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VOOWOOD 
Voor u ligt het eindverslag 'Duurzame ontwikkeling: Meer dan alleen een energieprestatie leveren'. 

Dit verslag is het eindproduct van mijn masteropleiding Architecture, Building and Planning 
aan de leerstoel Real Estate Management & Development van de Technische Universiteit te 
Eindhoven (TU/e) . 

Alvorens ik aan dit onderzoek begon was ik niet op de hoogte van de werkelijke betekenis 
van duurzame ontwikkeling. Gaandeweg het onderzoek is mij duidelijk geworden dat 
duurzame ontwikkeling een complex begrip is, waarvoor geen eenduidige definitie is op te 
stellen. Deze complexiteit draagt mijns inziens bij aan het feit dat duurzame ontwikkeling als 
containerbegrip wordt beschouwd. Het is daarom ook moeilijk en langzaam te integreren in 
de doorgaans traditionele bouwwereld. 
Ook het begrip wooncomfort is een subjectief begrip dat door iedereen op zijn eigen manier 
wordt ervaren. Omdat deze twee begrippen centraal staan in mijn onderzoek is het een 
moeilijk maar uitdagend proces geweest om deze twee begrippen zo goed mogelijk te 
formuleren, omschrijven en vervolgens in verband met elkaar te brengen. 
Gaandeweg het onderzoek is mij ook duidelijk geworden dat de gezondheid van de 
gebruiker van een woongebouw een belangrijke rol speelt. Voordat ik aan dit onderzoek 
begon heb ik nooit stil gestaan bij het feit dat een gebouw ongezond zou kunnen zijn voor de 
eindgebruiker. Persoonlijk - en met mij veel mensen - ervaar ik dit als een 
vanzelfsprekendheid, waarbij je pas (helaas) stilstaat als het je gezondheid aantast. Ik moet 
zeggen dat ik het als een aangename bijkomstigheid beschouw dat ik meer vertrouwd ben 
geraakt met dit onderwerp. 

Al met al moet ik concluderen dat het een interessant en leerzaam afstudeerproces is 
geweest, waarbij ik tot nieuwe inzichten ben gekomen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling en wooncomfort en waarbij ik tevens vele leuke contacten heb opgedaan. Ik 
hoop dan ook dat u als lezer aan het eind van deze thesis eveneens tot nieuwe inzichten bent 
gekomen of in ieder geval meer bewust bent geworden van het feit dat bepaalde zekerheden 
niet zo vanzelfsprekend hoeven te zijn . 

Tot slot wil ik graag van de TU/e mijn begeleiders mevrouw van de Ven en de heer Maussen 
willen bedanken voor hun kritische commentaar, nuttige op- en aanmerkingen en de prettige 
sfeer tijdens de begeleidingsuren. Tevens wil ik mijn collega's van Vesteda Project B.V. te 
Maastricht bedanken voor de prettige omgang gedurende mijn afstuderen. In het bijzonder 
wil ik de heer Deloni d' Aure bedanken voor het delen van zijn ervaringen met betrekking tot 
de bouwkosten en het bouwproces en de prettige en nuttige discussies met betrekking tot het 
onderzoek. 

Veel leesplezier, 

Marco Tax 
Juni 2008 
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Duu rzmnt' onhnikkt:l iug. Mei'r dmr aiiCl' ll ecu t'Ji t 'l',"iep rc~lnht' l t"11C r ,·n. 

ME NVA 
Ondanks de terughoudendheid wint duurzame ontwikkeling wel steeds meer terrein in 
Nederland. De gebruiker is bereid om spaarlampen aan te schaffen en duurzame producten 
te kopen, maar echt grote investeringen - zoals het na-isoleren van een woning - blijven 
achterwege. De burger is ook best bereid om op duurzaam gedrag over te gaan, mits er 
adequate alternatieven zijn en ook op die mogelijkheden wordt gewezen. De alternatieven in 
de bouwsector ontbreken echter vaak, omdat architecten niet duurzaam ontwerpen zonder 
opdracht. De ontwikkelaar geeft echter geen opdrachten, omdat deze van mening is dat 
daarvoor geen draagvlak bestaat bij de consument. Hierdoor krijgt de consument - zich al 
dan niet bewust van de noodzaak- de woning nooit aangeboden. Op deze manier wordt een 
vicieuze cirkel gecreëerd. 

