk genoemd vertrek is in m • 

Fysiologisch 

Psychologisch 

Hier komen kenmerken van het plan die inspelen op de 
stofwisseling of zintuiglijke waarneming van de mens en het 
daarvoor benodigde binnenklimaat. Over dit aspect worden 
geen direkte vragen gesteld. 

Hier komen kenmerken van het plan die inspelen op versta nde
lijke of gevoelsmatige behoeften van de mens en de daarvoor 
benodigde ordening, sfeer, karakter van ruimtelijke elementen. 
Over dit aspect worden geen direkte vragen gesteld. 
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Techniek 
Hier komen kenmerken van het plan die te maken hebben met 
het tot stand brengen van ruimtelijke elementen of hun 
functioneren, of die te maken hebben met het tot stand 
brengen van het binnenklimaaL Ook andere aspecten dan in de 
hier gestelde vraag kunnen daarbij aan de orde komen. 

(3) Welk bouwsysteem (a) wordt toegepast voor welk planonderdeel (b)? 

Constructie 

Een planonderdeel kan van alles zijn, bijv. een bepaald woning
type maar ook een gedeelte van de woning. 

Hier komen kenmerken van het plan die te maken hebben met 
het in stand houden van ruimtelijke elementen of hun functio
neren, of die te maken hebben met het in stand houden van het 
binnenklimaaL Ook andere aspecten dan in de hier gestelde 
vraag kunnen daarbij aan de orde komen. 

(4) Welke klimaatinstallaties (a) zijn toegepast voor welk planonderdeel (b)? 

Kosten/lasten 
(5) Hoe groot is per woningtype (te vermelden bij planonderdeel (b)) de 

aanneemsom per woning excl. BTW (a)? 
Zijn dit berekende of gemaakte kosten(c)? 
Hoe zijn deze kosten berekend? (d) 

(6) Hoe groot zijn per woningtype (te vermelden bij planonderdeel (b)) de 
woonlasten? (a) 
Zijn dit berekende of echte lasten? (c) 
Hoe zijn deze lasten berekend? (d) 

PROCES 
"Proces" bestaat uit : 

Participanten 
Kader 
Financiering 
Realisatie 

PARTICIPANTEN 

Gebruik 

Hier worden participanten vermeld in termen van 
Gebruik 
Techniek 
Constructie 

Hier gaat het om mensen die het plan gebruiken, bewoners. 

(7) a) Welke bewoners zijn bij het onderzoek betrokken of nog te betrekken? 
b) Waar in het plan wonen zij? 

Techniek 
Hier worden personen en instanties vermeld die bij de tot
standkoming van het plan betrokken zijn (geweest). 

(8) Wie is opdrachtgever (a) voor welk planonderdeel (b)? 
(9) Wie zijn architect en adviseurs (a) voor welk planonderdeel (b)? 
(10) Wie zijn aannemer en onderaannemers (a) voor welk planonderdeel (b)? 
(11) Wie (a) hebben nog meer een wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van 

welk planonderdeel (b) geleverd? 
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Constructie 
Hier worden personen en instanties vermeld die bij het in
standhouden en onderhouden van het project betrokken zijn. 

(12) Wie (a) beheert welk planonderdeel (b)? 

KADER 
(13) In welk kader is het plan tot stand gekomen? 

FINANCIERING 
(14) Hoe (a) wordt welk planonderdeel (b) gefinancierd? 

REALISATIE 
(15) Als het plan of een gedeelte ervan gerealiseerd is, geef dan hier aan waar (a) 

en welk planonderdeel (b). 
(16) Als men voornemens is het plan geheel of gedeeltelijk te realiseren, geef 

dan hier aan waar (a) en welk planonderdeel (b). 

BRONNEN 
(17) Geef aan: 

a) Waar informatie over het plan te vinden/gevonden is. 
b) Welke bronnen gebruikt zijn, middels een lettercode. 
c) Onder welke voorwaarden welk deel van de beschikbaar gestelde infor

matie voor publicatie gebruikt mag worden • 
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2.2.3 Informatieverwerving 

PLANINFORMATIE 

la,lb 
lc 
2t/m5 
6 

7 
8t/ml7a · 
17b 
17c 

Uit bronnen 
Door de onderzoeker zelf vast te stellen 
Uit bronnen 
Uit bronnen, kan ook door de onderzoeker zelf van andere 
gegevens worden afgeleid 
Uit bronnen, bijv. de beheerder 
Uit bronnen 
Door de onderzoeker zelf vast te stellen 
Uit bronnen, hier moet door de onderzoeker wel expliciet naar 
gevraagd worden. 
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2.3. Energiebesparingspakket 

2.3.1 Formulier 
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ENERGIEBESPARINGSPAKKET 

PAKKETOMSCHRIJVlNG 

(1) Wijk Woning Detail 
Qtrans (a) (f) (k) 
Qvent (b) (g) (I) 
Qzon (c) (h) (m) 
Qint (d) (i) (n) 
Qstook (e) (j) (o) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(2) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 

(3) Deeloplossingen (a) 
(4) Bijeffecten energie gebruik techniek constructie overig 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

(5) Secundaire (a) 
maatregelen nodig /mogelijk/ genomen(b) 

RENDEMENT 

(6) Algemeen 
(a) 

(7) Kosten 
(a) 

berekend/gemaakt(b) 

berekeningsmethode 
(c) 

(8) Opbrengsten 
(a) 

berekend/gemeten(b) 

berekenings/meetmethode 
(c) 

(9) Energieverbruik berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

• OVERIG 

Relatie 
(10) (a) kan niet zonder (b) 
(ll) (a) en (b) zijn met elkaar geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
(12) Dit pakket wordt belemmerd door (a) 

(b) 
(13) Dit pakket wordt gestimuleerd door (a) 

(b) 

Waardering 
(14) Belang 
(15) Evaluatie 
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2.3.2 Toelichting 

ENERGIEBESPARINGSPAKKET 
"Energiebesparingspakket" bestaat uit: 

Pakketomschrijving 
Ontwerpoverwegingen en bijeffecten 
Rendement 
Overig 

PAKKETOMSCHRIJVING 
(1) Omschrijf alle energiebesparende maatregelen gerangschikt naar nivo en 

beoogd energiedoel. 
Het nivo wordt afgeleid van de maat van het ruimtelijke 
element en de soort beslissing waarover in de maatregel 
een uitspraak wordt gedaan. 
Te onderscheiden nivo's: wijk-, woning- en detailnivo. 
Een ruimtelijk element kan materiaal- en ruimte-element 
zijn. In het kader van deze planbeschrijving worden ook 
installaties daaronder gerekend. 
Het hier bedoelde energiedoel kan afgeleid worden van de 
formule voor de warmtebalans: 
Qtrans + Qvent = Qzon + Qint + Qstook. 
Doel van energiebesparing is verkleinen Qstook. Het hier 
genoemde energiedoel kan dus bestaan uit verkleinen van 
de posten uit het linker- of vergroten van de overige posten 
uit het rechter lid. 
Qstook kan als resultante van Qtrans + Qvent - Qzon - Qint 
beschouwd worden. Anderzijds kan men Qstook ook zien als 
de hoeveelheid energie die aan de (bij)stookinstallatie toe
gevoerd moet worden. 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 
Een energiebesparingspakket kan tot stand gekomen zijn op 
basis van bepaalde overwegingen. Dit kunnen energie-, ge
bruik-, techniek-, constructie-, of nog andere overwegingen 
geweest zijn. 
Deze verschillende overwegingen kunnen in een bepaald aspect 
van het energiebesparingspakket tot uitdrukking komen. 
Het energiebesparingspakket kan ook bijeffecten hebben. Dit 
zijn effecten die niet als ontwerpoverweging meegenomen 
zijn. Dit kunnen effecten zijn die te maken hebben met 
energie-, gebruik-, techniek-, constructie-, of overige aspec
ten. Ze kunnen gewenst of ongewenst zijn. 
Om de invloed van ongewenste bijeffecten te beperken kan het 
nodig/mogelijk zijn om bepaalde maatregelen te nemen (zgn. 
secundaire maatregelen). 

"Ontwerpoverwegingen en bijeffecten" bestaat derhalve uit: 
Ontwerpoverwegingen 
Deeloplossingen 
Bijeffecten 
Secundaire maatregelen 

Geef aan 
welke ontwerpoverwegingen ten grondslag hebben gelegen 
aan de keuze van juist dit pakket van maatregelen 
(vraag 2). 
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Geef na de genoemde ontwerpoverweging(en) meteen aan: 
tot welk aspect van het maatregelenpakket deze overwe-
ging(en) geleid heeft (hebben)(vraag 3) . 
welke gewenste of ongewenste bijeffecten dit tot gevolg 
gehad heeft (vraag 4) 
of er secundaire maatregelen nodig/mogelijk/genomen zijn 
om de invloed van eventuele ongewenste bijeffecten te 
beperken (vraag 5 ). 

Druk per aspect het hele blok af (punt 2 t/m 5). Geef in dit 
blok alleen overwegingen, bijeffecten en secundaire maat
regelen aan die betrekking hebben op dit aspect. 
Als per overweging meerdere aspecten gegeven worden, 
druk dan per aspect punt 3 t/m 5 af. 
Zijn er bijeffecten en secundaire maatregelen, die niet op 
een bepaald aspect betrekking hebben, maar bijv. op het 
hele pakket, druk dan alleen de benodigde regel nog een 
keer af. 
In gevallen waar met deze aanwijzingen niet in voorzien is, 
kan de onderzoeker zelf een logische indeling maken. 

ONTWERPOVERWEGINGEN 
"Ontwerpoverwegingen" bestaat uit: 

Energie-overwegingen 
Gebruik-overwegingen 
Techniek-overwegingen 
Constructie-overwegingen 
Overige overwegingen. 

Beantwoord voor het hele pakket van maatregelen de volgende 
vragen: 

(2) Energie-overwegingen . 
Hebben bij de keuze van dit pakket van maatregelen overwegingen een rol 
gespeeld die te maken hebben met het streven om energiebewust te bouwen?. 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen.(a) · 

(2) Gebruik-overwegingen 
Fysiek 
Hebben bij de keuze van dit pakket van maatregelen overwegingen een rol 
gespeeld die te maken hebben met menselijk gedrag en daarvoor gewenste 
maat, vorm, plaats of richting van ruimtelijke elementen? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen.(a) 
Fysiologisch 
Hebben bij de keuze van dit pakket van maatregelen overwegingen een rol 
gespeeld die te maken hebben met stofwisseling of zintuiglijke waarneming 
van de mens en daarvoor gewenst binnenklimaat? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen.(a) 
Psychologisch 
Hebben bij de keuze van dit pakket van maatregelen overwegingen een rol 
gespeeld die te maken hebben met verstandelijke of gevoelsmatige behoef
ten van de mens en daarvoor gewenste ordening, sfeer, karakter van de 
ruimtelijke elementen? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen.(a) 

(2) Techniek-overwegingen 
Hebben bij de keuze van dit pakket van maatregelen overwegingen een rol 
gespeeld die te maken hebben met het tot stand brengen of doen functione
ren van ruimtelijke elementen of het binnenklimaat? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen.(a) 
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(2) Constructie-overwegingen 
Hebben bij de keuze van dit pakket van maatregelen overwegingen een rol 
gespeeld die te maken hebben met het instandhouden van ruimtelijke 
elementen of hun functioneren of met het instandhouden van het binnen
klimaat? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen.(a) 

(2) Overige overwegingen 
Hebben bij de keuze van dit pakket van maatregelen overwegingen een rol 
gespeeld die te maken hebben met buiten de bouwkundige orde gelegen 
aspecten (bijvoorbeeld financiëel, politiek, juridisch)? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen.(a) 

DEELOPLOSSINGEN 
Beantwoord per genoemde ontwerpoverweging de volgende 
vraag: 

(3) Komt deze ontwerpoverweging in een bepaald aspect van het energiebespa
ringspekket tot uitdrukking? 
Zo ja, hoe?(a) 

BIJEFFECTEN 
"Bijeffecten" bestaat uit: 

Energie-bijeffecten 
Gebruik-bijeffecten 
Techniek-bijeffecten 
Constructie-bijeffecten 
Overige bijeffecten 

Beantwoord per opgegeven ontwerpoverweging en daarbij aan
gegeven deeloplossingen de volgende vragen: 

(4) Ener ie-bï effecten 
Betekent dit aspect van het) pakket van maatregelen een zodanige toevoe
ging of aanpassing van ruimtelijke elementen dat er niet-beoogde gevolgen 
voor de energiehuishouding optreden? 
Zo ja, beschrijf die gevolgen.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

~•Aanpassin,g" kan betekenen: aanpassen in maat, vorm, kleur, 
textuur, materiaal, massa, plaats of richting. 

(4) Gebruik-bijeffecten 
Fysiek 
Betekent dit (aspect van het) pakket van maatregelen een zodanige toevoe
ging of aanpassing van ruimtelijke elementen dat daardoor een niet-beoogde 
verandering van de beschikbare maat, vorm, plaats, richting van ruimtelijke 
elementen optreedt, die het menselijk gedrag beïnvloedt? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) g 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 
Fysiologisch 
Betekent dit (aspect van het) pakket van maatregelen een zodanige toevoe:... 
ging of aanpassing van ruimtelijke elementen dat daardoor een niet-beoogde 
verandering van het binnenklimaat optreedt, die de stofwisseling of zintuig
lijke waarneming van de mens beïnvloedt? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect. (a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 
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Psychologisch 
Betekent dit (aspect van het) pakket van maatregelen een zodanige toevoe
ging of aanpassing van ruimtelijke elementen dat daardoor een niet-beoogde 
verandering optreedt in de ordening, sfeer, karakter van ruimtelijke elemen
ten die het verstandelijk of gevoelsmatig functioneren van de mens be
ïnvloedt? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

(4) Techniek-bi· effecten 
Betekent dit aspect van het) pakket van maatregelen een zodanige toevoe
ging of aanpassing van ruimtelijke elementen dat het 

tot stand brengen of doen functioneren van toegevoegde ruimtelijke 
elementen speciale voorzieningen vraagt of dat het 
tot stand brengen of doen functioneren van veranderde of andere -:-· 
ruimtelijke elementen of het 
tot stand brengen van het binnenklimaat 

niet-bedoeld beïnvloed wordt? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffeci:.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

(4) Constructie-bijeffecten 
Betekent dit (aspect van het) pakket van maatregelen een zodanige toevoe
ging of aanpassing van ruimtelijke elementen dat het 

in stand houden van toegevoegde ruimtelijke elementen of hun functione
ren speciale voorzieningen vraagt of dat het 
in stand houden van veranderde of andere ruimtelijke elementen of hun 
functioneren of dat het · 
in stand houden van het binnenklimaat 

niet-bedoeld beïnvloed wordt? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

(4) Overi e bïeffecten 
Betekent dit aspect van het) pakket van maatregelen een zodanige toevoe
ging of aanpassing van ruimtelijke elementen dat er bijeffecten optreden die 
buiten de bouwkundige orde liggen (bijvoorbeeld financieel, politiek, juri
disch)? 
.Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

SECUNDAIRE MAATREGELEN 
Beantwoord per ongewenst bijeffect de volgende vraag. 

(5) Zijo er maatregelen nodig/mogelijk/genomen (b) om de invloed van dit 
ongewenste bijeffect te beperken? 
Zo ja, beschrijf die maatregelen (a). 

RENDEMENT 

Eigenlijk zou men van secundaire maatregelen ook weer bijef
fecten moeten vermelden. Dit worden dan tweede-orde effec
ten. In principe zijn natuurlijk ook derde-, vierde- enz. orde 
effecten mogelijk. 

(6) Hoe groot is, in algemene termen, het rendement van dit pakket? (a) 
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(7) a) Hoe groot zijn de extra kosten die dit energiebesparingspakket met zich 
meebrengt? 

b) Zijn dit berekende of gemaakte kosten? 
c) Hoe zijn deze kosten berekend? 

Bij de beantwoording van deze vraag zullen waarschijnlijk 
alleen de als een toevoeging beschreven maatregelen betrok
ken kunnen worden (zie ook "Energiebesparende maatregel" 
vraag 4). 

(8) a) Hoe groot is de opbrengst van dit energiebesparingspakket uitgedrukt in 
energie dan wel geld? 

b) Zijn deze opbrengsten berekend of gemeten? 
c) Hoe zijn deze opbrengsten berekend/gemeten? 

(9) a) Hoe groot is het totale energieverbruik ten behoeve van ruimteverwar-
ming van de woning? 

b) Is dit verbruik berekend of gemeten? 
c) Hoe is dit verbruik berekend/gemeten? 

OVERIG 

Relatie 

"Overig" bestaat uit: 
Relatie 
Belemmeringen en stimulansen 
Waardering 

(10) Zijn er maatregelen toegepast die niet zonder een andere (secundaire) 
maatregel of andere voorwaarden toegepast kunnen worden? 
Zo ja, welke? 

(11) Zijn er maatregelen met elkaar geïntegreerd? 

(12) 

(13) 

(14) 
(15) 

Zo ja, welke? 

Belemmeringen en stimulansen 
Traden er belemmeringen op die overwonnen moesten worden alvorens dit 
pakket van maatregelen kon worden toegepast? 
Zo ja, welke?(a) 
Licht dit indien nodig toe (b). 
Welke andere stimulansen waren er om juist dit pakket van maatregelen te 
kiezen?(a) 
Licht dit indien nodig toe (b). 

Waardering 
Hoe belangrijk is dit pakket van maatregelen? 
Wat heeft men geleerd van to~passing van dit pakket van maatregelen? 
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2.3.3 Informatieverwerving · 

ENERGIEBESPARINGSPAKKET 

1 

2 

3 
4a 

4bt/m6 
7at/m8c 

9at/ml3b 
14 
15 

Maatregelen uit bronnen, de ordening moet door de onderzoe
ker zelf afgeleid worden. 
Uit bronnen. De onderzoeker moet de overwegingen zelf 
ordenen. 
Uit bronnen. 
Uit bronnen, of iets een ontwerpoverweging of een gewenst 
bijeffect is, is niet altijd uit de bron op te maken. De 
onderzoeker moet de bijeffecten zelf ordenen. 
Uit bronnen. 
Uit bronnen of door de onderzoeker te bepalen aan de hand van 
een referentieplan 
Uit bronnen. 
Uit bronnen, kan dan een interpretatie door de bron zijn. 
Uit bronnen. 

In bovenstaande lijst treedt de onderzoeker alleen als informatiebron op 
voor de punten waarvoor anders geen of nauwelijks informatie uit de 
bronnen verkregen kan worden. Met name met betrekking tot de punten 4a 
t/m Sb en 9 t/m 15 kan de onderzoeker natuurlijk zelf meer inbreng hebben: 

4at/m5b 
9 
10t/ml3 
14 

15 

Op basis van ervaring en kennis. 
Door zelf te rekenen. 
Op basis van ervaring en kennis. 
Door een afweging te maken van de onder punt 2 t/m 13 
gegeven informatie. 
Op basis van ervaring en kennis. 
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2.4 Energiebesparende maatregel 

2.4.1 Formulier 

-28-



e 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Naam 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) 

(3) vergroten/verkleinen(a) Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook(b) 

(4) toevoeging/aanpassing (a) ruimtelijk element(b) 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie 
(a) 

(7) Deelmaatregelen (a) 
(8) Bijeffecten energie gebruik .techniek constructie 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

(9) Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten -berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) . 

Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) . 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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2.4.2 Toelichting 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Hoe heet de maatregel? 

"Energiebesparende maatregel" bestaat uit: 
Maatregelomschrijving 
Ontwerpoverwegingen en bijeffecten 
Rendement 
Overig 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Omschrijf de maatregel zo concreet mogelijk. 
Geef hierbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten aan. 

(3) Welke invloed (a) op welke post uit· de warmtebalans (b) wordt met het 
toepassen van deze maatregel beoogd/bereikt? 

(4) Wordt de maatregel omschreven als: 
de toevoeging van een ruimtelijk element (a)? 
Zo ja, van welk? (b) 
de aanpassing van een ruimtelijk element? 
Zo ja, hoe (a) wordt welk ruimtelijk element (b) aangepast? 

Een ruimtelijk element kan ruimte- en materiaalelement 
zijn. In het kader van deze planomschrijving worden ook 
installaties daaronder gerekend. 
Aanpassing kan betekenen: aanpassen in maat, vorm, kleur, 
textuur, materiaal, massa, plaats, richting. 

(5) Op welk nivo wordt de maatregel genomen? 
Het nivo wordt afgeleid van de maat van het ruimtelijk 
element en de soort beslissing, waarover in de maatregel 
een uitspraak wordt gedaan. 
Te onderscheiden nivo's: wijk, woning, detail. 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 
Een concrete energiebesparende maatregel is meestal tot 
stand gekomen op basis van verschillende soorten doelen. Ten 
eerste is daar natuurlijk een energiebesparingsdoel. Maar ook 
gebruik-, techniek-, constructie-, of nog andere overwegingen 
kunnen een rol gespeeld hebben. 
Deze verschillende doelen kunnen allemaal in (een bepaald 
onderdeel van) de maatregel tot uiting komen. 
De verschillende (deel)maatregelen kunnen ook verschillende 
bijeffecten hebben. Dit zijn effecten die niet als ontwerp
overweging meegenomen zijn. Dit kunnen effecten zijn die te 
maken hebben met energie-, dan wel met gebruik-, techniek-, 
constructie-, of overige aspecten. Ze kunnen gewenst of 
ongewenst zijn. 
Om de invloed van ongewenste bijeffecten te beperken kan het 
nodig/mogelijk zijn om bepaalde maatregelen te nemen (zgn. 
secundaire maatregelen). 

"Ontwerpoverwegingen en bijeffecten" bestaat derhalve uit: 
Ont werpoverwegingen 
Deelmaatregelen 
Bijeffecten 
Secundaire maatregelen 
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Geef per maatregel aan: 
de ontwerpoverwegingen die ten grondslag gelegen hebben 
aan deze maatregel (vraag 6). 

Geef na de genoemde ontwerpoverweging(en) meteen aan: 
tot welke (deel)maatregel(en) deze overweging(en) geleid 
heeft (hebben) (vraag 7) 
welke gewenste of ongewenste bijeffecten dit tot gevolg 
gehad heeft (vraag 8) 
of er secundaire maatregelen nodig/mogelijk/genomen zijn 
om de invloed van eventuele ongewenste bijeffecten te 
beperken (vraag 9). 

Druk per (deel)maatregel het hele blok af (punt 6 t/m 9). 
Geef in dit blok alleen overwegingen, bijeffecten en secun
daire maatregelen aan die betrekking hebben op deze 
(deel)maatregel. 
Als per overweging meerdere deelmaatregelen gegeven 
worden, druk dan per deelmaatregel punt 7 t/m 9 af. 
Zijn er bijeffecten en secundaire maatregelen die niet op 
een bepaalde deelmaatregel betrekking hebben, maar bij
voorbeeld op de hele maatregel, druk dan alleen de beno
digde regel nog een keer af. 
In gevallen waar met deze aanwijzingen niet in voorzien is, 
kan de onderzoeker zelf een logische indeling maken. 

ONTWERPOVERWEGINGEN 
"Ontwerpoverwegingen" bestaat uit: 

Energie-overwegingen 
Gebruik-overweging·en 
Techniek-overwegingen 
Constructie-overwegingen 
Overige overwegingen. 

Beantwoord per maatregel de volgende vragen: 

(6) Energie-overwegingen 
· Het doel bij energiebewust ontwerpen is het verbruik van 

fossiele (of schaarse) energie van de woning ten behoeve van 
ruimteverwarming zo klein mogelijk te maken. Dit gestelde 
"energie-doel" kan verder gespecificeerd worden. Beschouwen 
we de warmtebalans 
Qtrans + Qvent = Qzon + Qint + Qstook 
dan kan het energiedoel dat we met een maatregel nastreven 
verder gespecificeerd worden tot: 

beperken transmissieverlies (Qtrans) 
beperken ventilatieverlies (Qvent) 
vergroten effectieve zonbijdrage (Qzon) 
benutten interne warmteproductie (Qint) 

Qstook is enerzijds de stookbehoefte van de woning, als 
resultante van Qtrans + Qvent - Qzon - Qint; dus de hoeveel
heid energie die de (bij)stookinstallatie moet leveren. Ander
zijds kan men Qstook ook zien als de hoeveelheid energie die 
aan de (bij)stookinstallatie toegevoerd moet worden. Qstook 
kan dus ook rechtstreeks beïnvloed worden door bijvoorbeeld 
het rendement van de installatie te verbeteren. 
Zoals het algemene energiedoel: "Het gebruik van fossiele (of 
schaarse) energie van de woning ten behoeve van ruimtever
warming zo klein mogelijk te maken" verder gespecificeerd 
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kan worden tot: "Vergroten resp. verkleinen van posten uit de 
· warmtebalans", kunnen deze subdoelen verder gespecificeerd 
worden tot sub-subdoelen enz. 
Hieronder volgt een opsomming van na te streven energiedoe
len. De nummering geeft de mate van gespecificeerdheid van 
het energiedoel aan. Een doel met een hoger nummer kan als 
middel gehanteerd worden om het bijbehorende doel met een 
lager nummer te bereiken. 

(De "4"-doelen zijn wellicht niet compleet, indien in een plan 
een nieuw "4"-doel naar voren komt kan deze lijst daarmee 
uitgebreid worden.) 

1 Het gebruik van fossiele (of schaarse) energie van de 
woning ten behoeve van ruimteverwarming zo klein moge
lijk maken. 

2 Transmissieverlies beperken 
3 Omhullend oppervlak beperken 

4 Koudebruggen vermijden 
4 Sprongen vermijden 
4 Woningen klein maken 

3 Gemiddelde warmtetransmissiecoëfficiënt beperken 
4 Oppervlakken met een grote k-waarde beperken 
4 (Tijdelijk) k-waarde van een oppervlak beperken 

3 Aantal graaduren beperken 
4 Aantal uren dat het temperatuurverschil groot is 

beperken 
4 Temperatuurverschil beperken 

2 Ventilatieverlies beperken 
3 Te verwarmen volume beperken 

4 Woningen klein maken 
4 Thermisch zoneren (niet te verwarmen ruimtes 

aan buitenzijde leggen en thermisch afsluiten) 
3 Ventilatievoud beperken 

4 . Tocht vermijden 
4 Winddruk verminderen 
4 Alleen ventileren als dat nodig is 

3 Aantal graaduren beperken 
4 Aantal uren dat .. het temperatuurverschil groot is 

beperken 
4 Temperatuurverschil beperken 

2 Effectieve zonbijdrage vergroten 
3 Invangend vermogen vergroten 

4 Oppervlakken met een invangend vermogen ver
groten 

4 Oppervlakken die dat normaal niet hebben in
vangend vermogen geven 

3 Bestraling gevel vergroten 
4 Woningen op het zuiden oriënteren 
4 Belemmeringen van de zon vermijden 

3 Warmte-accumulerend vermogen vergroten 
4 Meer massa in de woning brengen 
4 Isolatie aanbrengen aan buitenzijde van de massa 

3 Bruto-warmtebehoefte benutten 
4 Thermisch zoneren (ruimtes met grote warmte

behoefte op het zuiden en met kleine warmte
behoefte op het noorden oriënteren) 
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• 

• 

2 Interne warmteproductie benutten 
4 Thermisch zoneren (ruimtes met grote warmte

behoefte bij interne warmtebronnen leggen) 

2 Stookbehoefte beperken 
3 Rendement installatie vergroten 
3 Installatie op niet-schaarse brandstof laten branden 

(6) · Welk energiedoel heeft men willen bereiken of wordt bereikt door toepassen 
van deze maatregel ?(a) 

(6) 

Gebruik hiervoor als checklist de hiervoor vermelde energie
doelen. Geef daarbij ook het nummer van het energiedoel aan. 

Gebruik-overwegingen 
Fysiek 
Hebben bij de keuze van deze maatregel overwegingen een rol gespeeld die 
te maken hebben met menselijk gedrag en daarvoor gewenste maat, vorm, 
plaats, richting van ruimtelijke elementen? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen. (a) 
Fysiologisch 
Hebben bij de keuze van deze maatregel overwegingen een rol gespeeld die 
te maken hebben met stofwisseling of zintuiglijke waarneming van de mens 
en daarvoor gewenst binnenklimaat? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen. (a) 
Psychologisch 
Hebben bij de keuze van deze maatregel overwegingen een rol gespeeld die 
te maken hebben met verstandelijk~ of gevoelsmatige behoeften van de 
mens en daarvoor gewenste ordening, sfeer, karakter van ruimtelijke ele-
menten? · 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen. (a) 

(6) Techniek-overwegingen 

(6) 

Hebben bij de keuze van deze maatregel overwegingen een rol gespeeld die 
te maken hebben met het tot stand brengen of doen functioneren van 
ruimtelijke elementen of het binnenklimaat? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen. (a) 

Constructie-overwegingen 
Hebben bij de keuze van deze maatregel overwegingen een rol gespeeld die 
te maken hebben met het instandhouden van ruimtelijke elementen of hun 
functioneren of met het instandhouden van het binnenklimaat? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen. (a) 

(6) Overige overwegingen 
Hebben bij de keuze van deze maatregel overwegingen een rol gespeeld die 
te maken hebben met buiten de bouwkundige orde gelegen aspecten (bijvoor
beeld financiëel, politiek, juridisch)? 
Zo ja, beschrijf deze overwegingen. (a) 

DEELMAATREGELEN 
Beantwoord per genoemde ontwerpoverweging de volgende 
vraag: 

(7) Komt deze ontwerpoverweging in (onderdelen van) de maatregel tot uitdruk
king? Zo ja, hoe?(a) 
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BIJEFFECTEN 
"Bijeffecten" bestaat uit: 

Energie-bijeffecten 
Gebruik-bijeffecten 
Techniek-bijeffecten 
Constructie-bijeffecten 
Overige bijeffecten 

Beantwoord per opgegeven (deel)r:naatregel de volgende vra
gen: 

(8) Energie-bijeffecten 

(8) 

Betekent- deze (deel)maatregel een zodanige toevoeging of aanpassing van 
ruimtelijke elementen dat dat niet-beoogde gevolgen heeft voor de warmte
balans? Hierbij kan weer de eerder genoemde check-list gebruikt worden. 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

Gebruik-bijeffecten 
Fysiek 
Betekent deze (deel)maatregel een zodanige toevoeging of aanpassing van 
ruimtelijke elementen dat daardoor een niet-beoogde verandering van de 
beschikbare maat, vorm, plaats, richting van ruimtelijke elementen optreedt 
die het menselijk gedrag beïnvloedt? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 
Fysiologisch 
Betekent d~ze (deel)maatregel een zodanige toevoeging of aanpassing van 
ruimtelijke elementen dat daardoor een niet-beoogde verandering van het 
binnenklimaat optreedt, die de stofwisseling of zintuiglijke waarneming van 
de mens beïnvloedt? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 
Psychologisch 
Betekent deze (deel)maatregel een z~danige toevoeging of aanpassing van. 
ruimtelijke elementen dat daardoor een niet-beoogde verandering optreedt 
in de ordening, sfeer, karakter van ruimtelijke elementen die het verstande
lijk of gevoelsmatig functioneren van de mens beïnvloedt? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

(8) Techniek-bïeffecten 
Betekent deze deel maatreg.el een zodanige toevoeging of aanpassing van 
ruimtelijke elementen dat het 

tot stand brengen of doen functioneren van toegevoegde ruimtelijke 
elementen speciale voorzieningen vraagt of dat het 
tot stand brengen of doen functioneren van veranderde of andere 
ruimtelijke elementen of het 
tot stand brengen van het binnenklimaat 
niet-bedoeld beïnvloed wordt? 

Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

(8) Constructie-bijeffecten 
Betekent deze (deel)maatregel een zodanige toevoeging of aanpassing van 
ruimtelijke elementen dat het 

instandhouden van toegevoegde ruimtelijke elementen of hun functione
ren speciale voorzieningen vraagt of dat het 
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instandhouden van veranderde of andere ruimtelijke elementen of hun 
functioneren of dat het 
instandhouden van het binnenklimaat 
niet-bedoeld beïnvloed wordt? 

Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

(8) Over i e bi· effecten 
Betekent deze deel)maatregel een zodanige toevoeging of aanpassing van 
ruimtelijke elementen dat er bijeffecten optreden die buiten de bouwkundige 
orde liggen (bijvoorbeeld financieel, politiek, juridisch)? 
Zo ja, beschrijf dit bijeffect.(a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

SECUNDAIRE MAATREGELEN 
Beantwoord per ongewenst bijeffect de volgende vraag: 

(9) Zijn er maatregelen nodig/mogelijk/genomen (b) om de invloed van dit 
ongewenste bijeffect te beperken? 

(10) 
(11) 

(12) 

Zo ja, beschrijf die maatregelen (a) 

RENDEMENT 

Eigenlijk zou men van secundaire maatregelen ook weer bijef
fecten moeten vermelden. Dit worden dan tweede-orde effec
ten. In principe zijn natuurlijk ook derde-, vierde-, enz. orde 
effecten mogelijk. 

Hoe groot is, in algemene termen, het rendement van deze maatregel? (a) 
a) Hoe groot zijn de extra kosten die de maatregel met zich meebrengt? 
b) Zijn dit berekende of gemaakte kosten? 
c) Hoe zijn deze kosten berekend? 
a) Hoe groot is de opbrengst van deze energiebesparende maatregel, 

uitgedrukt in geld dan wel energie? 
b) Zijn deze opbrengsten berekend of gemeten? 
c) Hoe zijn deze opbrengsten berekend/gemeten? 

OVERIG 

Relatie 

Vraag 11 en 12 zullen het gemakkelijkst te beantwoorden zijn 
als de maatregel als een toevoeging is omschreven • 

"Overig 11 bestaat uit: 
Relatie 
Belemmeringen en stimulansen 
Fasering 
Waardering 

(13) Vormt deze maatregel een voorwaarde voor het toepassen van een andere 
maatregel of secundaire maatregel in dit plan? 
Zo ja, voor welke ?(a) 

(14) Heeft deze maatregel èen andere maatregel, secundaire maatregel of 
andere voorwaarden nodig om toegepast te kunnen worden? 
Zo ja, welke?(a) 

(15) Is deze maatregel met andere maatregelen of secundaire maatregelen uit 
het plan geïntegreerd? 
Zo ja, met welke?(a) 
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(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Belemmeringen en stimulansen 
Traden er belemmeringen op die overwonnen moesten worden alvorens de 
maatregel kon worden toegepast? 
Zo ja, welke?(a) 
Licht dit indien nodig toe. (b) 
Welke andere stimulansen waren er om deze maatregel te nemen?(a) 
Licht dit indien nodig toe.(b) 

Fasering 
Is deze maatregel gefaseerd te nemen/genomen (a)? 
Zo ja, hoe (b)? 

Waardering 
Hoe belangrijk is de maatregel? 
Wat heeft men geleerd van toepassing van de maatregel? 
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2.4.3 Informatieverwerving 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

1 en 2 
3,4 en 5 
6 

7 
Ba 

Bb t/m 10 
11a t/m 12c 

13 t/m 1Bb 
19 
20 

Uit bronnen. 
Door de onderzoeker af te leiden van 2. 
Uit bronnen. De onderzoeker moet de overwegingen zelf 
ordenen. Indien mogelijk moet hij de ontwerpoverweging
energie als een doelen-middelen-hië.rarchie beschrijven. 
Uit bronnen. 
Uit bronnen. Of iets een ontwerpoverweging of een gewenst 
bijeffect geweest is, is niet altijd uit de bronnen op te maken. 
Dat is voor de aanbevelingen ook niet echt belangrijk. Wat bij 
de energiebesparende maatregelen n.l. als positief bijeffect 
wordt omschreven wordt bij de aanbevelingen in de regel als 
ontwerpoverweging vermeld. De onderzoeker moet de bij
effecten zelf ordenen. 
Uit bronnen. 
Uit bronnen. Deze gegevens zijn daar moeilijk uit te halen. 
Met behulp van een retentieplan zijn deze gegevens misschien 
nog wel door de onderzoeker zelf te bepalen. 
Uit bronnen. 
Uit bronnen, kan dan een interpretatie door de bron zijn. 
Uit bronnen. 

In bovenstaande lijst treedt de onderzoeker alleen als informatiebron op 
voor de punten waarvoor anders geen of nauwelijks informatie uit andere 
bronnen verkregen kan worden. Met name met betrekking tot de punten Ba 
t/m 9b en 13 t/m 20 kan de onderzoeker natuurlijk zelf meer inbreng 
hebben: 

Ba t/m 9b 
13 t/m 1B 
19 

20 

Op basis van ervaring en kennis. 
Op basis van ervaring en kennis. 
Door een afweging te maken van de onder punt 6 t/m 1B 
gegeven informatie. 
Op basis van ervaring en kennis. 
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HOOFDSTUK 3 Energie-aanbeveling 

3.1. Algemeen 

"ENERGIE-AAI\IBEVELING" bestaat uit één formulier. Dit geeft ruimte om 
informatie over energie-aanbevelingen te noteren. 