Met betrekking tot energiebesparing worden veel initiatieven aangedragen. Initiatieven zoals 
een dikke truiendag en vijf minuten de lichten doven geven echter een verkeerd signaal. 
Energiebesparing wordt op deze manier gelijkgesteld met inleveren op het wooncomfort. Dit 
is uiteraard niet de bedoeling. Het toepassen van duurzame ontwikkeling mag niet ten koste 
gaan van het wooncomfort, maar dient juist een meerwaarde te zijn . Duurzame 
ontwikkeling is namelijk meer dan alleen energiebesparing. Deze andere kwaliteiten van 
duurzame ontwikkeling zoals het verhogen van het wooncomfort, een gezonder 
binnenmilieu en besparen op de woonlasten dienen te worden benadrukt om de gebruiker 
aan te zetten om voor adequate en duurzame alternatieven te kiezen. Op de lange termijn 
dient duurzaamheid om te slaan in dierbaarheid, waarbij men zich wil identificeren met een 
duurzame leefomgeving en zal moeten blijken dat duurzame ontwikkeling meer is dan 
alleen een energieprestatie leveren. 

In dit onderzoek wordt aan de hand van een drietal pakketten duidelijk gemaakt op welke 
manier duurzame ontwikkeling een bijdrage levert aan het wooncomfort. Op deze manier 
dient de doelstelling van dit onderzoek te worden behaald: Inzicht krijgen in de aspecten van 
duurzame ontwikkeling die van invloed zijn op het wooncomfort van de gebruiker, teneinde 
inzichtelijk te maken voor ontwikkelaars en de eindgebruiker dat duurzame ontwikkeling meer is dan 
alleen een energieprestatie leveren. 

In dit onderzoek staan twee begrippen centraal; duurzame ontwikkeling en wooncomfort. 
Voor het begrip duurzame ontwikkeling zijn vijf thema's opgesteld en voor het begrip 
wooncomfort zes criteria. Per thema is uitgewerkt welke invloed dit thema heeft op de 
verschillende criteria van wooncomfort. Op deze manier ontstaan een aantal combinaties 
tussen één thema en één criterium. Hierbij is een driedeling gemaakt tussen: 

~ Positief voor duurzame ontwikkeling én positieve invloed op wooncomfort. 
~ Positief voor wooncomfort echter niet persé duurzame ontwikkeling. 
~ Positief voor duurzame ontwikkeling echter geen directe (of negatieve) invloed op 

wooncomfort. 
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De combinaties die hierbij zijn ontstaan hebben betrekking op (niet) installatietechnische 
toepassingen. Deze toepassingen zijn benoemd en onderverdeeld in drie niveaus. Aan de 
hand van deze onderverdeling, de investeringkosten en de terugverdientijd zijn drie 
pakketten samengesteld: 

).;> Pakket 1 
Het eerste pakket is het goedkoopste pakket met een investering tot €5.000, - en levert de 
minste bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een verhoogd wooncomfort. De 
terugverdientijd bedraagt ongeveer 5 jaar. 
).- Pakket 2 

De investering van het tweede pakket ligt tussen de €5.000, - en €10.000, - en levert een 
grotere bijdrage aan duurzame ontwikkeling en wooncomfort dan het eerste pakket. De 
terugverdientijd bedraagt ongeveer 10 tot 15 jaar. 
>- Pakket 3 
De investering van het derde pakket bedraagt €10.000, - of meer en levert de grootste 
bijdrage aan zowel duurzame ontwikkeling als een verhoogd wooncomfort ten opzichte 
van de andere twee pakketten. De terugverdientijd bedraagt ongeveer 10 tot 20 jaar. 

De drie pakketten maken één ding duidelijk: Meer wooncomfort leidt tot een hogere 
investering. Deze conclusie sluit op het eerste gezicht aan bij het onrendabele imago van 
duurzame ontwikkeling dat binnen de bouw- en vastgoedsector heerst. De hogere 
investering weegt echter niet op tegen de voordelen die de gebruiker terugkrijgt voor deze 
extra investering in de vorm van een verhoogd wooncomfort. De gebruiker krijgt een 
'schoner', gezonder, behaaglijker en aangenamer binnenmilieu. Met name de 
installatieconcepten dragen hieraan bij in de vorm van een betere luchtkwaliteit en een hoger 
thermisch en auditief comfort. Tevens wordt het auditieve comfort gewaarborgd omdat de 
woningen ook steeds beter zijn geïsoleerd tegen geluid van buitenaf, installaties, buren en in 
de woning. Daarbij heeft de woning voldoende daglichttoetreding en privacy en is er geen 
sprake van stankoverlast. 