Energie-aanbevelingen worden samengesteld op basis van energiebesparende 
maatregelen uit verschillende plannen. Ook andere bronnen kunnen gebruikt 
worden en de onderzoeker kan zichzelf ook als bron beschouwen. 

Met betrekking tot de rol van de onderzoeker als informatiebron het 
volgende: 
De planbeschrijvingen kunnen op twee manieren gebruikt worden: 

als onderdeel van een verzameling planbeschrijvingen, de planbeschrij
ving is dan doel op zich. 
als basismateriaal voor onderdelen van een handleiding, de planbeschrij
ving is hier dan een tussendoel om het einddoel, de handleiding, te 
bereiken. 

Vormt de planbeschrijving een doel op zich, dan zal deze beschrijving zo 
compleet mogelijk moeten zijn. Een grote inbreng van de onderzoeker is 
dan van belang bij de planbeschrijving. 
Dient de planbeschrijving als tussenstap voor de handleiding dan dienen de 
energie-aanbevelingen en andere onderdelen van die handleiding zo compleet 
mogelijk te zijn. De inbreng van de onderzoeker zal dan het belangrijkst zijn 
op het moment dat de planbeschrijvende informatie omgezet wordt in 
planondersteunende informatie. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: 
eerst wordt het formulier gegeven (Formulier) 
dan volgt een toelichting in de vorm van een vragenlijst (Toelichting) 

Formulier: spreekt voor zich. 

Toelichting: bij dit formulier hoort een toelichting in de vorm van een 
vragenlijst. Hiermee wordt aangegeven onder welk punt van het formulier 
plaats is voor welke informatie. In deze toelichting wordt ook aangegeven 
waar de informatie uit de oorspronkelijke energiebesparende maatregelen 
gehaald kan worden. Hierbij is aan de onderzoeker als informatiebron een 
bescheiden rol toegekend. Heeft de onderzoeker bij de oorspronkelijke 
energiebesparende maatregelen weinig invlqed gehqd, dan kan hij nu alsnog 
eigen kennis en ervaring inbrengen. De vragenlijst bestaat uit vragen met 
daartussen (smaller getypt) toelichtende opmerkingen. De nummers van de 
vragen verwijzen naar de plaats van het antwoord in het formulier. 

Ten behoeve van de verwerking van de gegevens het volgende: 

Eerst moet bepaald worden welke maatregelen uit de verschillende plannen 
hetzelfde zijn. Hiertoe worden ze geselecteerd op: 

de beoogde/bereikte invloed op een post uit de warmtebalans 
het nivo waarop de maatregel genomen wordt. 

Horen nu nog maatregelen bij elkaar dan wordt ook nog geselecteerd op: 
de kern van de maatregel: over welk ruimtelijk element wordt met de 
maatregel beslist en wat wordt er over beslist? 
het eerste met de maatregel te bereiken energiedoel. 

Deze selectiecriteria komen in resp. punt 3, 5, 4 en 6 "energieoverweging" 
van de oorspronkelijke maatregelen tot uitdrukking. 
Horen na deze selectie nog maatregelen bij elkaar·, dan zijn deze in principe 
hetzelfde. 
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Zijn de maatregelen op deze manier geselecteerd dan kan het zijn dat in 
principe dezelfde maatregelen niet tot één aanbeveling zijn samen te voegen 
omdat bijvoorbeeld: 

bij de maatregelen verschillende (tegenstrijdige) overwegingen een rol 
gespeeld hebben die tot strijdige deelmaatregelen leidden of omdat 
bijvoorbeeld 
bij de maatregelen dezelfde overwegingen tot strijdige deelmaatregelen 
leidden. 

Daarom wordt onder "AANBEVELINGOMSCHRIJVING" het principe van de 
energie-aanbeveling weergegeven en worden onder "ONTWERPOVERWE
GINGEN EN BIJEFFECTEN" alleen deelaanbevelingen gegeven die op dat 
principe betrekking hebben met bij die deelaanbeveling behorende ontwerp
overwegingen, bijeffecten en secundaire maatregelen. Onder "RENDE
MENT" en "OVERIG" worden dan weer gegevens vermeld die voor het 
principe van de aanbeveling gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Gegevens als "bijeffecten" en "relaties" e.d. die bij de energiebesparende 
maatregelen vermeld staan en die al op een hoger middel in de doelen
middelen-hiërarchie (zie ook verslag) van toepassing zijn, worden bij de 
energie-aanbevelingen niet vermeld. Er wordt echter wel naar dat hogere 
middel verwezen. 

Aangeraden wordt, hoewel dat nog niet is uitgeprobeerd, eerst elke energie
besparende maatregel om te werken tot een energie-aanbeveling en vervol
gens deze verschillende energie-aanbevelingen tot één energie-aanbeveling 
samen te voegen. 

De onderzoeker krijgt een lettercode om die inbreng van de onderzoeker in 
de energie-aanbevelingen te kunnen markeren die nog niet in de oorspronke
lijke energiebesparende maatregelen zichtbaar was. 

Op de formulieren worden kaders gegeven voor de invulling. 
Wordt een kader ingevuld, dan wordt de kop vet gedrukt en eventueel de 
onderlijning weggelaten. 
De letters tussen haakjes die naar de vragen verwijzen worden bij 
invulling weggelaten. 
Wordt er een zin aangevuld dan wordt deze zin normaal gedrukt. 
Wordt er een indicatie voor de invulling vervangen, dan wordt de 
invulling vet gedrukt behalve bij "Belang" en "Alternatief". 
Moet bij de invulling uit een aantal mogelijkheden gekozen worden, dan 
wordt de keuze vet gedrukt. 

Als voorbeeld wordt verwezen naar bijlage V "Energie-aanbevelingen". 
Hierbij kan opgemerkt worden dat de inhoudelijke inbreng van de onderzoe
ker hierin nog vrij summier is geweest. 
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3.2 Energie-aanbeveling 

3.2.1 Formulier 

• 

• 
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• 

• 

ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Naam(a) code (b) 

AANBEVEUNGOMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen(a) Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook(b) 

(3) toevoeging/aanpassing (a) ruimtelijk element(b) 

(4) wijk/woning/detailnivo 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen energie gebruik techniek 
(a) 

Deelaanbevelingen (a) 
Bijeffecten energie gebruik techniek 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

Secundaire .(a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 
Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze aanbeveling kan niet zonder (a) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door (a) 
(b) . 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
Belang 
Alternatief 

VOORBEELD 
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3.2.2 Toelichting 

ENERGIE-AANBEVELING 

(1) a) Hoe heet de aanbeveling? 

(2) 

b) Geef middels de cijfercode aan uit welk(e) plan(nen) de informatie voor 
deze aanbeveling afkomstig is. 

De naam moet kort zijn en toch zo goed mogelijk de essentie 
van de aanbeveling weergeven. 

"Energie-aanbeveling" bestaat verder uit: 
Aanbevelingomschrijving 
Ontwerpoverwegingen en bijeffecten 
Rendement 
Overig 
Voorbeeld 

AANBEVELINGOMSCHRIJVING 

Welke invloed (a) op welke post uit de warmtebalans (b) wordt met het 
opvolgen van deze aanbeveling bereikt? 

Het antwoord op deze vraag kan uit punt 3 van de oorspronke
lijke energiebesparende maatregelen overgenomen worden. 

(3) Betekent het opvolgen van deze aanbeveling: 
de toevoeging van een ruimtelijk element (a)? 
Zo ja, van welk? (b) 
of 
de aanpassing van een ruimtelijk élement? 
Zo ja, hoe (a) wordt welk ruimtelijk element (b) aangepast? 

Het antwoord op deze vraag kan uit punt 4 van de oorspronke
lijke energiebesparende maatregelen overgenomen worden. 

(4) Op welk nivo kan deze aanbeveling opgevolgd worden? 
Het antwoord op deze vraag kan uit punt 5 van de oorspronke
lijke energiebesparende maatregelen overgenomen worden. 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 
Een energie-aanbeveling kan gedaan worden op basis van 
verschillende overwegingen. Ten eerste zijn daar energie
overwegingen, maar ook gebruik-, techniek-, constructie- of 
andere overwegingen kunnen daarbij een rol spelen. 
Deze overwegingen komen allemaal in (een bepaald deel van) 
de aanbeveling tot uitdrukking. De (deel)aanbevelingen kunnen 
ook bijeffecten hebben. Dit zijn effecten die niet als ontwerp
overweging meegenomen worden. Dit kunnen effecten zijn die 
te maken hebben met: energie-, danwel gebruik-, techniek-, 
constructie- of overige aspecten. Ze kunnen gewenst of onge
wenst zijn. 
Om de invloed van ongewenste bijeffecten te beperken kan het 
nodig/mogelijk zijn om bepaalde maatregelen te nemen (zgn. 
secundaire maatregelen). 

"Ontwerpoverwegingen en bijeffecten" bestaat derhalve uit: 
Ontwerpoverwegingen 
Deelaanbevelingen 
Bijeffecten 
Secundaire maatregelen. 

-42-



(5) 

Geef per aanbeveling aan: 
de ontwerpoverwegingen die ten grondslag kunnen liggen 
aan deze aanbeveling (vraag 5). . 

Geef na de genoemde ontwerpoverweging(en) meteen aan: 
tot welke (deel)aanbeveling(en) deze overweging(en) kan 
(kunnen) leiden (vraag 6) 
welke gewenste of ongewenste bijeffecten dit kan hebben 
(vraag 7) 
of er secundaire maatregelen nodig/mogelijk zijn om even
tuele ongewenste bijeffecten te beperken (vraag 8). 

Druk per (deel)aanbeveling het hele blok af (punt 5 t/m 8). 
Geef in dit blok alleen overwegingen, bijeffecten en secun
daire maatregelen aan die betrekking hebben op deze 
(deel)aanbeveling. 
Als per ontwerpoverweging meerdere deelaanbevelingen 
gegeven worden, druk dan per deelaanbeveling punt 6 t/m 8 
af. 
Zijn er bijeffecten en secundaire maatregelen die niet op 
een bepaalde deelaanbeveling betrekking hebben, druk dan 
alleen de benodigde regel nog een keer af. 
In gevallen waar met deze aanwijzingen niet in voorzien is, 
kan de onderzoeker zelf een logische indeling maken. 

ONTWERPOVERWEGINGEN 
Beantwoord per aanbeveling de volgende vraag: 

Welke ontwerpoverwegingen kunnen een rol spelen om deze aanbeveling op 
te volgen? (a) 

De ontwerpoverwegingen worden gevormd door: 
ontwerpoverwegingen die bij de oorspronkelijke energie
besparende maatregelen genoemd zijn, en door 
gewenste bijeffecten die bij de oorspronkelijke energie
besparende maatregelen genoemd zijn en die zo belangrijk 
zijn, dat de onderzoeker meent dat zij een rol zullen. 
spelen bij de beslissing om de aanbeveling op te volgen. 

Als per (deel)aanbeveling twee overwegingen aangegeven wor
den, moet middels de woorden "en" of "en/of" aangegeven 
worden of 

beide overwegingen een rol moeten spelen ("en") of 
- dat slechts één overweging een rol hoeft te spelen ("en/of") 
om de (deel)aanbeveling op te volgen. --

Wordt als energieoverweging bij de oorspronkelijke energie
besparende maatregel(en) een reeks steeds verder ge
detailleerde overwegingen genoemd, dan wordt in de aanbeve
ling de meest gedetailleerde gegeven. 

Formuleer de overweging als een voorwaarde om de (deel)aan
beveling op te kunnen volgen: 

"Als men •••• " 

DEELAANBEVELINGEN 
Beantwoord per genoemde ontwerpoverweging de volgende 
vraag: 
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(6) Tot welke (deel)aanbeveling(en) leidt deze overweging? (a) 
De (deel)aanbevelingen worden gevormd door de (deel)maat
regelen die bij de oorspronkelijke energiebesparende maatre
gelen genoemd zijn. 

Sommige (deel)maatregelen zijn heel specifiek omschreven, 
bijvoorbeeld: "tochtstrips in raamkozijnen". 
Indien mogelijk wordt zo'n specifieke omschrijving bij de 
bewerking tot aanbeveling veralgemeniseerd tot bijvoorbeeld 
"tochtstrips aanbrengen bij bewegende delen". 

Formuleer de (deel)aanbeveling(en) als een logisch gevolg van 
de overweging: 

"Dan ••• " 

Wanneer de (deel)aanbeveling 
onmisbaar is of 
de enige mogelijkheid is 

om de bijbehorende ontwerpoverweging tot uitdrukking te 
brengen, wordt de formulering: 

"Dan moet ...• " gebruikt. 
Wanneer de (deel)aanbeveling 

één van de mogelijkheden is om de bijbehorende ontwerp
overweging tot uitdrukking te brengen, wordt de formule
ring: "Dan kan ••••. " gebruikt. 

Of een (deel)aanbeveling onmisbaar of als enige mogelijk is, is 
vaak moeilijk vast te stellen. 
Ook in geval van twijfel wordt de formulering: "Dan kan •.• " 
gebruikt. 

BIJEFFECTEN 
Beantwoord per opgegeven (deel)aanbeveling de volgende 
vraag: 

(7) Treden bij opvolgen van deze (deel)aanbeveling bijeffecten op? 
Zo ja, welke? (a) 
Is dit gewenst of ongewenst?(b) 

De bijeffecten worden gevormd door de bijeffecten die bij de 
oorspronkelijke energiebesparende maatregelen genoemd zijn 
zonder de daar genoemde bijeffecten die bij de energie
aanbeveling als ontwerpoverweging omschreven zijn (zie ook 
pag 43) 

SECUNDAIRE MAATREGELEN 
Beantwoord per ongewenst bijeffect de volgende vraag: 

(8) Zijn er maatregelen nodig/mogelijk (b) om de invloed van dit ongewenste 
bijeffect te beperken? 
Zo ja, welke? (a) 

De secundaire maatregelen worden gevormd door de secun
daire maatregelen die bij de oorspronkelijke energiebesparende 
maatregelen genoemd zijn. 

Eigenlijk zou men van secundaire maatregelen ook weer bij
effecten moeten vermelden. Dit worden dan tweede-orde 
effecten. In principe zijn natuurlijk ook derde-, vierde-, enz. 
orde effecten mogelijk. 
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RENDEMENT 

(9) Hoe groot is, in algemene termen, het rendement? (a) 
(10) Welke extra kosten brengt het opvolgen van deze aanbeveling met zich mee? 

(a) 
(11) Hoeveel geld danwel energie levert het opvolgen van deze aanbeveling öp? 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(a) 

OVERIG 

Relatie 

Het zal in de meeste gevallen niet mogelijk zijn de antwoorden 
op deze vragen uit de oorspronkelijke maatregelbeschrijving 
over te nemen. Beantwoording van deze vragen zal in het 
algemeen alleen mogelijk zijn als: 

een zo groot aantal energiebesparende maatregelen aan 
deze aanbeveling ten grondslag ligt dat uit de daar ver
melde rendementsgegevens algemeen geldende kosten
opbrengsten gegevens te destilleren zijn, 

of als: 
er ook andere bronnen dan de energiebesparende maatrege
len gebruikt worden. 
er gebruik gemaakt wordt van referentieplannen. · 

"Overig" bestaat uit: 
Relatie 
Belemmeringen en stimulansen 
Fasering 
Waardering 

Vormt het opvolgen van deze aanbeveling een voorwaarde voor het kunnen 
opvolgen van een andere aanbeveling of het kunnen toepassen van een 
secundaire maatregel? 
Zo ja, voor welke?(a) 
Zijn het opvolgen van andere aanbevelingen, het toepassen van secundaire 
maatregelen of andere voorwaarden nodig om deze aanbeveling op te kunnen 
volgen? 
Zo ja, welke?(a) 

De antwoorden op vraag 12 en 13 kunnen uit punt 13 en 14 van 
de oorspronkelijke energiebesparende maatregelen overgeno
men worden. 

Belemmeringen en stimulansen 
Moeten er belemmeringen worden overwonnen alvorens deze aanbeveling 
kan worden opgevolgd? · 
Zo ja, welke?(a) 
Licht dit indien nodig toe. (b) 
Zijn er nog andere stimulansen mogelijk om deze aanbeveling op te volgen? 
Zo ja, welke?(a) 
Licht dit indien nodig i:oe.(b) 

Fasering 

De antwoorden op vraag 14 en 15 kunnen uit punt 16 en 17 van 
de oorspronkelijke energiebesparende maatregelen overgeno
men worden. 

Is het mogelijk deze aanbeveling gefaseerd op te volgen? (a) 
Zo ja, hoe (b)? 

Het antwoord op vraag 16 kan uit punt 18 van de oorspronke
lijke energiebesparende maatregelen overgenomen worden. 
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(17) 

(18) 

Waardering 
Hoe belangrijk is het opvolgen van deze aanbeveling? 

Het antwoord op vraag 17 kan afgeleid worden van 
punt 19 van de oorspronkelijke energiebesparende maatre
gelen 

en/of 
door een afweging van punt 5 t/m 16 van deze aanbeveling. 

Zijn er nog varianten op deze aanbeveling mogelijk? 
Zo ja, welke? 

VOORBEELD 

Het antwoord op vraag 18 is af te leiden van punt 20 van de 
oorspronkelijke energiebesparende maatregelen. 

Hier komt (komen) de oorspronkelijke energiebesparende 
maatregel(en) met illustraties. 
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• 

Voor U ligt bijlage II van het onderzoek 

"(STEDE)BOUWKUNDIGE 
ONTWERPEN" 

ASPECTEN VAN ENERGIEBEWUST 

Het bevat het plan Nordica van Graasman Partners, beschreven volgens het 
in dit onderzoek ontwikkelde "PLANBESCHRIJVING". 

Deze planbeschrijving kan evenals bijlagen III en IV gebruikt worden als 
voorbeeld bij het maken van nieuwe planbeschrijvingen. Hierbij dient opge
merkt te worden dat bij deze planbeschrijving de inhoudelijke inbreng van de 
onderzoeker vrij beperkt is gebleven. 

Mede op basis van in dit plan voorkomende energiebesparende maatregelen 
zijn de energie-aanbevelingen in bijlage V opgesteld • 

Eindhoven, 
1 september 1981 
1 september 1982 

ir~ M.P.G. Plantinga-Heijman 
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(1) 

(2) 

• 
(3) 

(4) 

• (5) 

(6) 

PLANINFORMATIE 

Nor di ca, 

PLANOMSCHRIJVING 

Gebruik 

Techniek 

Constructie 

Kosten/lasten 

A p e 1 d o o r n, 2 

fysiek 

woningen schakeling rijtjeswoningen,uitgevoerd als 
2 onder 1 kap 

soort 
eengezins
woningen 

aantal 
4 

grootte 
(e) 

vertrekken woningtype split-level, beneden slapen boven 
wonen 

soort 
woonkamer 
open keuken 
slaapkamer 

fysiologisch 

psychologisch 

aantal 
1 
1 
3 

bouwsysteem 
Norgips-multi-element 

installaties 
- H.R. gas e.v • 
- electrische radiatoren 

aanneemsom 
!80.500,
gemaakt/berekend (c) 
berekeningsmethode 
peildatum 1-2-1980 
fundering op staal 
inclusief: warmwatervoorziening 

groo~te 
27m 

2
CV) 

5,5m (V) 
12 2·11·9m2 (V) ' ' , 

planonderdeel 
woningscheidende wanden 
kopgevels 
gevels onder 
maaiveld 
binnenwanden 
plafond woonverdie
ping 
bekisting verdiepingsvloer(V) 

planonderdeel 
2 woningen (V) 
2 woningen (V) 

planonderdeel 
(b) 

voorzieningen aan e.v.installatie 
meerkosten bouwsysteem 
exclusief BTW (V) 

woonlasten 
(a) 
gemaakt/berek~nd(c) 
berekeningsmethode 
(d) 
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planonderdeel 
(b) 



PROCES 

PARTICIPANTEN 
(7) Gebruik bewoners planonderdeel 

- Woldendorp (b) 
echtpaar, 2 jonge kinderen 
- Menken 
echtpaar, 2 oudere kinderen 

(8) Techniek opdrachtgever planonderdeel 
initiatiefnemer (b) 
Chr. Woningbouwvereniging 
"Ons Huis" 
Sleutelbloemstraat 26 
Postbus 24, Apeldoorn, 
tel. 055-663833 

(9) architect met planonderdeel 
adviseurs (b) 
- Graasman Partners 
Essenburgsingel 28 
3021 AM Rotterdam 
tel. 010-775144 
- Adviesburo voor 
Bouwconstructies 
D. de Bandt b.v. 
Rijssen 

(10) aannemer met· planonderdeel 
onderaannemers (b) 
Bouwgroep Kaaps te Wijster 

(11) overigen planonderdeel 
- Gemeente Apeldoorn (b) 
- Nijhuis Bouwbedrijf Apeldoorn b.v. 

Apeldoorn 
- Wiederhold Jongman b.v. Installatietechniek 

Enschede 
- A.V.M. Installatietechniek 

Beverwijk 

(12) Constructie beheerder planonderdeel 
(a) (b) 

(13) KADER bedoeld als proefprojekt ter voorbereiding van de bouw van 
een groter aantal woningen. (29) (P). 

(14) FINANCIERING koopwoningen planonderdeel 
(b) 

REALISATIE 
(15) reeds gerealiseerd plaats planonderdeel 

Apeldoorn 4 stuks 

(16) nog te realiseren plaats planonderdeel 
(a) (b) 
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BRONNEN 
(17) naam 

schriftelijke informatie 
o.a. van: 
- "Ons Huis" 
- Persbericht 
- Buro Graasman 

(tekst, tekeningen, poster) 
Gesprekken met · 
- medewerkers buro Groas·man 

o.a. hr .P.C. Bos 
-bewoners 

voorwaarden voor publicatie 

code 

0 
p 
V 

V 

W, resp. E 

de gegevens mogen worden gepubliceerd. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

{5) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(4) 

(6) 

(7) 

ENERGIEBESPARINGSPAKKET 

PAKKETOMSCHRIJVING 

Wijk Woning Detail 
Qtrans (a) -Ingraven - Isolatie 

- Efficiënte - Dubbel glas 
plattegrond 

Qvent (b) (g) (l) 
Qzon (c) (h) (m) 
Qint (d) (i) (n) 
Qstook (e) - HR-cv-ketel (o) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN , 

Overwegingen 

Deeloplossingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deeloplossingen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Bijeffecten 

RENDEMENT 
Algemeen 
(a) 
Kosten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Energiezuinigheid (P) 
Bereikt door zorgvuldige afstemming van vormgeving, con
structie, materiaalgebruik en installatie (P) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Het bieden van een beheerst en betaalbaar alternatief voor 
de traditionele doorzon-en tuinkamerwoning was uitgangs
punt bij de ontwikkeling van Nordica (0) 
(a) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
- Fysiek: dat door de energiebesparing centraa l te stellen 
een uitzonderlijk woningtype ontstaat dat een duidelijke 
uitbreiding zou kunnen zijn van de gangbare woningtypen is 
een belangrijke bijkomstigheid (V) 
gewenst/ongewenst • 
energie gebruik techn~ek constructie overig 
- Psychologisch: door de opzet geeft Nordica haar bewo
ners kans tot een andere woonbeleving (0) 
gewenst/ongewenst 

berekend/gemaakt(b) 
Extra investering !8.250,- (0) 
berekeningsmethode 
(c) 
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(8) Opbren95ten 
- 870 m gas/jaar (V) berekend/gemeten 
berekenings/meetmethode . . 
t.o.v. een volgens oude NEN 1068 klasse goed geïsoleerde woning (V) 
berekend voor een tussenwoning (V) 

(9) Energiev~rbruik 
- 1720 m gas/jaar berekend/gemeten 

(10) 
(11) 

Ü2) 

(13) 

(14) 
(15) 

- 1300 m3 gas/jaar (E) berekend/gemeten 
(met ope~ haard) 
- 1700 m gas/jaar (W) berekend/gemeten 
- !325,- per 2 maanden (W) berekend/gemeten 
(electrisch verwarmde woning) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(a) kan niet zonder (b) 
(a) en (b) zijn met elkaar geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Dit pakket wordt belemmerd door(a) 
(b) 
- Studiereizen naar Canada en Noorwegen waren een stimulans voor dit projekt (0) 
- Er is nu ruimte voor nieuwe ideeën in de woningbouw (0) · 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

2-P-2 



energieverbruik NORDICA wonngen {luss~.>nwcnng) 
· I geisaleerd volgens 

multi_element 1 klasse goed 
c.cnc.l'ÇIIIe NEN 1068 

lbeSÇXJring 

dak 673 w 17% 1148w 19% I 
gevels bown maa1Yl'id 267 w 7% 582w 10% I 
gl'vt>ls onder maaiveld 70w 2% . l52w 2% . I 

transmissie verliezen 
wcnngscheidend~.> ~rden L9w 1% 735w 12% I 
vl Ol'l" cnder huiS 691 w 17% 891w 15% 

I glas • dl'uren 2215 w. 56% •. ~~17v:. L3%. 
39ó5w 100% 6125w 100% 35% 

ventilatie verliezen 
I naluurlijkl' wnl•lal•e 805w 805w 

mechon•sche venlilalle 1610w {155 m3ih) 1ó10w (155m3 ihi 

llenge\/Oige ..an ~s•e !260m3 I 1950 rr.3 

e tl!rlgeYOige 1011 wnhlal1e 640m
3

• 640 m
3

• 

benaderd gasverbruik !900m3 · 2590 m
3 

690 m3 

per jaar 
verhoging rendament 

180m3_ 3 
e.v. nslallati~.> 83% lBO m • 

1720 m3 670 m3 

<V> 

' 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Ingraven 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) B.g. vloer ligt 1.20 m. onder maaiveld (V). Een belangrijk deel van de woning maakt 
hierdoor gebruik van de aarde als goedkope isolator (V) (Hoe worden nu leidingen 
e.d. bereikt? (M)) 
Beneden wordt geslapen, boven gewoond. 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing plaats woning 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 

(8) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 

Bijeffecten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken door k-waarde van een op
pervlak te beperken.(4) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Deze isolator is goedkoop (V) 
b.g.-vloer ligt 1.20 m onder maaiveld (V) 
energie gebruik techniek constructie overig 
De kruipruimte kan vervallen en hoeft dus niet verwarmd 
te worden (V) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Woningen zoveel mogelijk ingraven(V) 
Maken van hoge borstwering in onderste verdieping, dus de 
slaapruimtes beneden leggen (V). De woonruimte ligt nu 
boven. 
energie gebruik techniek constructie overig 
Ruimtes welke de hoogste temperatuur vragen en het 
langst worden benut, maken gebruik van de vrijkomende, 
opstijgende warmte ·van de daaronder gelegen slaapruimtes 
(V) 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: beddegoed kan niet gelucht worden (M) 
gewenst/ongewenst(M)· 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: vanuit de hoger gelegen keuken kun je verder op 
straat kijken, handig i.v.m. toezicht op de kinderen (W) 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: beneden, ingegraven slapen leuk, 's morgens 
kijk je uit over de tuin (W) 
gewenst/onge'(v'enst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Afvoer van het toilet op de slaaplaag ligt lager dan het 
riool. Het afvoerwater moet dus in het riool gepompt 
worden (W) 
gewenst/ongewenst(b) 

2-M-1 



(9) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ramen met onderdorpel ongeveer op nivo maaiveld lastig 
schoon te houden (M) 
gewenst/ongewenst 
W zou grond ter plaatse van raam door grint vervangen 
nodig/mogelijk/genomen 

(10) Algemeen 
(a) . 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(a) 
berekenings/m eetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Het aanbrengen van een bouwlaag lager dan 15 cm boven maaiveld is in strijd met 
art. 68 van de bouwverordening (0) 
Ingraven van de woningen was makkelijker te realiseren op zandgrond dan op een 
vochtige grondsoort (V) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
(19) Belang 
(20) In het vervolg zou men minder ver uitgraven en met de uitgegraven aarde de 

woning aanaarden om hetzelfde resultaat te bereiken (V) 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Efficiënte plattegrond (V) 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Alle ruimtes hebben, getoetst aan de V&W, minimale oppervlaktes (M) · 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans? /Qvent? /Qzon/Q int/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing maat vertrekken 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie 
Dat deel van de woning dat verwarmd moet 
klein mogelijk houden (V) 
energie gebruik techniek constructie 
Kostenoverwegingen (V) 
zie (2) 

overig 
worden zo 

overig 

(7) 
(8) 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten energie gebruik techniek constructie overig 

(9) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Fysiek: minimale oppervlakte van de ruimtes levert mini
male gebruiksmogelijkheden op (M) 
gewenst/ongewenst (M) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 

(18) Deze maatregel is gefaseerd te riemen/genomen(a) 
(b) 

2-M-1 
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Waardering · 
(19) Belang 
(20) Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) H.R.- e.v.ketel 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) In twee woningen zijn H.R.-c.v.ketels toegepast (V); rendement 83% (V) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Q int/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing installatie 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Stookbehoefte beperken door rendement installatie te ver
groten (3) 

Deelmaatregelen zie (2) 
Bijeffecten energie gebruik techniek constructie 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten berekend/gemaakt(b) 
f650,- (V) 
berekeningsmethode 
(c) 
Opbre~gsten berekend/gemeten(b) 
180 m aardgas per jaar(V) 
berekeriings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

2-M-1 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Dubbel glas 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) In de ramen bevindt zich dubbel glas 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing glaslaag 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGI~EN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

(7) 
(8) 

(9) 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken door k-waarde van een op
pervlak te beperken (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/riîogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

{11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

2-M-1 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Isolatie 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Toepassen Norgips element, 8 of 10 cm dik, 2 gipsplaten waartussen polyurethaan .. 
schuim (V). Als isolatie werkt het in: plafond woonverdieping, fopgevels, gevels 
onder maaiveld, woningscheidende wanden. R-waarde gevel 3,3 m K/W (V) 
De woningscheidende wand is wat betreft de warmtetransmissie als buitenwand 
berekend en ook als zodanig geïsoleerd (V). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing isolatie 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 
(10) Algemeen 

(a) 
(ll) Kosten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissiever lies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken door k-waarde van een op
pervlak te beperken (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Deze elementen maken een hoge bouwsnelheid mogelijk 
(V). De bouwtijd bedroeg 13 weken (P) 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Deze elementen zijn tevens dragend en brandwerend (V) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

Specificatie naar plafond: 
energie gebruik techniek constructie overig 
Dat deel van de woning dat verwarmd moet worden zo 
klein mogelijk houden (V) 
Isolatie aan onderzijde kapruimte. 
energie gebruik • techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 
meerkosten bouwsysteem f7 .600,- (V) 
berekeningsmethode 
(c) 
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(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 
(17) 

(18) 

'(19) 
(20) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Dit (?)element beschikte nog niet over een KOMO-keurmerk. 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

2-M-2 



dornpr folte 
qpS(lloot __ _ 

9oSwd_. 

mUtu:>l~t ··-- ·-· 

dokpa~_ . -- ··-- . -1 
panlollO!\.__ .•.. ··-----

::::=~-~~ - n -- _-~~l- 1 1· 
sponL_ - ·•- -·1 I I I 

I . ' 

I i i ! 
!_Lr--

. --- ·· :.---~--·--",.,.. 

robaldtlfi''L.. 

,,. I' 
:l 

I 

I 

.. I:. 

~i_l _ _ _o _ _ _____ _ 

mooiv~ld _20 • 
1 !·' ·1' 1' ;l,lf, ; , ,,1 . [7TI i . 

: I I I j; ; _; ;; ! 

R =3.08m2 K/W 

volg~ns klos st 90"d von 
NEN 1058 Rd 29 on' K/W 

R= 2.62 m2'K/W 
volgQnS klossv 90fd ven 
NEN 10&8R .t29on' K/W 

volg t ns lc loss" <JOfel von 
NE N 1068 R' 0 34 m1 K/W 

2-M-3 

~ - -+ 
50 
30:. 

200 ! ))~ 
' ' soJ 

R: 2J m2 K/W 
volgCi'ns klassG~ 90Qd van 
NEN 10&8R,l29on'K/W 

R: 262m2 K/W 
volgens kloSSP goed von 
NEN 1058Q , l]g.,> K/'o'l 

robotdel~n---~ 
(/Os'NOI ____ _. ; 

""""" ~o~ • .---- ___ _j 
g•ps.plool __ __ .- · - ·· ____ ::_.::--""'\.~ I 

(V) 

j;o'gtns klo!.st goed van 
eEN 1068 R• 129m1K/W 

(V) 



Voor U ligt bijlage lil van het onderzoek 

"(STEDE)BOUWKUNOIGE 
ONTWERPEN" 

ASPECTEN VAN ENERGIEBEWUST 

Het bevat het plan CV-loze woning van Architecten- en Ingenieursbureau 
Kristinsson, beschreven volgens het in dit onderzoek ontwikkelde 
'tPLANBESCHRIJVING". 

Deze planbeschrijving kan evenals bijlagen II en IV gebruikt worden als 
voorbeeld bij het maken van nieuwe planbeschrijvingen. Hierbij dient opge
merkt te worden dat bij deze planbeschrijving de inhoudelijke inbreng van de 
onderzoeker vrij beperkt is gebleven. 

Mede op basis van in dit plan voorkomende energiebesparende maatregelen 
zijn de energie-aanbevelingen in bijlage V opgesteld. 

Eindhoven, 
1 september 1981 
1 september 1982 

ir. M.P.G. Plantinga-Heijman 
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1. isolatie, dik 15 cm 17. naverwanner 
2. isolerende luiken 18. pomp 
3. wannlewisselaar en gebalanceerde ventilatie 19. e;:pansievat 
4. inblaasventielen ' 20. overloop 
5. afzuiging kruipruimte 21. bad met isolerende deksel • 6. aanvoer verse lucht 22 . tapkraan direkt uit opslagval 
7. afvoer gebruikte lucht 23. aanvoer koudwater 
8. centrale leidingschacht 24. zonwering dakraam 
9. allesverbrander 25. zonwering slaapkamerramen 

10. dubbelwandig kanaal 26. balkon 
11. wanne lucht ventiel 27. zonwering woonkamer 
12. afvoer rookgassen 28. tochthal 
i3. geïsoleerde kleine koelkast 29. terras -.......... 
14. vliegenkast 30. a a voer verbrandingslucht van 
15. zonnecollectoren allesverbrander 
16. warmwatervat 

(8) 



PLANINFORMATIE 

(1) CV-loze woning situatie(b) 4 

PLANOMSCHRIJVING 

(2) Gebruik . fysiek 

woningen schakeling rijtjeswoning (B, CM) 

soort aantal groott~ 
eengezinswoning(c) 336 m · (CM,B) 

vertrekken woningtype (e) 

soort aantal groott~ 
woonkamer 1 22,5 m

2 
(CM) 

eetkeuken 1 10,8 m (CM)
2 slaapkamers 3à4à5 7,2;12,8;14 m (CM) 

• fysiologisch 

psychologisch 

(3) Techniek bouwsysteem planonderdeel 
(a) (b) 

(4) Constructie installaties planonderdeel 
allesbrander (CM) (b) 
mogelijkheid voor zonne-
collectoren (CM) 

(5) Kosten/lasten aanneemsom planonderdeel 
bouwkosten !79.694,- (CM) (b) 
ge maakt /berekend 
excl. grondstoffÉm? excl. BTW 
berekeningsmethode 
(d) 

• (6) woonlasten 
huur + stookkosten !585,-/maand planonderdeel 
(CM) (b) 
voordeel t.o.v. normale woningwetwoning 
bij verhoogd vraaghuurpercentage !8,- (CM) 
bij gelijkblijvend vraaghuurpercentage (CM) 
!37,-
. gemaakt/berekend(c) 
bereken ingslfethode: 
gas 48 ct/m (CM) 

PROCES 

PARTICIPANTEN 
(7) Gebruik bewoners planonderdeel 

(a) (b) 

(8) Techniek opdrachtgever planonderdeel 
(a) (b) 
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(9) architect met planonderdeel 
adviseurs 
- Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson 
Noordenbergsingel 10 
7411 SE Deventer (Ir. P. Ghijsen) 
- Ingenieursbureau Jongen warmtetechnische 
Utrecht adviezen, 
(Ir. W. Schuringa) energiebalans (CM) 
- Koos Slootweg installatie-adviezen 
Installatiebedrijf (CM) 
Deventer 

(10) aannemer met planonderdeel 
onderaannemers (b) 
(a) 