De aanschaf van energiezuinige installaties resulteert in een jaarlijkse energiebesparing, 
waardoor de energielasten afnemen en de voorraad fossiele brandstoffen langer behouden 
blijft. In de huidige markt nemen de energieprijzen nog altijd (sterk) toe. Wanneer de 
gebruiker nu extra investeert in deze energiezuinige installaties dan zal de jaarlijkse 
besparing op de energielasten toenemen. Wanneer deze energiezuinige installaties tevens 
goedkoper worden vanwege massaproductie of het verstrekken van subsidies dan zal de 
terugverdientijd alleen maar korter worden. De extra investering is dan zo goed als te 
verwaarlozen. Met andere woorden, wanneer de gebruiker extra investeert in duurzame 
ontwikkeling, ontvangt hij direct GRATIS een verhoogd wooncomfort en investeert daarbij 
in zijn eigen gezondheid. Duurzame ontwikkeling is dus veel meer dan alleen een 
energieprestatie leveren. 
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I INLEIDING 

That is not my job1 

There is a story about Jour people named everybody, somebody, anybody and nobody, 
there was an important job to be done and everybody was sure that samebody would do it, 

anybody could have done it, but nobody did it. 
Samebody gat angry about that, because it was everybody's job, 

everybody thought anybody could do it, but nobody realised that everybody would nat do it. 
lt ended up that everybody blamed samebody when nobody did what anybody could have done 

Aanleiding 
Bovenstaande quote geeft aan hoe men lange tijd tegenover het begrip duurzaam bouwen 
stond. Iedereen wist dat er iets moest gebeuren, maar slechts een select gezelschap hield zich 
ook daadwerkelijk bezig met duurzaam bouwen. Vandaag de dag zijn begrippen als 
duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen weer 'hot'. Jones Lang 
LaSalle ziet duurzaamheid zelfs als één van de belangrijkste trends op de vastgoedmarkt 
(Vastgoedmarkt, 2007a). Mede door wetenschappelijke onderzoeken van het 
'Intergovemmental Panel on Climate Change' (IPCC) en de film 'An inconvenient truth' van 
Al Gore, is men zich steeds meer bewust geworden van de opwarming van de aarde, 
waarbij een toename van de uitstoot van koolstofdioxide (COz-emissie) als belangrijkste 
reden wordt beschouwd. Het klimaat is een onderwerp dat geldt voor iedereen op de 
wereld. Het is niet zo dat de ene helft een probleem heeft en de andere helft niet. We hebben 
sámen een probleem en zullen samen iets moeten ondernemen om dit probleem dit 
verhelpen. 

In Nederland wint duurzame ontwikkeling langzaam maar zeker steeds meer terrein, 
waarbij duurzaam bouwen de algemeen erkende term is binnen de bouw- en vastgoedsector. 
Ondanks de stimulering van de overheid en de beschikbare kennis en hulpmiddelenis-na 
ruim twintig jaar - duurzaam bouwen echter nog steeds niet de standaard. Veel 
marktpartijen zien duurzaam bouwen als een trend uit de jaren '90, waarmee ze nu niet meer 
willen of kunnen scoren (Bergs & Renes, 2002a). Duurzaam bouwen is daarmee tot nu toe 
nooit echt doorgebroken in de zin dat het nog geen gespreksonderwerp is op borrels of 
fees~es (Rotmans, 2007). Dit is toch een vreemde situatie te meer omdat de signalen van Al 
Gore en het IPCC duidelijke aanwezig zijn en het alsmaar groter wordende besef tot actie. De 
vraag is hoe het dan toch mogelijk is dat vanuit de markt terughoudend wordt gereageerd 
als het op duurzaamheid aankomt? 

1 Dr ll l llr!lr 11111 de;;;t' IJIIOI C i. uu /J tkl"lrd. 
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Duurzaam bouwen wordt in Nederland nog te veel geassocieerd met het begrip 
'geitenwollensokkenarchitectuur'. De aanhangers van duurzaam bouwen waren 
alternatievelingen die een andere levensstijl hanteerden. De woningen die zij in het begin 
van de jaren '70 realiseerden, werden hoofdzakelijk gebouwd met milieuvriendelijke en 
natuurlijke materialen zoals leem, stro en hout. Doordat tevens vaak een grasdak werd 
toegepast, kregen deze woningen al snel het stempel 'kabouterhuisjes' opgeplakt en in 
zekere zin waren ze dit natuurlijk ook wel (Bergs, 2007). Vandaag de dag worden de 
duurzame woningen allang niet meer gebouwd met stro, leem en hout, uitzonderingen daar 
gelaten. Bij het bouwen wordt echter wel rekening gehouden met het milieu door onder 
andere milieuvriendelijke materialen te (her)gebruiken en grijswatersystemen en andere 
waterbesparende maatregelen toe te passen. Tevens worden vandaag de dag steeds beter 
geïsoleerd en worden vaker energiezuinige installatieconcepten toegepast. Dit wordt ook 
gestimuleerd vanuit de overheid. 
De investeringen in duurzame installatieconcepten vormen tot nu toe een belemmering in 
het hele duurzaamheidverhaaL Het zijn vaak grote investeringen die marktpartijen maken, 
die zich niet direct op korte termijn terugverdienen of niet één-op-één terugverdienen. De 
ontwikkelaar betaalt de winst die door de gebruiker wordt behaald. Doordat de 
investeringen vaak geen direct financieel voordeel opleveren heeft duurzaam bouwen een 
'onrendabel' imago. Dit negatieve imago dient te veranderen. 

Blijkbaar schuilt vooral een economisch motief achter de terughoudendheid vanuit de markt. 
Als een investering onrendabel is, wordt niet geïnvesteerd. Marktpartijen zijn vooral bereid 
om te investeren, zolang men eigen belang erbij heeft. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor 
marktpartijen. Ook de burger is (nog) niet bereid om extra te investeren in een duurzame 
woning. Doordat op dit moment vooral het idee heerst - dat geschetst wordt door de 
overheid - dat duurzame ontwikkeling vooral een kwestie is van energiebesparing en COz
reductie, voelt men zich niet geroepen om massaal te kiezen voor duurzame woningen. Het 
is voor een gebruiker niet duidelijk hoe men bijdraagt aan de reductie van de COz-emissie. 
Het is te abstract en niet direct tastbaar of zichtbaar. De gebruiker is wel bereid om 
spaarlampen aan te schaffen en duurzame producten te kopen, maar echt grote 
investeringen, zoals het na-isoleren van een woning, blijven achterwege. Daarnaast geven 
initiatieven zoals een dikke truiendag en vijf minuten de lichten doven, volgens Verbeeck 
een verkeerd signaal. 'Het zijn leuke initiatieven, maar het werkt soms averechts omdat 
energie besparen gelijkgesteld wordt met inleveren op je wooncomfort.' (Sertyn, 2007). Dit is 
uiteraard niet de bedoeling. Voor slechts 2% van de Nederlandse bevolking is het milieu een 
zwaarwegend argument bij de koop of huur van een woning (Van Hal, 2007). Comfort is 
daarom een toverwoord. Tijdens de ontwikkeling moet worden gestreefd om het 
comfortniveau van de meest milieuvriendelijke optie groter te laten zijn dan van een minder 
milieuvriendelijke optie (IJsseldijk, 2005). Echter doordat de investering vooralsnog 
uitblijven, krijgt de gebruiker geen (milieuvriendelijke) alternatieven aangeboden. 

Het is waarschijnlijk nog een lang proces, voordat duurzaam bouwen een hip en rendabel 
imago heeft en de markt voldoende alternatieven aanbiedt. Toch dienen marktpartijen nu al 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door te investeren in duurzame 
toepassingen en zodoende een steen~e bij te dragen aan een beter imago én een duurzame, 
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aangename en gezondere leefkwaliteit en omgeving. Duurzame ontwikkeling stopt namelijk 
niet bij het ontwikkelen van een duurzaam gebouw; lucht- en bodemkwaliteit, de openbare 
ruimte (groenvoorzieningen en water), geluidsbelasting op de gevel, de infrastructuur en de 
ligging ten opzichte van het stadscentrum en voorzieningen dragen bij aan een duurzame, 
aangename en comfortabele leefomgeving. 
Een imagoverandering is echter niet een gebeurtenis die in een tijdsbestek van één week of 
een maand plaatsvindt. Deze verandering dient niet alleen plaats te vinden bij 
ontwikkelende partijen, maar vooral ook bij de (ver)kopende partijen. Makelaars dienen 
duurzaamheid als een extra kwaliteit van een woning te benoemen, waardoor de eventuele 
extra investering ten opzichte van een 'normale' woning wordt gerechtvaardigd. Daarbij kan 
een makelaar duidelijk maken dat de gebruiker bespaart op de energielasten, een woning 
aanschaft die gezonder is voor de gebruiker of een woning met meer comfort. Dit gebeurt tot 
op heden te weinig. 