(11) overigen planonderdeel 
wethouders in alle drie de ge-

vallen (P) 

e (12) Constructie beheerder planonderdeel 
(a) (b) 

(13) KADER 

(14) FINANCIERING woningwet- en planonderdeel 
premiesektor (CM) (b) 

REAUSATIE 
(15) reeds gerealiseerd plaats planonderdee 1 

(a) (b) 

(16) nog te realiseren plaats planonderdee 1 
Schiedam en (b) 
nog twee plaatsen(P) 

BRONNEN 
(17) naam code 

Cobouw Magazine 6-2-1981 CM 

e De bouwadviseur maart 1981 B 
Gesprek met ir. Ghijsen p 

voorwaarden voor publicatie 
(c) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

ENERGIEBESPARINGSPAKKET 

PAKKETOMSCHRIJVING 

Qtrans 

Qvent 

Qzon 

Qint 

Qstook 

Wijk 
(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Woning 
- Kleine ramen 
op het noorden 

- Warmteterug
winning uit 
ventilatielucht 
- Tochthal 

- Grote ramen op 
het zuiden 
-Koude ruimtes 
noord, warme 
ruimtes zuid 
- Zonneboiler 

Detail 
- Isolatie 
- Binnenluiken 
- Dubbel glas 

- Tochtdichting 
aansluiting kozijnen 
op wanden 
- Tochtstrips 
-Kleppen in 
schoorstenen 

-Zware 
materialen 

- Warme leidingen (n) 
op één plaats 

- Allesbrander (o) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deeloplossingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deeloplossingen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
- Eenvoudig te bedienen door bewoners (B) 
- Normaal onderhoud (B) 
Toepassing bekende technieken en op de markt voorradige 
apparatuur (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
De woningen zijn nu zonder meer te bouwen (B) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik • techniek constructie overig 
- Makkelijk te realiseren binnen kader van de huidige 
bepalingen m.b.t. woningwetwoningen (B) 
- Extra investering in energiebesparende maatregelen en 
die terugverdienen aan besparing op de stookkosten (B) 
(a) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

4-P-1 



• 

• 

RENDEMENT 

(6) Algemeen 
(a) 

(7) Kosten berekend/gemaakt 
!8316,- (CM) 
berekeningsmethode 
incl.BTW, zonder ontwikkelingskosten, uitgaande van een serie van 100, excl. 
allesbrander en zonneboiler (CM) 

(8) Opbrengsten berekend/gemeten 
Qtrans + Qvent = Qzon + Qint + Qstook 
4130 + 2950 = 1945 + 3200 + 1935 KWh (CM) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

(9) Energieverbruik berekend/gemeten 
Qstook = 1935 KWh 

(10) 
(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
(15) 

berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(a) kan niet zonder (b) 
(a) en (b) zijn met elkaar geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Dit pakket wordt belemmerd door (a)_ 
(b) 
Dit pakket wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-P-2 
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wanntebelans 
cv-loze woning 

(8) 



• 

•• 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Kleine ramen op het noorden 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De ramen op het noorden zijn klein, kleiner dan die op het zuiden (B, CM) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing maat ramen 

(S) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken, door oppervlakken met een 
grote k-waarde te beperken (4) 

(7) Deelmaatregelen 
(8) , Bijeffecten 

(9) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

zie (2) 
energie gebruik techniek 
Psychologisch: kleine ramen op 
het gezicht van de woning (CM) 
gewenst I ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

constructie overig 
het noorden bepalen mede 

(ll) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

(a) 
berekeningslmeet methode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) · 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering . 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) . 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-1 



buitenberging 

(8) 

' 

4-M-2 



• 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Warmteterugwinning uit ventilatielucht 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

-(2) Er wordt gebalanceerde ventilatie toegepast met warmteterugwinning (B, CM). 
De scheidingswand tussen het "afgewerkte" en het "verse" kanaal heeft een zeer 
groot oppervlak waardoor de afgezogen lucht de warmte grotendeels overdraagt 
aan de verse lucht (CM). · 
Deze verse lucht wordt in elke ruimte apart ingeblazen en weer door deurroosters 
en vervolgens de gang:ffgezogen (CM). 1 

3 Overdag wordt 250 m /uur afgezogen. Er wordt uitgegaan van 50 m /uur ongecon-
troleerde ventilatie. 

3 's Nachts bedragen deze cijfers resp. 125 en 25 m (CM). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing installatie 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door aantal graaduren te beper
ken door temperatuurverschil te beperken.(4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: de warmtewisselaar kan geluidsoverlast geven 
(CM) 
gewenst/ongewenst(b) 
Hij bevindt zich daarom boven in de woning (CM) 
nodig/mogelijk/genomen 

(10) Algemeen: 
60% (CM) aangenomen (CM) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) . 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel wordt bevorderd door het ventila tievoud te beperken. 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 

4-M-1 



. (17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-2 



ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Tochthal 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Zowel aan de voor- als aan de achterzijde zijn tochthalletjes toegepast (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Q int/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing tochthal 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGII\CEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door ventilatievoud te beperken 
door tocht te vermijden. (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Tochtdichting maakt lagere luchttemperatuur mogelijk 
(hier 20°C) en daarmee kan men weer energie besparen. 
Die twee graden lagere luchttemperatuur maakt globaal 
het energieverlies door de wanden 10% lager (CM) 
gewenst/ongewenst · 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: Door tochtdichting ontstaat gebrek aan verse 
lucht (CM) · 
gewenst/ongewenst 
Mechanische ventilatie toepassen (CM). Deze houdt de 
luchttemperatuur op 20°C (CM) 
nodig/mogelijk/genomen 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: De auteur van het artikel in CM vindt 
slapen in een potdicht huis vervelend (CM) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Tocht vermijden i.h.a. vormt een voorwaarde voor warmteterugwinning uit ventila

tielucht (M) 

4-M-1 



(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Grote ramen op het zuiden 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De ramen op het zuiden zijn groot, groter dan de ra~n op het noorden (B, CM) De 
ramen op het zuiden hebben een oppervlakte van 12 m (CM) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing maat ramen 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door invangend vermogen 
te vergroten door oppervlak met een invangend vermogen 
te vergroten (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: Grote ramen en zonwering op het zuiden 
bepalen mede het gezicht van de woning (CM) 
gewenst/ongewenst(b) 
energie ge_bruik · techniek constructie overig 
Fysiologisch: In de zomer kan overlast door de zon 
optreden (wordt niet expliciet genoemd in CM) 
gewenst/ongewenst 
Zonwering toepassen voor de zuidgevel (CM) 
nodig/mogelijk/genomen 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten · berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten 
De zonbijdrage in de warmtebalans bedraagt 1945 KWh (CM) 
berekenings/meetmethode 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(c) . 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Passieve zonne-energie kan niet zonder actieve bewoners (CM) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

4-M-1 



• 

(18) 

(19) 
(20) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Koude ruimtes noord, warme ruimtes zuid. 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Aan de zuidzijde bevinden zich de verblijfsruimtes (waar men stilzit) en aan de 
noordzijde bevinden zich de gebruiksruimtes (waar men in beweging is) (B, CM) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) . toevoeging/aanpassing plaats vertrekken 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door bruto warmtebe
hoefte te benutten door thermisch te zoneren (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
De noordruimtes zijn koeler dan de zuidruimtes en vormen 
tevens een buffer voor de zuidruimtes (B) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelij~/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten 
De zonbijdrage in de warmtebalans bedraagt 1945 KWh (CM) 
berekenings/meetmethode· 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

(c) 

OVERIG 

Relatie 
Dez.e maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Passieve zonne-energie kan niet zonder actieve bewoners (CM) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-1 



Zànering van gebruiks- en verb/ijfsruimten 

' 

4-M-2 

Het verschil in oriëntatie wordt uitgebuit door de 
verblijfsruimten. waar men over het algemeen stil zit, 
aan de warme zonzijde te leggen. De 
gebruiksruimten, waar men kortere tijd verblijft en 
meer in beweging is, liggen aan de koudere zijde. 
Deze ruimten zijn iets koeler en fungeren tevens als 
buffer voor de warmere verblijfsruimten. 

(8) 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Zonneboiler 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Er kan een zonneboiler toegepast worden. Uitvoering: kunststof boiler, 500 1., 8 m. 
lang, 30 cm diameter, ondergebracht in installatieschacht. De collectoren zijn van 
zwarte kunststof (CM) 

(3) vergroten/verkleinen(a)Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook(b) 

(4) toevoeging/aanpassing installatie 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Zonbijdrage aan verwarming tapwater vergroten (dus niet 
aan de ruimteverwarming, (M, CM)). 

Deelmaatregelen Zonneballer toepassen 
Bij effecten energie gebruik techniek constructie overig 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

Van de volgende ontwerpoverweging is niet duidelijk of het als bijeffect of als 
ontwerpoverweging bedoeld is(M) 
Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregebm 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
Voordeel van een hoog vat is dat zich bovenin altijd een 
laag warm water bevindt die afgetapt kan worden (CM). 
Vat van 8 rri hoog toepassen. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Hoewel de zonneboi[er nog niet rendabel is, wordt hij toch 
toegepast voor het doen van proeven (P). · 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) · 
(a) 
nodig/mogelijk I geno men(b) 

4-M-1 



RENDEMENT 

(1 0) Algemeen: 
Kunststof collectoren hebben een lager rendement dan stalen of aluminium, maar 
zij zijn ook goedkoper (CM). Deze installatie is nog niet rendabel (P) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

(16)' 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Belemmeringen en stimulansen . 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen (CM) 
De boiler kan later van bovenaf in de leidingschacht gebracht worden (CM). 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Warme leidingen op één plaats 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Alle warmteafgevende leidingen zijn in één kanaal geconcentreerd. De massieve 
wanden van dit kanaal slaan de warmte op en stralen deze weer uit (B). 
De warmtevragende ruimtes liggen hieraan (P). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing plaats leidingen 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 
Opbrengsten 
(a) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Interne warmteproductie benutten door thermisch zoneren 
(4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: 
De woonkamer is kleiner. en de eetkeuken groter dan 
normaal (CM). Is dit een gevolg van deze maatregel?(M). 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 

berekeningsim eetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

4-M-1 



Waardering 
(19) Belang 
(20) Evaluatie 

4-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Allesbrander 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Plaatstalen kacheltje met dubbele mantel, geschikt om ook huisvuil in te verbran
den. Lucht uit de woning wordt in de ruimte tussen de binnen- en buitenmantel 
gevoerd naar een kanaal in de centrale schacht •. Met kleppen kunnen ook de andere 
vertrekken van warme lucht voorzien worden (CM). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing installatie 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Stookbehoefte beperken door installatie op niet-schaarse 
brandstof te laten branden (3) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: gezelligheid (CM). 
energie gebruik techniek constructie overig 
Woning qua energievoorziening onafhankelijk maken (CM), 
wat overigens niet gelukt is omdat er ook gas nodig is voor 
het fornuis en ook electriciteit voor de verlichting (CM). 
Ook zal er dan beter geïsoleerd moeten worden (CM). Zie 
ook "rendement" 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen: 
Door het stoken van huisvuil kan de helft van de voor ruimteverwarming benodigde 
energie geleverd worden (CM) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 
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• 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen 
Er kan begonnen worden met een gaskacheltje (CM) of ventilatorkacheltje (B). 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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Wanne luchtstroom 

4-M-3 

Wanneer de isolerende luiken opengaan is een 
afkoeling het gevolg. Deze afkoeling en de 
koudepieken zijn ondermeer te ondervangen met de 
allesverbrander (of een kleingasgestookt-of 
elektrisch kacheltje). De kachel kan de warmte snel 
leveren door de warme luchtstroom en de uitstraling. 
De warme luchtstroom kan geregeld worden met 
een klep onder de luchttoevoer en verstelbare 
luchtventielen in de kamers . De warme luchtstroom · 
verwarmt de kamers en minder de massa. 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Isolatie 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De woning wordt aan de buitenzijde ingzpakt met een dikke laag isolatiemateriaal, 
15 à 20 cm dik. R wordt grotendeels Sm K/W. (B,CM). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qs.took 

(4) toevoeging/aanpassing isolatielaag 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken door de k-waarde van een 
oppervlak te verkleinen (4) 
Toepassen isolatielaag 15 à 20 cm dik. 
Specificatie naar de gevel: 
energie gebruik techniek constructie overig 
Door hogere oppervlaktetemperaturen van de wand zijn 
lagere luchttemperaturen mogelijk (hier 20°C (CM), wat 
energie bespaart (B, CM). Die twee graden lagere lucht
temperatuur maakt globaal het energieverlies door de 
wanden 10% lager (CM). 
gewenst/ o ng ewe nst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door omhullend oppervlak te 
beperken door koudebruggen te vermijden (4) (B). · 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: koudestraling vermijden (B). 
Isolatie aan de buitenzijde (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) . 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

Specificatie naar de b.g.-vloer: 
energie gebruik techniek constructie overig 
Bevriezen waterleidingen voorkomen (B) 
Isolatie aan de onderzijde van de kruipruimte (B) 
energie gebruik techniek constructie 
(a) 

overig 

gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 
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Van de volgende ontwerpoverweging is niet duidelijk of het als ontwerpoverweging 
of bijeffect'bedoeld is (M). 

Specificatie naar de b.g.-vloer: 
(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

Fysiologisch: koudestraling van de vloer voorkomen (B) 
(7) Deelmaatregelen Kruipruimte zwak ventileren met de gebalanceerde venti-

latie (B) · 
(8) Bijeffecten energie gebruik techniek constructie overig 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

(9) Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

Specificatie naar de gevel: 
(6) Overwegingen energie gebruik of techniek of constructie overig 

(7) Deelmaatregelen 
(8) Bijeffecten 

(9) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Maat gevel beperken tot 380 mm en daarmee ? (CM) 
Toepassen plaatmateriaal aan de buitenzijde (CM) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor ·(a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Toepassen van extra isolatie is het belangrijkst (CM) 
Evaluatie · 
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Isolatie van de buitenhuid 

' 

4-M-3 

De woning is geheel ingepakt met een dikke isolatie 
(15 tot 20 cm) met een hoge warmteweerstand 
(R=Sm2KIW). 
De kruipruimte is aan de onderzijde geïsoleerd. 
Normaal wordt de begane grondvloer geïsoleerd, 
maar als deze vloer extra wordt geïsoleerd is de 
kans groot dat de waterleiding bevriest. De 
kruipruimte wordt zwak geventileerd met de 
gebalanceerde ventilatie en heeft daardoor de 
zelfde temperatuur als het huis. De vloer is hierdoor 
ook warm, zodat er geen onaangename koude 
straling optreedt. 

(8) 



• 

E N E R G I E B E' S P A R E N D E M A A T R E G E L 

(1) Binnenluiken 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Aan de binnenzijde van de ramen worden izolerende luiken toegepast (B, CM). 
Samen met dubbel glas levert dit een R = 2 m K/W (CM). De luiken gaan 's avonds 
en 's nachts dicht en zullen dus.:!: 60% van de tijd (etmaal) gesloten zijn. (CM). 

(3) vergroten/verkleinen.Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing luiken 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) ' 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door tijde lijk de gem iddelde 
warmtetransmissiecoëfficiënt te beperken, door tijdelijk de 
k-waarde van een oppervlak te verkleinen (4) 
Toepassen isolerende luiken 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst (b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
T.b.v. de bediening van de luiken (CM) 
Luiken aan debinnenzijde (CM) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Er bestaat gevaar voor thermische breuk van het glas bij 
zonnestraling en gesloten luiken. 
gewenst/ongewenst 
(Dit wordt impliciet gesteld in CM) (M). 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 
energie gebruik(?) techniek constructie(?) overig 
Bij toepassing aan de binnenzijde treedt condens op. 
gewenst/ongewenst 
(Dit wordt impliciet gesteld in CM, niet duidelijk is, of dit 
een gebruik- of constructie-bijeffect is (M)). 
(a) 
nödig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 
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(12) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Opbrengsten 
In een goed geisoleerde woning kan het 
worden door toepassing van luiken (CM). 
berekeningslmeet methode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 

·berekend/gemeten(b) 
transmissieverlies met de helft beperkt 

Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Het effect van luiken kan afhankelijk zijn van gebruik door bewoners (CM). 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) . 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Dubbel glas 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De ramen zijn voorzien van een (prefab?) dubbele beglazing (CM) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing glaslaag 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

(7) 
(8) 

(9) 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Transmissieverlies beperken door de gemiddelde warmte
transmissiecoëfficiënt te beperken door de k-waarde van 
een oppervlak te beperken (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek 
(a) 

· gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

constructie overig 

(10) Algemeen 
(a) 

(ll) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 

(18) Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) . 
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Waardering 
(19) Belang 
(20) Evaluatie 

• 

• 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Tochtdichting aansluiting kozijnen op wanden 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Er is gezorgd voor een tochtdichte aansluiting van de kozijnen op de wanden (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing ruimtelijk element 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door het ventilatievoud te be
perken door tocht te vermijden (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Tochtdichting maakt lagere luchttemperaturen mogelijk 
(hier 20°) en daarmee kan men weer energie besparen. Die 
twee graden lagere luchttemperatuur maakt globaal het 
energieverlies door de wanden 10% lager (CM). 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: Door tochtdichting ontstaat gebrek aan verse 
lucht (CM) 
gewenst/ongewenst 
Mechanische ventilatie toepassen (CM). Deze houdt de 
luchttemperatuur op 20°C (CM) . 
nodig/mogelijk/genomen 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: De auteur van het artikel in CM vindt 
slapen in een potdicht huis vervelend (CM) 
gewenst /ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen 

berekend/gernaakt(b) 

(a) 
berekenings/rneetmethode 
(c) 

berekend/gemeten(b) 
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(13) 

(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

OVERIG 

Relatie 
Tocht vermijden in het algemeen vormt een voorwaarde voor warmteterugwinning 
uit ventilatielucht (M) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Tochtstrips 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Er zijn dubbele tochtstrips aangebracht in de raamkozijnen (8) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing tochtstrips 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) . 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door het ventilatievoud te be
perken door tocht te vermijden (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Tochtdichting maakt lagere luchttemperaturen mogelijk 
(hier 20°) en daarmee kan men weer energie besparen. Die 
twee graden lagere luchttemperatuur maakt globaal het 
energieverlies door de wanden 10% lager (CM). 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik t.echniek constructie overig 
Fysiologisch: Door tochtdichting ontstaat gebrek aan verse 
lucht (CM) 
gewenst/ongewenst 
Mechanische ventilatie toepassen (CM). Deze houdt de 
luchttemperatuur op 20° C (CM) . 
nodig/mogelijk/genomen 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: De auteur van het artikel in CM vindt 
slapen in een potdicht huis vervelend (CM) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

berekend/gemeten(b) 
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(13) 