Het benadrukken van extra kwaliteiten en de imagoverandering hebben te maken met 
communicatie naar de gebruiker. Het reduceren van de C02-emissies is namelijk niet uit te 
drukken in een financieel voordeel, als extra comfort of een gezondere omgeving voor de 
gebruiker. Wanneer inzichtelijk wordt gemaakt hoe duurzame ontwikkeling een 
meerwaarde kan zijn voor het wooncomfort en de woonomgeving, hebben ontwikkelaars 
een communicatiemiddel in handen om de gebruiker te overtuigen om voor hun woning te 
kiezen. Aan de andere kant is het voor de gebruiker in één oogopslag duidelijk welke 
voordelen de woning oplevert op het gebied van wooncomfort. Door alternatieven aan te 
bieden moet de gebruiker worden verleid om in een duurzame woning te wonen. Duurzame 
ontwikkeling krijgt hierdoor de kans om een positief imago op te bouwen. Op de lange 
termijn dient duurzaamheid om te slaan in dierbaarheid, waarbij men zich wil identificeren 
met een duurzame leefomgeving. Er zal moeten blijken dat duurzame ontwikkeling meer is 
dan alleen een energieprestatie leveren. 

Doelstelling 
Naar aanleiding van bovenstaande inleiding staat binnen dit onderzoek de volgende 
doelstelling centraal: 
Inzicht krijgen in de aspecten van duurzame ontwikkeling die van invloed zijn op het wooncomfort 
van de gebruiker, teneinde inzichtelijk te maken voor ontwikkelaars en de gebruiker dat duurzame 
ontwikkeling meer is dan alleen een energieprestatie leveren. 

Probleemstelling 
Binnen deze thesis staat de volgende probleemstelling centraal: 
In welke mate zijn de aspecten van duurzame ontwikkeling van invloed op het wooncomfort van de 
gebruiker? 

l J 
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Deelvragen 
De volgende deelvragen komen voort uit bovenstaande probleemstelling. Vanuit deze 
probleemstelling zijn twee hoofdonderwerpen te onderscheiden: 

};> (Aspecten van) Duurzame ontwikkeling. 
};> Wooncomfort van de gebruiker. 

Het begrip duurzame ontwikkeling wordt hier gezien als een containerbegrip. Het begrip 
duurzaam bouwen is de algemeen erkende term binnen de bouw- en vastgoedsector. De 
twee hoofdonderwerpen worden uitgewerkt aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Duurzame ontwikkeling 
};> Wat is duurzame ontwikkeling? 
};> Welke aspecten komen bij duurzame ontwikkeling aan bod? 
};> Wat is duurzaam bouwen? 
};> Welke thema's staan centraal bij duurzaam bouwen? 
};> Hoe sluiten deze thema's aan bij de aspecten van duurzame ontwikkeling? 
};> Waarom wordt vanuit de markt terughoudend gereageerd op duurzaam 

bouwen? 

2. Wooncomfort van de gebruiker 
};> Wat is wooncomfort? 
};> Welke criteria zijn van toepassing bij wooncomfort? 

3. Invloed duurzame ontwikkeling op wooncomfort 
};> Welke aspecten van duurzame ontwikkeling hebben betrekking op het 

wooncomfort? 
};> In welke mate beïnvloeden deze aspecten het wooncomfort? 
};> Hoe kan inzichtelijk worden gemaakt welke invloed duurzame ontwikkeling 

heeft op het wooncomfort? 
};> Welke toepassingen behoren bij deze aspecten? 
};> Welke investeringen dienen te worden gemaakt om deze toepassingen te 

realiseren? 
};> Welke terugverdientijd hebben deze investeringen? 

Relevantie 
Theoretische relevantie 
De theoretische relevantie van het onderzoek is om inzicht en kennis te verkrijgen over de 
begrippen: 

};> Duurzame ontwikkeling. 
};> Duurzaam bouwen. 
};> Wooncomfort van de gebruiker. 
};> 

Tevens zal ook een verband worden gelegd tussen duurzame ontwikkeling en wooncomfort. 
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Praktische relevantie 
De praktische relevantie komt voort vanuit het maatschappelijke belang. Iedereen is gebaat 
bij een duurzame samenleving. Op dit moment wordt, voomarnelijk in de media, duurzame 
ontwikkeling gelijk gesteld aan energiebesparing en reductie van de C02-emissies. Hierdoor 
lijkt het alsof energie het enige thema is waar aandacht aan geschonken dient te worden. 
Door een verband te leggen tussen duurzame ontwikkeling en de invloed op het 
wooncomfort wordt duurzame ontwikkeling vanuit een ander perspectief belicht. Wanneer 
kan worden aangetoond dat duurzame ontwikkeling een meerwaarde is voor het 
wooncomfort, kan dit eventueel leiden tot een toenemende vraag naar 'duurzame' 
woningen. Op deze manier kan een alternatief worden gecreëerd dat uiteindelijk moet 
kunnen concurreren met de traditionele manier van bouwen. 
Door een indicatie van de investeringskosten en terugverdientijd inzichtelijk te maken, zal 
moeten blijken of het onrendabele imago van duurzame ontwikkeling gegrond is. Tevens 
wordt het inzichtelijk welke toepassingen men binnen een bepaald budget kan gebruiken. 