(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

OVERIG 

Relatie 
Tocht vermijden in het algemeen vormt een voorwaarde voor warmteterugwinning 
uit ventilatielucht (M) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Kleppen in schoorstenen 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) In schoorstenen en kanalen zijn kleppen aangebracht (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing kleppen 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door ventilatievoud te beperken 
door alleen te ventileren als dat nodig is (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Tochtdichting maakt lagere luchttemperaturen mogelijk 
(hier 20°) en daarmee kan men weer energie besparen. Die 
twee graden lagere luchttemperatuur maakt globaal het 
energieverlies door de wanden 10% lager (CM). 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: Door tochtdichting ontstaat gebrek aan verse 
lucht (CM) 
gewenst/ongewenst 
Mechanische ventilatie toepassen (CM). Deze houdt de 
luchttemperatuur op 20°C (CM) 
nodig/mogelijk /genomen 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: De auteur van het artikel in CM vindt 
slapen in een potdicht huis vervelend (CM) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

berekend/gemeten(b) 

4-M-1 



(13) 

(14) 
(15) 

(16) . 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

OVERIG 

Relatie 
Tocht vermijden in het algemeen vormt een voorwaarde voor warmteterugwinning 
uit ventilatielucht (M) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Zware materialen 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Er worden materialen toegepast met een grote warmtecapaciteit. Binnenspouwblad 
150 mm kalkzandsteen, betonnen vloeren (CM) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing materiaal wanden en vloeren 

(5) wijk/woning/detailnivo 

· ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Er wordt niet expliciet een energie-overweging gegeven. De eerste overweging is 
wel als zodanig opgevat. Van de tweede en derde overweging is niet duidelijk of ze 
als overweging of als bijeffect bedoeld zijn (M) 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Zware materialen hebben een grote warmecapaciteit en 
kunnen dus veel warmte opnemen (CM) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: de zware binnenconstructies kunnen als buf
fer dienen om sterke schommelingen in het binnenklimaat 
op te vangen (CM) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: Door de zware binnenconstructies daalt de 
temperatuur 's nachts maar weinig. · 

(7) Deelmaatregelen zie (2) 
(8) Bijeffecten energie gebruik techniek constructie overig 

(a) 
gewenst/a ngewenst(b) 

(9) Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(ll) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

4-M-1 

berekend/ gemaak t(b) 

berekend/gemeten(b) 



·e 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-2 
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Voor U ligt bijlage IV van het onderzoek 

"(STEDE)BOUWKUNDIGE 
ONTWERPEN11 

ASPECTEN VAN ENERGIEBEWUST 

Het bevat het plan Euro-prijsvraag van Architectenbureau Sterenberg, 
beschreven volgens het in dit onderzoek ontwikkelde "PLANBESCHRIJ
VING". 

Deze planbeschrijving kan evenals bijlagen 11 ·en lil gebruikt worden als 
voorbeeld bij het maken van nieuwe planbeschrijvingen. Hierbij dient opge
merkt te worden dat bij deze planbeschrijving de inhoudelijke inbreng van de 
onderzoeker vrij beperkt is gebleven. 

Mede op basis van in dit plan voorkomende energiebesparende maatregelen 
zijn de energie-aanbevelingen in bijlage V opgeste ld • 

Eindhoven, 
1 september 1981 
1 september 1982 

ir. M.P.G. Plantinga-Heijman 
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ISOMHRICAL VIEW 

CT) 



PLANINFORMATIE 

(1) Euro-prijsvraag Groningen 5 

PLANOMSCHRIJVING 

(2) Gebruik fysiek 

woningen schakeling 
Rijtjes, variërend van 2-8 woningen(T) 

soort aantal groott~ 
gezinswoning + 107(T) 280 m excl. serre 
(T) en sundeck (B) 

vertrekken woningtype (e) 
. split-level, 

achter wonen, 
voor slapen(T) 

soort aantal grootte 2 • woonkamers 2 2:. 12,;t 19 m (T) 
38 m (B) 

2 slaapkamers 3 2:. 15,;t 4, 2:. 4 m (T) 

1 
49 m 

2
(B) 

keuken .!. 7 m2 (T) 
hobby 1 2:. 7 m (T) 

fysiologisch 

psychologisch 

(3) Techniek bouwsysteem planonderdeel 
Donker beton, glas, zuidzijde 
groot warmteaccu- woning (B) 
mulerend vermogen (B) 

Houten constructie, noordzijde 
goed geïsoleerd, buiten· woning (B) 

•• witgeschilderde planken 
geen warmtecapaciteit (B) 

(4) Constructie installaties planonderdee 1 
- Ventilator voor wegventileren kook- (b) 
luchtjes en als aanvulling op de 
koeling in de zomer (B). 

3 Capaciteit 1200 W, 70 m /uur (B) 
- Allesbrander, capaciteit 10.000 W (B) 

(5) Kosten/lasten aanneemsom planonderdeel 
(a) (b) 
gemaakt/berekend (c) 
berekeningsmethode 
(d) 

(6) woonlasten planonderdeel 
(a) (b) 
ge maakt/berekend(c) 
berekeningsmethode 
(d) 
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PROCES 

PARTICIPANTEN 
(7) Gebruik bewoners planonderdeel 

(a) (b) 

(8) Techniek opdrachtgever planonderdeel 
(a) (b) 

(9) architect met planonderdeel 
adviseurs (b) 
ir. D. van Woerden 
ir. F. Holvast 
Gedempte Zuiderdiep 103b 
Groningen 
tel. 050-140671 

(10) aannemer met planonderdeel 
onderaannemers (b) 
(a) 

• (11) overigen planonderdeel 
(a) (b) 

(12) Constructie beheerder planonderdeel 
(a) (b) 

(13) KADER Eerste Europese passieve zonne-energie prijsvraag. 

(14) FINANCIERING (a) planonderdeel 
(b) 

REAUSATIE 
(15) reeds gerealiseerd plaats planonderdeel 

(16) nog te realiseren plaats planonderdeel . 
Men is bezig afgeleiden van deze woning te realiseren op 
verschillende plaatsen (A) 

BRONNEN • (17) naam code 
Gegevens van de architecten: 
-Berekeningenboekje (B) 
-Tekening (T) 
-Gesprek met de ontwerpers (A) 

voorwaarden voor publicatie 
Publicatie mag, mits met bronvermelding. 
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FIRST FLOOR 

<1 ENTRANCE 

GROUNO HOOR 

(T) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

ENERG.IEBESPARINGSPAKKET 

PAKKETOMSCHRIJVING 

Qtrans 

Qvent 

Qzon 

Qint 
Qstook 

Wijk 
(a) 

(b) 

- Zuidorientatie 
- Belemmerings-
hoek 
beperken 

(d) 
(e) 

Woning 
(f) 

- Dakhelling 
- Tochthal 

-Wonen 
zuid, slapen 
noord, 
- Sundeck, 
- Serre, 

Detail 
- Beweegbare isolatie 
- Permanente isolatie 
- Dubbel glas 

(I) 

- Zware vloeren en wanden 
- Trombedak 

- Passieve vorm woningen 
(i) (n) 
(j) (o) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deeloplossingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

·Algemeen 
(a) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Passieve zonne-energie gebruiken. 
Geïntegreerd: Trombe-dak, serre, sundeck, wonen zuid sla
pen noord (B), beweegbare isolatie (B, T) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
Niet aan (genoemd) bijeffect gekoppeld: 
T.b.v. luchtverversing en koeling wordt med3 gebruik ge
maakt van ventilatoren (B), capaciteit: 70 m /h of 1200 W 
(B). 
nodig/mogelijk/genomen 

Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 
Opbrengsten berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 
Energieverbruik be~kend/gemeten 
294 KWh/jaar (B) of 0,0259 K Wh/dd.m (B) 
berekeningslmeet methode 
Zie B. 

OVERIG 

Relatie 
(10) T.b.v. het functioneren van het systeem moeten de volgende handelingen verricht 

worden:(B) 
-winterdag: openen isolatie, sluiten luiken . naar slaapkamers en deuren v.d. slaap
kamers 
-winternacht:omgekeerd. 
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(11) 

(12) 

(13) 

-zomerdag:sluiten zonwering, openen ventilatieopeningen in serre en sundeck, 
sluiten luiken en deuren naar de slaapkamers. 0 ... 
-zomernacht:omgekeerd, behalve voor de ventilatieopeningen (dm blijven open). 
(Het boekje is hier niet éénduidig over (M)) 
Het slagen vari dit plan is erg afhankelijk van de bediening door de bewoners. Of er 
moet iemand thui~ blijven of er moet op weersveranderingen geanticipeerd worden 
(A). . 
De onder "3" genoemde maatregelen zijn met elkaar geïntegreerd. (M) 

Belemmeringen en stimulansen 
Dit pakket wordt belemmerd door (a) 
(b) 

· Stimulansen voor de architecten om aan passieve zonne-energie te doen:(A) 
-Het is leuk om aan te werken, 
-Resultaten van actieve systemen zijn nog onduidelijk. 

Waardering 
(14) Belang 
(15) De ontwikkeling van deze woningen gaat verdér. Tijdens deze ontwikkeling 

. verandert er wel het een en ander (A) • 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Zuidorientatie 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De woningen zijn zoveel mogelijk op het zuiden georiënteerd (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing richting woningen. 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door de bestraling van de 
gevel te vergroten, door de woningen op het zuiden te 
oriënteren (4) 

(7) 
(8) 

(9) 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 
(a) . 

zie (2) 
energie gebruik techniek constructie 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 

berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 

overig 

(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor "Trombe-dak", "serre", "sundeck", 
"wonen zuid,slapen noord" (M) 

(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

(16) 

(17) 

(18) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door de structuur van de situatie. 
Er lopen nl. sloten in oost-west richting (B) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 
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Waardering 
(19) Belang 
(20) Evaluatie 

• 

• 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Belemmeringshoek beperken 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De belemmeringshoek is 15° (B), afgeleid van de hoogte van de winterzon (B). Dit 
wordt onder meer bereikt door de lagere woningen aan de zuidkant van het terrein 
te leggen (M, zie T) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing plaats woningen. 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie 
Effectieve zonbijdrage vergroten door bestraling 

(7) . Deelmaatregelen 
(8) Bijeffecten 

(9) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 

gevel te vergroten, door belemmeringen van 
vermijden (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 

· berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 

de 

overig 
van de 
zon te 

overig 

(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor "Trombe-dak", "serre", "sundeck", 
"wonen zuid,slapen noord" (M) 

(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

(16) 

(17) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 
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(18) 

(19) 
(20) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Dakhelling 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Er zijn lage (of flauw?) hellende daken toegepast om windturbulentie rond het huis 
te voorkomen (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qs.took 

(4) toevoeging/aanpassing vorm dak 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door ventilatievoud te beperken 
door de winddruk te verminderen (4) 

(7) Deelmaatregelen 
(8) Bijeffecten 

(9) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

zie (2) 
energie gebruik techniek 
(a) 
gewenst I o ngewe nst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

constructie 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

5-M-1 
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(19) 
(20) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Tochthal 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Er is een tochthalletje toegepast (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing tochthal 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door het ventilatievoud te be
perken door tocht te vermijden (4) 

(7) Deelmaatregelen zie (2) 
(8) Bijeffecten energie gebruik techniek constructie 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

(9) Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Dez.e maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-1 

overig 



<1 ENTRANCE 

(T) 

' 

5-M-2 



• 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) · Wonen zuid, slapen noord 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Het wonen is over twee lagen aan de zuidzijde gesitueerd, het slapen is over twee 
lagen aan de noordzijde gesitueerd (B). Aan de zuidzijde bevindt zich een serre (B). 
In het midden de trap (B) en de badkamers (A, T) . 

(3) · vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing plaats vertrekken · · 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

· energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door de . bruto warmtebe
hoefte te benutten door thermisch te zoneren (4) 
zie (2) · 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: door deze manier van thermisch zoneren ontstaat 
een bepaalde manier van leven: onder-boven, dag-nacht, 
kinderen-ouders. (A) 

. gewenst/ongewenst (A) 
(a) 
nodig/mogelijk/ genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/ gem eten(b) 

(13) 
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel maakt onderdeel uit van een geïntegreerd systeem. Om dit 
systeem goed te laten functioneren is men afhankelijk van de bewoners, zij moeten 
een aantal handelingen verrichten. Zie ook "Energiebesparingspakket" vraag 10. 
Deze maatregel kan niet zonder "Zuidoriëntatie" en "Belemmeringshoek beper
ken".(M) 
Deze maatregel is met "Trombe-dak", "serre", "sundeck" geïntegreerd.(M) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 
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(18) 

(19) 
(20) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Sundeck 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Het sundeck bestaat uit dubbel glas waarachter een betonnen muur en beweegbare 
isolatie (B) en bevindt zich op de verdieping (T). De muur wordt opgewarmd, 
waardoor deze 's avonds weer warmte af kan stralen (T). Of er ook warme lucht 
naar binnen gevoerd wordt, is niet duidelijk (M). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing sundeck 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door het invangend ver,.. 
mogen te vergroten door oppervlakken met invallend ver
mogen te vergroten (4) 
Dubbel beglaasd sundeck (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door het warmte-accu
mulerend vermogen te vergroten, door meer massa in de 
woning te brengen (4) 
Wand achter sundeck uitvoeren in beton (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans~ 
missiecoëfficiënt te beperken door tijdelijk de k-waarde 
van een oppervlak te beperken (4) 
Beweegbare isolatie toepassen.(B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

5-M-1 
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(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(8) 

Het is niet duidelijk of de volgende overweging een overweging of een bijeffect is 
(M): 
Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen · 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Bijeffecten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door bestraling van de 
gevel te vergroten door belemmeringen van de zon te 
vermijden (A)(4) 
Sundeck ligt op de verdieping (A) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie(?) gebruik techniek constructie over ig 
Voorkomen dat de muur overdag warmte naar de slaapka
mers afstraalt (-A) 
Isolerende luiken toepassen die overdag de muur van de er
achter liggende slaapkamer afschermen (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst (b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek . constructie overig 
Fysiek: het sundeck levert extra gebruiksruimte op (M) 
gewenst/ ongewenst(b) 

. (9) . Secundaire Voor niet-genoemd bijeffect: Beweegbare zonwering toe
passen (T) maatregelen 
nodig/mogelijk/genomen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) . 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/ gemeten(b) 

(14) Deze maatregel maakt onderdeel uit van een geïntegreerd systeem. Om dit 
systeem goed te laten functioneren is men afhankelijk van bewoners, zij moeten 
een aantal handelingen verrichten. Zie ook "Energiebesparingspakket" vraag 10. In 
het bijzonder gaat het hier om de volgende handelingen: 
De muur wordt overdag middels isolerende luiken van de erachter gelegen 
s.laapkamer afgeschermd (A). De muur moet gedurende de winternacht door de 
isolatie afgeschermd worden en gedurende de winterdag (vooral wanneer de zon 
niet achter de wolken zit (M)) moet de isolatie weer. verwijderd worden. (M). 
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(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Deze maatregel kan niet zonder "Zuidoriëntatie" en "Belemmeringshoek beperken" 
(M). 
Deze maatregel is met "Trombe-dak", "serre", "wonen zuid, slapen noord" geïnte
greerd. (M) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Serre 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De serre bestaat uit dubbel glas, daarachter een betonnen muur (B) en beweegbare 
isolatie (T). Lucht in de serre wordt opgewarmd en stroomt de woning in (A, T).De 
muur achter de serre wordt ook opgewarmd en geeft zijn warmte naar binnen toe 
af (T). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing serre 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

. (9) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage _vergroten door het invangend ver
mogen te vergroten, door oppervlakken met invangend 
vermogen te vergroten (4) 
Toepassen dubbel beglaasde serre (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewe.nst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek 
Effectieve zonbijdrage vergroten 
mulerend vermogen te vergroten 
woning te brengen (4) 

constructie overig 
door het warmte-accu
door meer massa in de 

Wand achter de serre uitvoeren in beton (B) 
energie gebruik techniek constructie 
(a) 
gewenst/ ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

overig 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken, door tijdelijk de k-waarde 
van een oppervlak te verkleinen(4) 
Beweegbare isolatie 'toepassen.(T) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

Voor niet-genoemd bijeffect: beweegbare zonwering toe
passen. 
nodig/mogelijk/genomen(B, T) 

5-M-1 



• 

• 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten · berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekeningslmeet methode 
(c) 

OVERIG . 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel maakt onderdeel uit van een geïntegreerd systeem. Om dit 

systeem goed te laten functioneren is men afhankélijk van bewoners, zij moeten 
een aantal handelingen verrichten. Zie ook "Energiebesparingspakket" vraag 10. In 
het bijzonder gaat het hier om .de volgende handelingen: 
Gedurende de winternacht moet de isolatie de muur afschermen en gedurende de 
winterdag (vooral als de zon schijnt (M)) moet de isolatie weer verwijderd worden 
(B, T). 
Deze maatregel kan niet zonder "Zuidoriëntatie" en "Belemmeringshoek beperken" 

. (M). 
(15) Deze maatregel is met "Trombe-dak", "sundeck", · "wonen zuid, slapen noord" 

geïntegreerd.(M) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

Belerpmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) . 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering. 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Passieve vorm woningen 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De vorm van de woningen is zodanig dat ze geschikt zijn voor passieve zonne
energie en aangepast zijn aan de gebouwde omgeving (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing vorm woningen 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

(7) Deelmaatregelen 
(8) Bijeffecten 

(9) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Effectieve zonbijdrage vergroten en verder ? 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: Vorm aanpassen aan bebouwing in de omge
ving 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

berekend/gemaakt(b) 

(12) Opbrengsten · berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

.(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

5-M- 1 
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(18) 

(19) 
(20) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Beweegbare isolatie 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Naast toepassing van beweegbare isolatie in "serre" en "Trombe-dak" en "sundeck" 
(zie ook daar) wordt ook beweegbare isolatie toegepast voor de ramen (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing beweegbare isolatie 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door de gemiddelde warmte
transmissiecoëfficiënt te beperken door tijdelijk de k
waarde van een oppervlak te beperken (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) . Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Om deze maatregel goed te laten functioneren is men afhankelijk van de bewoners. 
Zij moeten de isolatie n.l. bedienen. (A). lri de winternacht wordt de isolatie 
gesloten en gedurende de winterdag geopend (T). 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

5-M-1 



(18) 

(19) 
(20) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Permanente isolatie 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) In wanden, dak en b.g. vloer is permanente isolatie toegepast (B) 
K-waarden: 

2 houten gevel: 0,15W /m K (~) 
stressed-skin dak: O,Jt,W /m K (B) 
b.g. vloer: 0,17 W /m K (B) 

(3) vergroten/vèrkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing isolatie . 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

• 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

Transmissieverlies beperken door de gemiddelde warmte
transmissiecoëfficiënt te beperken door de k-waarde van 
een oppervlak te beperken.(4) 

Deelmaatregelen zie (2) 
Bijeffecten energie gebr~ik techniek constructie overig 

(a) 
gewenst/ ongewenst(b) 

Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 
Opbrengsten berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

5-M-1 



(18) 

(19) 
(20) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Dubbel glas 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Naast toepassing in "sUndeck", "Trombe-dak", en "serre" (zie ook daar) is dubbel 
glas ook toegepast in de ramen. 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Q int/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing glaslaag 

(5) wijk/woning/detailni va 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

(7) Deelmaatregelen 
(8) Bijeffecten 

(9) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Transmissieverlies beperken door de gemiddelde warmte
transmissiecoëfficiënt te beperken door de k-waarde van 
een oppervlak te beperken.(4) 
zie (2) · 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
. Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 

Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 
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(19) 
(20) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-2 



ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Zware vloeren en wanden 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Naast toepassen van beton in Trombe-dak (gasbeton), serre en sundeck, zijn ook de 
vloeren en muren in beton uitgevoerd. Vloeren: opslagcapaciteit = 2802Wh/°C (B). 
Muren: opslagcapaciteit = 5796Wh/°C (B). 