Onderzoeksmethoden 
Het afstudeeronderzoek moet voldoen aan de eis vanuit de faculteit Architecture, Building 
and Planning (ABP) en wordt uitgevoerd als een toegepast wetenschappelijk en exploratief 
onderzoek met zowel theoretische als praktische in- en output. 
Aangezien de begrippen duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen niet voor iedereen 
dezelfde betekenis hebben, zullen deze begrippen door middel van een verdiepend 
literatuuronderzoek worden gedefinieerd. Daarnaast zal aan de hand van individuele 
interviews met betrokken personen uit de (vastgoed)markt meer achtergrond informatie 
worden verzameld om zodoende inzicht te krijgen over hoe duurzame ontwikkeling 'leeft' 
en welke knelpunten heersen. 

Het begrip wooncomfort zal eveneens aan de hand van een literatuurstudie worden 
gedefinieerd. Niet iedereen heeft dezelfde opvattingen over wooncomfort. Aan de hand van 
een aantal criteria zal het begrip wooncomfort inzichtelijk worden gemaakt. 
Door het bezoeken van (vak)beurzen gericht op het gebied van innovatieve, duurzame 
toepassingen zal een beeld worden verkregen van duurzame toepassingen die van invloed 
zijn op het wooncomfort. Ook zal door middel van de individuele interviews informatie 
worden verzameld over duurzame toepassingen die het wooncomfort beïnvloeden. 

Inkadering 
Binnen dit onderzoek ligt de focus op woningbouw en daarbij gericht op nieuwbouw. 
Uiteraard is in de bestaande bouw nog een grote slag te slaan, maar de toepassingen in de 
bestaande bouw bestaan vooral uit het na-isoleren van wanden, vloeren en daken. Wanneer 
de focus tevens op bestaande bouw ligt, krijgt het onderzoek te veel een bouwkundig 
karakter, daarom wordt dit aspect buiten beschouwing gelaten. Utiliteitsgebouwen worden 
eveneens buiten beschouwing gelaten, omdat dit als een apart afstudeeronderzoek kan 
worden beschouwd. De gebruiker in dit onderzoek is een huurder in zowel de sociale als 
vrije huursector. 
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In de praktijk heerst een brede diversiteit aan duurzame toepassingen voor de woningbouw. 
Dit varieert van het toepassen van een grasdak tot het gebruik van een warmte- en 
koudeopslag en van puingranulaat in de beton tot aan het gebruik van zonnecollectoren. 
Niet iedere duurzame toepassing heeft echter invloed op het wooncomfort. Er dient daarom 
te worden aangegeven wat de invloed is van duurzame ontwikkeling op het wooncomfort. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van dit afstudeeronderzoek geformuleerd alsmede de 
probleem- en doelstelling inclusief de deelvragen. Daarnaast worden de 
onderzoeksmethoden toegelicht en wordt het onderzoek ingekaderd. 
Door middel van een verdiepend literatuuronderzoek worden in hoofdstuk 2 de begrippen 
duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen gedefinieerd en toegelicht. Hierbij komen de 
aspecten van duurzame ontwikkeling aan bod en de belangrijkste thema's van duurzaam 
bouwen. Daarnaast wordt getracht om een beeld te schetsen waarom duurzame 
ontwikkeling nog steeds niet de norm is in Nederland. 
Het begrip wooncomfort staat centraal in hoofdstuk 3. Ook hier wordt eerst gekozen voor 
het definiëren van dit begrip. Tevens wordt aangegeven welke criteria van invloed zijn op 
het wooncomfort. 
In hoofdstuk 4 worden de thema's van duurzaam bouwen onderverdeeld bij de aspecten van 
duurzame ontwikkeling, zodat duidelijk is welke thema's betrekking hebben op duurzame 
ontwikkeling. Hierbij wordt de invloed van deze thema's op het wooncomfort onderzocht, 
waardoor een beeld kan worden verkregen hoe duurzame ontwikkeling het wooncomfort 
beïnvloed. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de (niet) installatietechnische toepassingen benoemd. 
Alvorens dit gebeurt worden eerst de basiscriteria benoemd. Daarna worden de (niet) 
installatietechnische toepassingen benoemd en onderverdeeld in verschillende 
(kwaliteits)niveaus. Tevens worden de investeringskosten en terugverdientijd van de 
installatietechnische toepassingen toegevoegd. 
In hoofdstuk 6 worden de pakketten samengesteld en wordt per pakket beschreven op welke 
manier deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en wooncomfort. Hierbij wordt tevens 
aangegeven hoeveel de investering per pakket ongeveer bedraagt en welke terugverdientijd 
daarbij behoort. 
In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies beschreven en worden enkele 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot een eventueel vervolgonderzoek. 

/o 
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zar e o w· keli 
In dit hoofdstuk worden de begrippen duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen 
gedefinieerd en verder toegelicht. Hierbij komen de verschillende aspecten van duurzame 
ontwikkeling en de belangrijkste thema's van duurzaam bouwen aan bod. Duurzame 
ontwikkeling geldt hier als containerbegrip en duurzaam bouwen als de algemeen, erkende 
term in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Aangezien duurzaam bouwen al vele 
jaren een bekend fenomeen is, zal in chronologische volgorde een beknopt overzicht worden 
gegeven van de geschiedenis van duurzaam bouwen. Op deze manier kan een beeld worden 
gevormd van hoe duurzaam bouwen langzaam maar zeker geïntegreerd is in de 
Nederlandse wetgeving en in de bouw- en vastgoedwereld. Duurzaam bouwen is echter nog 
altijd niet standaard in Nederland en marktpartijen reageren vooralsnog terughoudend. De 
redenen voor deze terughoudendheid worden in dit hoofdstuk besproken en aan het eind 
van dit hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen worden samengevat. 

2.1 Duurzame ontwikkeling 
Duurzame ontwikkeling is voor het eerst onder de aandacht gekomen in 1987 toen de 
commissie Brundtland2 van de World Commission on Environment and Development (VN) 
haar rapport 'Sustainable Develapment, a Guide ta Our Camman Future' presenteerde aan de 
wereld. Oorspronkelijk komt het begrip duurzame ontwikkeling uit de ecologie. Het 
duurzaam gebruiken van bijvoorbeeld een bos of visvoorraad betekent dat niet meer wordt 
onttrokken dan de natuurlijke aanwas (Milieu -en natuurplanbureau, 2004). In de literatuur 
wordt onder andere door Lorenz & Lützkendorf (2005), Rotmans (2007) en Sentemovem 
(2007) de definitie toegepast zoals deze in het Brundtland-rapport is opgenomen: 

"Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het 
vermogen aan te tasten om te voorzien in de behoeften van de toekomstige generaties." 

Deze definitie wordt echter niet door iedereen erkend. Dresner (2002 in: Lorenz et al., 2005) 
en Doughty & Hammond (2004 in: Lorenz et al., 2005) bediscussiëren deze definitie dan ook. 
In dit onderzoek wordt de definitie toegepast van Loyens & Van de Walle (2006): 

"Een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden, zonder de behoeftevoorziening van de 
komende generaties in het gedrang te brengen, en waaroan de realisatie een veranderingsproces vergt waarin het 
gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkelingen 
en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften." 

De bovenstaande definitie bevat twee elementen. 
);> Het tegemoet komen aan de behoeften van de mens; de leefkwaliteit 
);> Het feit dat men zijn of haar naasten niet bedreigt. 

f loll[tlst uk 2. Ou urznmc mll/tliH.c/in~ 17 
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Dit betekent dat men dient zorg te dragen voor het feit dat de mens altijd kan voorzien in 
zijn behoeften. Dit geldt voor hier en elders (buiten Nederland met speciale aandacht voor 
ontwikkelingslanden) en voor nu en in de toekomst (latere generaties). (VROM, 2003., 
Lorenz et al., 2005) 

De drie aspecten van duurzame ontwikkeling 
Om dit te kunnen bewerkstelligen is duurzame ontwikkeling opgedeeld in drie aspecten: 

>- Sociaal-cultureel. (mens) 
>- Ecologisch. (milieu) 
>- Economisch. (economie) 

In de literatuur worden deze aspecten benoemd als kwaliteiten of kapitalen (Duijvestein et 
al., 2006, Hermans et al., 2006). Met het oog op leesgemak en om verwarring te voorkomen 
wordt in deze thesis gekozen voor de omschrijving aspecten. De aspecten staan ook bekend 
als 3P's; People, Planet, Profit (VROM, 2003). De P van Profit is voor de wereldtop voor 
duurzame ontwikkeling in augustus 2002 veranderd in de P van Prosperity (Welvaart). 
Welvaart heeft hierbij niet persé iets te maken met 
economische welvaart. Ook geluk kan als een vorm van _. 
welvaart worden beschouwd (Bergs, 2007). Economie 

De drie aspecten kunnen elkaar zowel versterken als 
verzwakken. De mens heeft namelijk grondstoffen, 
energie en water nodig. Deze ecologische aspecten 
worden vervolgens bewerkt, zodat er geld mee kan 
worden verdiend (economie). Hierdoor kan de 
leefkwaliteit in stand worden gehouden of zelfs 
verbeterd. Tevens bevordert het een goede leefomgeving 
die op zijn beurt de gezondheid van de mens bevordert. 
De leefkwaliteit en een goede leefomgeving maken deel 
uit van het sociaal-culturele aspect. 