(3) 

(4) 

(5) 

vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

toevoeging/aanpassing materiaal vloeren en wanden 

wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door het warmteaccumu
Jerend vermogen te vergroten, door meer massa in de 
woning te brengen (4) 

(7) 
(8) 

(9) 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten . 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

zie (2) 
energie gebruik techniek constructie 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 

. berekend/gemeten(b) 

(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
(16) Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 

(b) 
(17) Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 

(b) 

Fasering 
(18) Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 

~ . 

5-M-1 

overig 



• 

• 

(19) 
(20) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Tronlbe-dak 

MAATREGELOMSCHRIJVII\JG 

(2) Het dak bestaat uit donkere gasbeton elementen, afgedekt met dubbel glas.Hiertus
sen bevindt zich beweegbare isolatie (B). Lucht wordt opgewarmd in de spouw en 
stroomt boven de woning in (T). Het dak zelf wordt ook opgewarmd en straalt 
warmte naar binnen toe af (T). · 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing samenstelling dak. 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door invangend vermogen 
te vergroten door oppervlakken die dat normaal niet heb
ben, invangend vermogen te geven (4) 
Dubbel glas op het dak. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door het warmte-accu
mulerend vermogen te vergroten door meer massa in de 
woning te brengen (4) 
Dak uitvoeren in donkere gasbeton elementen opslag
capaciteit 1260" Wh/°C (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken door tijdelijk de k-waarde 
van een oppervlak te beperken (4) 
Beweegbare isolatie toepassen.(B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

5-M-1 



(8) 

(9) 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(ll) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: de ruimte onder het Trombe-dak is donker 
gewenst/ ongewenst(b) 
Gedeelte van het Trombe-dak als raam uitvoeren (A) 
nodig/mogelijk/genomen 

. berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

• Relatie 

• 

(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel maakt onderdeel uit van een geïntegreerd systeem. Om dit 

systeem goed te laten functioneren is men afhankelijk van bewoners, zij moeten 
een aantal handelingen verrichten. Zie ook "Energiebesparingspakket" vraag 10. In 
het bijzonder gaat het hier om de volgende handelingen: 
Gedurende de winternacht moet de isolatie het Trombe-dak afschermen, gedurende 
de winterdag (vooral als de zon schijnt (M)) moet de isolatie weer verwijderd 
worden (T). 
Deze maatregel kan niet zonder "Zuidoriëntatie" en "Belemmeringshoek beperken" 
(M). 

(15) Deze maatregel is met "serre", "sundeck", "wonen zuid, slapen noord" geïntegreerd. 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

(M) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-2 
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Voor U ligt bijlage V van het onderzoek 

"(STEDE)BOUWKUI\IDIGE 
ONTWERPEN11 

ASPECTEN VAN ENERGIEBEWUST 

Het bevat 9 energie-aanbevelingen, beschreven volgens het in dit onderzoek 
ontwikkelde hulpmiddel "ENERGIE-AANBEVELING 11

• 

Deze energie-aanbevelingen zijn tot stand geko111en op basis van energiebe
sparende maatregelen die in bijlagen 11, 111 en IV voorkwamen. 

Deze energie-aanbevelingen kunnen als voorbeeld gebruikt worden bij het 
schrijven van nieuwe energie-aanbevelingen. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat bij deze energie-aanbevelingen de inhoudelijke inbreng van de 
onderzoeker vrij beperkt is gebleven. 

Deze energie-aanbevelingen kunnen deel uit gaan maken van een handleiding 
voor ontwerpers. Zie hiervoor ook het verslag • 

Eindhoven, 
1 september 1981 
1 september 1982 

ir. M.P.G. Plantinga-Heijman 
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ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Belemmeringshoek beperken 5 

AANBEVELINGOMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(3) toevoeging/aanpassing plaats woning 

(4) wijk/woning/detailnivo 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men belemmeringen van de zon wil vermijden. 
Dan moet men de belemmeringshoek ct. (hoek waarvan de 
tangens het quotient is van de hoogte van de 
tegenoverliggende bebouwing en de afstand tot die 
bebouwing) zo klein mogelijk maken. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

Algemeen 
Voor een zuidgevel geldt: als oZ. < 17° is de totale belemmerde straling per 
stookseizoen <10% (M) 
Kosten 
(a) 
Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 
(12) Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor "Trombe-dak", "serre", "sundeck" en 

"koude ruimtes noord, warme ruimtes zuid". • 
(13) Deze aanbeveling kan niet zonder (a) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
Belang 
Alternatief 

A-1 



VOORBEELD 

Belemmeringshoek beperken, Euro-prijsvraag Sterenberg (5) 

A-2 



ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Belemmeringshoek beperken 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) De belemmeringshoek is 15° (B), afgeleid van de hoogte van de winterzon (B). Dit 
wordt onder meer bereikt door de lagere woningen aan de zuidkant van het terrein 
te leggen (M, zie T) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing plaats woningen. 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ÓNtwERPOVERWEGIJ'.GEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door bestraling van de 
gevel te vergroten, door belemmeringen van de zon te 
vermijden (4) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

zie (2) Deelmaatregelen 
Bijeffecten energie gebruik techniek constructie 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) Secundaire 

maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) l 
berekeningsmethode 
(c) 
Opbrengsten 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 

overig 

(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor "Trombe-dak", "serre", "sundeck", 
"wonen zuid,slapen noord" (M) 

(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
(16) Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 

(b) 
(17) Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 

(b) 

5-M-1 

(18) 

(19) 
(20) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-2 
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ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Ingraven 2 

AANBEVEUNGOMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(3) toevoeging/aanpassing pl:;tats woning 

(4) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelaanbeven ngen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men de k-waarde van een oppervlak wil beperken en 
energie gebruik techniek constructie overig 
Als men daarvoor een goedkope isolator wil gebruiken 
Dan kan men de woning ingraven · 
energie gebruik techniek constructie overig 
De kruipruimte kan vervallen en hoeft dus niet verwarmd 
te worden . . 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men de woning zover mogelijk in wil graven 
Dan kan men ruimtes met een hoge borstwering 
(slaapruimtes) beneden leggen. De woonruimte ligt dan 
boven. 
energie gebruik techniek constructie overig 
Ruimtes welke de hoogste temperatuur vragen en het 
langst worden benut (woonruimtes) maken gebruik van 
vrijkomende opstijgende warmte van de daaronder gelegen 
slaapruimtes. 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: beddegoed kan niet gelucht worden 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: vanuit de hoger gelegen woonlaag kun je verder op 
straat kijken; handig i.v.m. toezicht op de kinderen 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie over ig 
Psychologisch: beneden ingegraven slapen is leuk, 
's morgens kijk je uit over de tuin. 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Afvoer van evt. toilet en douche op de slaaplaag kan lager 
liggen dan het riool. Afvoerwater moet dan in het riool 
gepompt worden. 
gewenst/ongewenst(b) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Ramen met onderdorpel op nivo maaiveld zijn lastig schoon 
te houden 
gewenst/ongewenst 
Toepassen grint t.p.v. raam i.p.v. grond 
nodig/mogelijk/genomen 

A-l 



(9) 

(10) 

(ll) 

(12) 
(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 0 
(a) 
Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 
Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze aanbeveling kan niet zonder (a) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door art. 68 van de Bouwverordening. 
Het aanbrengen van een bouwlaag lager dan 15 cm boven maaiveld is in strijd met 
dat artikel. 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door de grondsoort. 
Ingraven is makkelijker te realiseren op zandgrond dan op vochtigere grondsoorten. 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
Belang 
Minder ver uitgraven en met de uitgegraven aarde de woning aanaarden om 
hetzelfde resultaat te bereiken. 

VOORBEELD 

Ingraven, Nordica, Graasman (2) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) . 

(6) 

(7) 

(8) 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

Ingraven 

MAATREGELOMSCHRIJVII\G 

B.g. vloer ligt 1.20 m. onder maaiveld (V). Een belangrijk deel van de woning maakt 
hierdoor gebruik van de aarde als goedkope isolator (V) (Hoe worden nu leidingen 
e.d. bereikt? (M)) 
Beneden wordt geslapen, boven gewoond. 

vergroten/verkleinen Qtrans/Gvent/Qzon/Qint/Qstook 

toevoeging/aanpassing plaats woning 

wijk/woning/detailnivo 
.· · ; 

ONTWERPOVERWEGI~EN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

·secundaire 
maatregelen 

Overweging~.('! 
~ 
I" 

Deelmaatregelen 

Bijeffecten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken door k-waarde van een op
pervlak te beperken.(4) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Deze isolator is goedkoop (V) 
b.g.-vloer ligt 1.20 m onder maaiveld (V) 
energie gebruik techniek constructie overig 
De kruipruimte kan vervallen en hoeft dus niet verwarmd 
te worden (V) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie 
Woningen ·zoveel mogelijk ingra~en(V) 

overig 

Maken van hoge borstwering in onderste verdieping, dus de 
slaapruimtes ·beneden leggen (V). De woonruimte ligt nu 
boven. 
energie gebruik techniek constructie overig 
Ruimtes welke de hoogste temperatuur vragen en het 
langst worden benut, maken gebruik van de vrijkomende, 
opstijgende warmte van de daaronder gelegen slaapruimtes 
(V) 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: beddegoed kan niet gelucht worden (M) 
gewenst/ongewenst(M) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: vanuit de hoger gelegen keuken kun je verder op 
straat kijken, handig i.v.m. toezicht op de kinderen (W) 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: beneden, ingegraven slapen leuk, 's morgens 
kijk je uit over de tuin (W) 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Afvoer van het toilet op de slaaplaag ligt lager dan het 
riool. Het afvoerwater moet dus in het riool gepompt 
worden (W) 
gewenst/ongewenst(b) 

2-M-1 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

Secundaire 
maatregelen 

RENJEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 
Opbrengsten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ramen met onderdorpel ongeveer op nivo maalveld lastig 
schoon te houden (M) 
gewenst/ongewenst 
W zou grond ter plaatse van raam door grint vervangen 
nodig/mogelijk/genomen 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
(16) Het aanbrengen van een bouwlaag lager dan 15 cm boven maaiveld is in strijd met 

art. 68 van de bouwverordening (0) 
(17) Ingraven van de woningen was makkelijker te realiseren op zandgrond dan op een 

vochtige grondsoort (V) 

(18) 

(19) 
(ZO) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
In het vervolg zou men minder ver uitgraven en met de uitgegraven aarde de 
woning aanaarden om hetzelfde resultaat te bereiken (V) 

2-M-2 
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• 

ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Tochthal 4,5 

AANBEVELINGOMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Q int/Qstook 

(3) toevoeging/aanpassing tochthal 

(4) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(5) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Als men tocht wil vermijden. 

(6) Deelaanbevelingen Dan kan men voor de buitendeuren tochthalletjes 

(7) Bijeffecten 
( 

(8) Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(9) Algemeen 
(a) 

(10) Kosten 
(a) 

(11) Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 

toepassen. 
energie gebruik techniek 
zie "tocht vermijden" 
gewenst/ongewenst(b) 
zie "tocht vermijden" 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

constructie 

(12) Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor zie "tocht vermijden" 
(13) Deze aanbeveling kan niet zonder (a) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
Belang 
Alternatief 

A-l 

overig 



VOORBEELD 

Tochthal, CV-loze woning, Kristinsson (4) 
Tochthal, Euro-prijsvraag, Sterenberg (5) 

A-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL • 

(1) Tochthal 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Zowel aan de voor- als aan de achterzijde zijn tochthalletjes toegepast (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing tochthal 

(5) wijk/woning/detailnivo 

{6) 

(7) 
(8) 

(9) . 

(8) 

(9) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Oiérwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

secundaire 
maatregelen 

BiJ" effecten· 
li 
t 

Secunclaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door ventilatievoud te beperken 
door tocht te vermijden. (4) 
zie {2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Tochtdichting maakt lagere luchttemperatuur mogelijk 
(hier 20°C) en daarmee kan men weer energie besparen. 
Die twee graden lagere luchttemperatuur maakt globaal 
het energieverlies door de wanden 10% lager (CM) 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: Door tochtdichting ontstaat gebrek aan verse 
lucht (CM) 
gewenst /ongewenst 
Mechanische ventilatie toepassen (CM). Deze houdt de 
luchttemperatuur op 20°C (CM) 
nodig/mogelijk/genomen 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: De auteur van het artikl!l in CM vindt 
slapen in een potdicht huis vervelend (CM) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/niogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 
(a) 
berekenings/meetmethode 
{c) 

OVERIG 

Relatie 

berekend/gemaakt{b) 

berekend/gemeten(b) 

(13) Tocht vermijden i.h.a. vormt een voorwaarde voor warmteterugwinning uit ventila
tielucht (M) 

4-M-1 

(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

• Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
{b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
{b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL --
(1) Tochthal 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Er is een tochthalletje toegepast (B) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing tochthal 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door het ventilatievoud te be
perken door tocht te vermijden (4) 

(7) Deelmaatregelen zie (2) 
(8) Bijeffecten energie gebruik techniek 

(a) 
constructie 

gewenst/ongewenst{b) 
(9) Secundaire (a) 

maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 

(10) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 

.(12) 

(a) 
berekeningsmethode 
(c) ' 
OpbrengstenY, 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) . 

OVERIG 

Relatie 
{13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

(16) 

(17) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

berekendfgemeten(b) 

(18) 
Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

(19) 
(20) 

Waardering . 
Belang 
Evaluatie 

5-M-1 
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ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Koude ruimtes noord, warme ruimtes zuid 4,5 

AANBEVELit,COMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(3) toevoeging/aanpassing plaats vertrekken 

(4) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men thermisch wil zoneren. 
Dan kan men de verblijfsruimtes (waar men stilzit) aan de 
zuidzijde leggen en de gebruiksruimtes (waar men in 
beweging is) aan de noordzijde leggen. 
energie gebruik techniek constructie overig 
De noordruimtes zijn koeler dan de zuidruimtes en vormen 
tevens een buffer voor de zuidruimtes. 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: als men tevens een bepaalde manier van leven: 
onder-boven = dag-nacht = kinderen-ouders wil bevorderen. 
Dan kan men het wonen over twee lagen aan de zuidzijde 

. situeren en het slapen over twee lagen aan de noordzijde. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) . 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(12) Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor (a) 
(13) Deze aanbeveling kan niet zonder "zuid-oriëntatie" en "belemmeringshoek 

beperken". Zie ook "effectieve zonbijdrage vergroten". 

A-l 



(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
Belang 
Alternatief 

VOORBEELD 

Koude ruimtes noord, warme ruimtes zuid, CV-loze woning, Kristinsson (4) 
Wonen zuid, slapen noord, Euro-prijsvraag, Sterenberg (5) 

A-2 
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Koude ruimtes noord, warme ruimtes zuid. 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Aan de zuidzijde bevinden zich de verbiijfsruimtes (waar men stilzit) en aan de 
noordzijde bevinden zich de gebruiksruimtes (waar men in beweging is) (B, CM) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing plaats vertrekken 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door bruto warmtebe
hoefte te benutten door thermisch te zoneren (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
De noordruimtes zijn koeler dan de zuidruimtes en vormen 
tevens een buffer voor de zuidruimtes (B) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogeiijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) . 
berekeningsi/1ethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

De zonbijdrage in de warmtebalans bedraagt 1945 KWh (CM) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Passieve zonne-energie kan niet zonder actieve bewoners (CM) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-1 



Zonering vangebruiks-en verblijfsruimlen 

• 

4-M-2 

Het verschil in oriëntatie wordt uitgebuit door de 
verblijfsruimten, waar men over het algemeen stil zit, 
aan de warme zonzijdele leggen. De 
gebruiksruimten, waar men kortere tijd verblijft en 
meer in beweging is,liggen aan de koudere zijde. 
Deze ruimten zijn iets koeler en fungeren tevens als 
buffer voor de warmere verblijfsruimten. 

(8) 



(1) 

(2) 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL • 
Wonen zuid, slapen noord 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

Het wonen is over twee lagen aan de zuidzijde gesitueerd, het slapen Is over twee 
lagen aan de noordzijde gesitueerd (B). Aan de zuidzijde bevindt· zich een serre (B). 
In het midden de trap (B) en de badkamers (A,T) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing plaats vertrekken 

(5) wijk/woning/detailnivo 

• (6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

ONTwERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 

ü 
I 

berekeningsmethode 
(c) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door de bruto warmtebe
hoefte te benutten door thermisch te zoneren (4) 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiek: door deze manier van thermisch zoneren ontstaat 
een bepaalde manier van leven: onder-boven, dag-nacht, 
kinderen-ouders. (A) 
gewenst/ongewenst (A) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) . 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel maakt onderdeel uit van een geïntegreerd systeem. Om dit 

systeem goed te laten functioneren is men afhankelijk van de bewoners, zij moeten 
een aantal handelingen verrichten. Zie ook "Energiebesparingspakket" vraag 9. 
Deze maatregel kan niet zonder "Zuidoriëntatie" en "Belemmeringshoek beper-
ken".(M) . 

(15) Deze maatregel is met "Trombe-dak", "serre", "sundeck" geintegreerd.(M) 

Belemmeringen en stimulansen 
(16) Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 

(b) 
· (17) Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 

(b) 

5-M-1 

(18) 

(19) 
(20) 

e 
Fasering 
Deze maatregel Is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

5-M-2 
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e 

ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Warme leidingen op één plaats 4 

AANBEVELINGOMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(3) toevoeging/~anpassing plaats leidingen 

(4) wijk/woning/detailnivo 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men thermisch wil zoneren. 
Dan kan men alle warmteafgevende leidingen in één kanaal 
met massieve wanden concentreren. De wanden van het 
kanaal kunnen de warmte opslaan en weer uitstralen. De 
koker moet dan liggen aan ruimtes met een grote 
warmtebehoefte. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk /genomen(b) 

(12) Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor (a) 
(13) Deze aanbeveling kan niet zonder (a) • 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) · 
(b) 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
.Belang 
Alternatief 

A-1 



VOORBEELD 

Warme leidingen op één plaats, CV-loze woning, Kristinssen (4) 

A-2 



ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1), Warme leidingen op één plaats 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Alle warmteafgevende leidingen zijn in één kanaal geconcentreerd. De massieve 
wanden van dit kanaal slaan de warmte op en stralen deze weer uit (B). 
De warmtevragende ruimtes liggen hieraan (P). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing plaats leidingen 

(5) wijk/woning/detailnivo 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

ÓNrwERPOVERWEGII\CEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Oee !maatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 

:} 

berekeningsmethode 
(c) 
Opbrengsten 

energie gebruik techniek constructie overig 
Interne warmteproductie benutten door thermisch zoneren 
(4) 
zie (2) 
energie gebruik . techniek constructie overig 
Fysiek: 
De woonkamer is kleiner en de eetkeuken groter dan 
normaal (CM). Is dit een gevolg van deze maatregei?(M). 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
(16) Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 

(b) 0 

(17) Oeze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
(18) Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 

(b) 

4-M-1 

(19) 
(20) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

• 

4-M-2 
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• 

• 

ENERGIE-AANBEVELING 

(1) H.R.-e.v. ketel 2 

AANBEVEUNGOMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Q int/Qstook 

(3) toevoeging/aanpassing installatie 

(4) wijk/woning/detailnivo 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men het rendement van de installatie wil vergroten. 
Dan kan men een H.R.-e.v. ketel toepassen. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(12) Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor (a) 
(13) Deze aanbeveling kan niet zonder (a) 

(14) 

(15) 

(16) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
(17) · Belang 
(18) Alternatief 

A-l 



VOORBEELD 

H.R.-e.v. ketel, Nardica, Graasman (2) 

• 

A-2 



ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) H.R.- e.v.ketel 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) In twee woningen zijn H.R.-c.v.ketels toegepast (V); rendement 83% (V) 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing installatie 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) ovérwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Stookbehoefte beperken door rendement installatie te ver
groten (3) 

(7) 
(8) 

(9) 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

zie (2) 
energie gebruik 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

techniek 

(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

constructie 

(11) Kosten berekend/gemaakt{b) 
!650,- (V) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbre~gsterf · 
180 m aardgas per jaar{V) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geintegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

2-M-1 

overig 



• 

• 

ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Permanente isolatie 2,4,5 

AANBEVELINGOMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Q int/Q stook 

(3) toevoeging/aanpassing isolatielaag 

(4) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BI~IEFFECTEN 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men de k-waarde van een oppervlak wil verkleinen. 
Dan kan men isolatie toepassen in b.g.-vloer, dak, gevels, 
woningscheidende wanden. 
specificatie naar de gevel: 
energie gebruik techniek constructie overig 
Door hogere oppervlaktetemperaturen van de wand zijn 
lagere luchttemperaturen mogelijk, wat energie bespaart. 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik of techniek of constructie avetig 
Het gevelpakket kan te dik worden. 
gewenst/ongewenst 
Toepassen plaatmateriaal aan de buitenzijde. 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men koudebruggen wil vermijden en/of 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: als men koudestraling wil vermijden 
Dan kan men de isolatie aan de buitenzijde toepassen. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

specificatie naar het dak: 
energie gebruik techniek constructie overig 
Als men dat deel van de woning dat verwarmd moet worden 
zo klein mogelijk wil houden. 
Dan kan men isolatie aan de onderzijde van de kapruimte 
aanbrengen. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

A-1 



(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(5) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
(13) 

(14) 
(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 

specificatie naar b.g.-vloer: 
energie gebruik techniek constructie overig 
Als men wil voorkomen dat de waterleidingen bevriezen. 
Dan moet men de isolatie aan de onderzijde van de 
kruipruimte aanbrengen. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie . overig 
Als men een hoge bouwsnelheid wil halen en/of 
energie gebruik techniek ·constructie overig 
Als men isolerende, dragende en brandwerende funkties in 
één element wil verenigen 
Dan kan men Norgips elementen toepassen. Dit zijn 
elementen, 8 of 10 cm dik, 2 gipsplaten waartussen 
polyurethaanschuim. Zij kunnen toegepast worden in 
plafonds, gevels, woningscheidende wanden. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) . 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze aanbeveling kan niet zonder (a) 

Belemmeringen en stimulansen 
Het kan zijn dat het Norgips element nog niet over een KOMO-keurmerk beschikt. 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) · 
(b) 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
Isolatie is belangrijk 
Alternatief 

A-2 



VOORBEELD 

Isolatie, Nordica, Groosman (2) 
Isolatie, CV-loze woning, Kristinsson (4) 
Permanente isolatie, Euro-prijsvraag, Sterenberg (5) 

• 

A-3 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

Isolatie 

MAA TREGELOMSCHRIJVI~ 

Toepassen Norgips element, 8 of 10 cm dik, 2 gipsplaten waartussen polyurethaan
schuim (V). Als isolatie werkt het in: plafond woonverdieping, {opgevels, gevels 
onder maaiveld, woningscheidende wanden. R-waarde gevel 3,3 m K/W (V) 
De woningscheidende wand is wat betreft de warmtetransmissie als buitenwand 
berekend en ook als zodanig geïsoleerd (V). 

vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

toevoeging/aanpassing isolatie 

wij~/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGII'CEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

& 
t 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken door k-waarde van een op-
pervlak te beperken (4) · 
zie (2) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Deze elementen maken een hoge bouwsnelheid mogelijk 
(V). De bouwtijd bedroeg 13 weken (P) 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Deze elementen zijn tevens dragend en brandwerend (V) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/moge !i jk/genomen(b) 

Specificatie naar plafond: 
energie gebruik techniek constructie overig 
Dat deel van de woning dat verwarmd moet worden zo 
klein mogelijk houden (V) 
Isolatie aan onderzijde kapruimte. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
meerkosten bouwsysteem f7 .600,- (V) 
berekeningsmethode · 
(c) 

berekend/gemaakt(b) 

(12) Opbrengsten 
(a) 
berekenlngs/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel ls met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 

berekend/gemeten(b) 

(16) Dit (?)element beschikte nog niet over een KOMO-keurmerk. 
(17) Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) · 

(b) 

Fasering 
(18) Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 

(b) ' 

Waardering 
(19) Belang 
(20) Evaluatie 

2-M-2 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

Isolatie 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

De woning wordt aan de buitenzijde ingzpakt met een dikke laag isolatiemateriaal 
15 à 20 cm dik. R wordt grotendeels 5m K/W. (B,CM). ' 

vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

toevoeging/aanpassing isolatielaag 

wijk/woning/detailnivo 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 
:1 

Dee !maatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Overwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door gemiddelde warmtetrans
missiecoëfficiënt te beperken door de k-waarde van een 
oppervlak te. verkleinen (4) 
Toepassen isolatielaag 15 à 20 cm dik. 
Specificatie naar de gevel: 
energie gebruik techniek constructie overig 
Door hogere oppervlaktetemperaturen van de wand zijn 
lagere luchttemperaturen mogelijk (hier 20°C (CM), wat 
energie bespaart (B, CM). Die twee graden lagere lucht
temperatuur maakt globaal het energieverlies door de 
wanden 10% lager (CM). 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door omhullend oppervlak te 
beperken door koudebruggen te vermijden (4) (B). 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: koudestraling vermijden (B). 
Isolatie aan de buitenzijde (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

Spe ei ficatie naar de b.g.-v!oer: 
energie gebruik techniek constructie 
Bevriezen waterleidingen voorkomen (B) 

overig 

Isolatie aan de onderzijde van de kruipruimte (B) 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

Van de volgende ontwerpoverweging is niet duidelijk of het als ontwerpoverweging 
of bijeffect bedoeld is (M). 

Specificatie naar de b.g.-vloer: 
Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

Fysiologisch: koudestraling van de vloer voorkomen (B) 
Deelmaatregelen Kruipruimte zwak ventileren met de gebalanceerde venti

latie (B) 
Bijeffecten energie gebruik techniek construct ie overig 

(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

Specificatie naar de gevel: 
Overwegingen energie gebruik of techniek of constructie overig 

Deelmaatregelen 
Maat gevel beperken tot 380 mm en daarmee ? (CM) 
Toepassen plaatmateriaal aan de buitenzijde (CM) 

Bijeffecten energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

Secundaire (a) 
maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 
Opbrengsten 
(a) 
berekenlngs/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt· gestimuleerd door (a) 
(b) 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 

Fasering 
Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
(19) Toepassen van extra isolatie is het belangrijkst (CM) 
(20) Evaluatie 

4-M-1 4-M-2 



• 
Isolatie van de buitenhuid 

• 

4-M-3 

De woning is geheel ingepakt met een dikke isolatie 
( 15 tot 20 cm) met een hoge warmteweerstand 
(R=5m2KIW). 
De kruipruimte is aan de onderzijde geïsoleerd. 
Normaal wordt de begane grondvloer geïsoleerd, 
maar als deze vloer extra wordt geïsoleerd is de 
kans groot dat de waterleiding bevriest. De 
kruipruimte wordt zwak geventileerd met de 
gebalanceerde ventilatie en heeft daardoor de 
zelfde temperatuur als het huis. De vloer is hierdoor 
ook warm, zodat er geen onaangename koude 
straling optreedt. 

(8) 



0). 

(2) 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

Permanente isolatie 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

In wanden, dak en b.g. vloer Is permanente Isolatie toegepast (B) 
K-waarden: 

2 houten gevel: 0,15W/m K (~) 
stressed-skin dak: O,J.t.W /m K (B) 
b.g. vloer: 0,17 W /m K (B) 

(J) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing isolatie 

(5) .:Vijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Transmissieverlies beperken door de gemiddelde warmte
transmissiecoëfficiënt te beperken door de k-waarde van 
een oppervlak te beperken. 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) !) 

zie (2) 
energie gebruik technlek constructie 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten berekend/gemeten(b) 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
Oeze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) . 

5-M-1 

overig 

(18) 
Fasering 
Deze maatregel Is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
(19) Belang 
(20) Evaluatie 

5-M-2 
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ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Tochtstrips 4 

AANBEVEU~OMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Q int/Qstook 

(3) toevoeging/aanpassing tochtstrips 

(4) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(5) Overwegingen energie gebruik techniek ·constructie overig 
Als men tocht wil vermijden. 

(6) Deelaanbevelingen Dan kan men tochtstrips toepassen bij bewegende delen. 
(7) Bijeffecten energie gebruik techniek constructie overig 

Zie "tocht vermijden" 
gewenst/ongewenst(b) 

(8) Secundaire 
maatregelen 

Zie "tocht vermijden". 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

(9) Algemeen 
(a) 

(10) Kosten 
(a) 

(11) Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 
(12) Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor zie "tocht vermijden". 
(13) Deze aanbeveling kan niet zonder (a) · 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) 
(b) . 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
Belang 
Alternatief 

A-1 



VOORBEELD 

Tochtstrips, CV-loze woning, Kristinsson (4) 

A-2 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(8) 

(9) 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

Tochtstrips 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

Er zijn dubbele tochtstrips aangebracht in de raamkozijnen (8) 

vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

toevoeging/aanpassing tochtstrips 

wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

OVE!rwegingen 

Deelmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Ventilatieverlies beperken door het ventilatievoud te be
perken door tocht te vermijden (4) 
zie (2) 
energie. gebruik techniek constructie overig 
Tochtdichting maakt lagere luchttemperaturen mogelijk 
(hier 20°) en daarmee kan men weer energie besparen. Die 
twee graden lagere luchttemperatuur maakt globaal het 
energieverlies door de wanden 10% lager (CM). 
gewenst/ongewenst 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fys iologisch: Door tochtdichting ontstaat gebrek aan verse 
lucht (CM) 
gewenst /ongewenst 
Mechanische ventilatie toepassen (CM). Deze houdt de 
luchttemperatuur op 20° C (CM) 
nodig/mogelijk/genomen 
energie gebruik techniek constructie overig 
Psychologisch: De auteur van het artikel in CM vindt 
slapen in een potdicht huis vervelend (CM) 
gewenst/ongewenst 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 

4-M-1 . 

(13) 

(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
(20) 

OVERIG -· 
Relatle 
Tocht vermijden In het algemeen vormt een voorwaarde voor warmteterugwinning 
uit ventilatielucht (M) 
Deze maatregel kan niet zonder (a) 
Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze maatregel Is gefaseerd te nemen/genomen(a) 
(b) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

4-M-2 
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ENERGIE-AANBEVELING 

(1) Zware materialen 4,5 

AANBEVEUNGOMSCHRIJVING 

(2) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(3) toevoeging/aanpassing materiaal vloeren en wanden 

(4) wijk/woning/detailnivo 

(5) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

Overwegingen 

Deelaanbevelingen 

Bijeffecten 

Secundaire 
maatregelen 

RENDEMENT 

Algemeen 
(a) 
Kosten 
(a) 
Opbrengsten 
(a) 

OVERIG 

Relatie 

energie gebruik techniek constructie overig 
Als men wil dat de constructie veel warmte op kan nemen 
en/ of 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: als men sterke schommelingen in het 
binnenklimaat wil voorkomen 
Dan kan men materialen met een grote warmtecapaciteit 
toepassen in vloeren en wanden. 
energie gebruik techniek constructie overig 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 
(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

Deze aanbeveling vormt een voorwaarde voor (a) 
Deze aanbeveling kan niet zonder (a) 

Belemmeringen en stimulansen 
Deze aanbeveling wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze aanbeveling wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
Deze aanbeveling is wel/niet(a) gefaseerd op te volgen. 
(b) 

Waardering 
Belang 
Alternatief 

A-l 



VOORBEELD 

Zware materialen, CV-loze woning, Kristinsson (4) 
Zware vloeren en wanden, Euro-prijsvraag, Sterenberg (5) 

A-2 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

Zware materialen 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

Er worden materialen toegepast met een grote warmtecapaciteit. Binnenspouwblad 
150 mm kalkzandsteen·, betonnen vloeren (CM) 

vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

toevoeging/aanpassing materiaal wanden en vloeren 

wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 
' ' 

Er wordt niet expliciet een energie-overweging gegeven. De eerste overweging Is 
wel als zodanig opgevat. Van de tweede en derde overweging is niet duidelijk of ze 
als overweging of als bijeffect bedoeld zijn (M) 
Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 

Zware materialen hebben een grote warmecapaciteit en 
kunnen dus veel warmte opnemen (CM) 

Deèlmaatregelen 
Bijeffecten 

Secundaire V 
maatregelen 

RENDEMENT 

energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: de zware binnenconstructies kunnen als buf
fer dienen om sterke schommelingen in het binnenklimaat 
op te vangen (CM) 
energie gebruik techniek constructie overig 
Fysiologisch: Door de zware binnenconstructies daalt de 
temperatuur 's nachts maar weinig. 
zie (2) 
energie gebruik 
(a) 
gewenst/ongewenst(b) 

techniek 

(a) 
nodig/mogelijk/genomen(b) 

constructie overig 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten 
(a) 
berekeningsmethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 
(a) 
berekenings/meetmethode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 

berekend/gemaakt(b) 

berekend/gemeten(b) 

(13) Deze maatregetvormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

4-M-1 

(16) 

(17) 

e 
Belemmeringen en stimulansen 
Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 
(b) 
Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 
(b) 

Fasering 
(18) Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 

(b) 

Waardering 
(19) Belang 
(20) Evaluatie 

4-M-Z 



ENERGIEBESPARENDE MAATREGEL 

(1) Zware vloeren en wanden 

MAATREGELOMSCHRIJVING 

(2) Naast toepassen van beton in Trombe-dak (gasbeton), serre en sundeck, zijn ook de 
vloeren en muren in beton uitgevoerd. Vloeren: opslagcapaciteit = 2802Wh",C (B). 
Muren: opslagcapaciteit = 5796Wh/°C (B). 

(3) vergroten/verkleinen Qtrans/Qvent/Qzon/Qint/Qstook 

(4) toevoeging/aanpassing materiaal vloeren en wanden 

(5) wijk/woning/detailnivo 

ONTWERPOVERWEGINGEN EN BIJEFFECTEN 

(6) Overwegingen energie gebruik techniek constructie overig 
Effectieve zonbijdrage vergroten door het warmteaccumu
lerend vermogen te vergroten, door meer massa in de 
woning te brengen (4) 

(7) Deelmaatregelen zie (2) 
(8) Bijeffecten energie gebruik techniek 

(a) 
constructie 

gewenst/ongewenst(b) 
(9) Secundaire (a) 

maatregelen nodig/mogelijk/genomen(b) 

RENDEMENT 

(10) Algemeen 
(a) 

(11) Kosten berekend/gemaakt(b) 
(a) fi 
berekeningsrhethode 
(c) 

(12) Opbrengsten 
(a) 
berekeningslmeet methode 
(c) 

OVERIG 

Relatie 
(13) Deze maatregel vormt een voorwaarde voor (a) 
(14) Deze maatregel kan niet zonder (a) 
(15) Deze maatregel is met (a) geïntegreerd. 

Belemmeringen en stimulansen 
(16) Deze maatregel wordt belemmerd door (a) 

(b) 
(17) Deze maatregel wordt gestimuleerd door (a) 

(b) 

berekend/gemeten(b) 

Fasering 
(18) Deze maatregel is gefaseerd te nemen/genomen(a) 

(b) 

5-M-1 

overig 

(19) 
(2Q) 

Waardering 
Belang 
Evaluatie 

-
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