SoLiaal
cultureel Ecologie 
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Behalve dat de aspecten elkaar versterken, kunnen ze elkaar ook verzwakken. Wanneer een 
economische groei heerst, zal dit een grotere belasting op het milieu creëren en daarmee een 
grotere belasting op de leefkwaliteit en -omgeving. Meer groei leidt namelijk tot meer 
activiteiten die de fossiele brandstoffen, ruimte, infrastructuur en tijd belasten (Rotmans, 
2007). Volgens Ingen et al. (2004) worden ontwikkelingen vanuit het perspectief van deze 
aspecten verschillend beoordeeld, wat economisch gezien duurzaam is, kan sociaal gezien 
juist niet duurzaam zijn. Het idee hierbij is dat regelmatig trade-offs plaatsvinden tussen de 
verschillende aspecten, waarbij onder andere de volgende dilemma's op tafel komen: 

>- Meer produceren versus behoud van natuur. 
>- Het genereren van extra inkomen versus een gelijke verdeling van inkomen. 
>- Ruimte bieden aan een prettige leefomgeving versus ruimte voor diversiteit van de 

natuur. 

Balans 
Bij duurzame ontwikkeling dient een balans te worden gevonden tussen het sociaal
culturele, economische en ecologische aspect, figuur 1. Volgens Rotmans (2007) is bij 
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duurzame ontwikkeling sprake van een ontwikkeling die zich richt op een dynamisch 
evenwicht tussen mens, milieu en economie. Volgens Hermans et al. (2006) is duurzame 
ontwikkeling een ontwikkelingsproces gericht op het bevorderen van een evenwichtige groei 
(in balans) van de kwantiteit en kwaliteit van de natuur 
(ecologisch), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van 
mensen (sociaal-cultureel) en een gezonde economische 
ontwikkeling (economisch). Dit concept wordt ook wel het 
drie kapitalen rnadeP genoemd. Het uitgangspunt van het 
drie kapitalen model is dat de ontwikkeling van de 
kapitalen in onderlinge samenhang moet worden bezien 
en beoordeeld (integraliteit) en dat er een evenwicht moet 
zijn tussen de verschillende kapitalen (Ingen et al., 2004). 
Lorenz & Lützkendorf (2005) spreekt in deze context van 
een concept genaamd 'triple bottorn line'. Dit betekent dat 
bij duurzame ontwikkeling een balans gevonden dient te 
worden tussen economische en sociale ontwikkeling, 
waarbij het milieu wordt beschermd. Dit wordt 'nested 

model' genoemd, figuur 2. Hier is echter sprake van een 11s11111 2 Ni•.ll'd model 

discrepantie in de interpretatie van het begrip duurzame IRnwliil::.kemlor!& l on·ll:z, 2l!U5/ 

ontwikkeling. De drie aspecten kunnen als elkaars gelijken 

'Economisch 

worden beschouwd of het ecologische aspect kan als hoofdaspect worden beschouwd die 
voorwaarden schept voor de overige twee aspecten. (Rydin, 2003 in: Lorenz et al., 2005). Al 
met al verschillen de diverse benaderingen van duurzame ontwikkeling nauwelijks van 
elkaar, maar is het van groot belang dat een balans ontstaat tussen de verschillende aspecten. 
Maar wat houdt deze balans precies in? 

Woonkwaliteit Milieubelas t-ing 

F(\11111 1' i : Rt'lnlit· ,vonnk,mlitál t"lt miliell fwla~lirrg 

(Brow Hni.J1•r. 2007/ 

Wanneer een marktpartij investeert in een ontwikkeling 
dient deze investering een meerwaarde te zijn voor de 
woonkwaliteit, maar tegelijkertijd dient ook de belasting 
op het milieu te verlagen, figuur 3. De negatieve druk van 
de economie op het milieu en de mens dient te worden 
voorkomen. Wanneer de groei van de economie gepaard 
gaat met, in absolute termen, een vermindering van de 
milieubelasting is sprake van absolute ontkoppeling 
(Provincie Limburg, 2004). Volgens Bergs (2007) en 
Rotmans (2007) is absolute ontkoppeling noodzakelijk 
voor duurzame (economische) ontwikkeling. 

Volgens VROM (1997,1998) is er sprake van absolute ontkoppeling wanneer economische 
groei gecombineerd wordt met een vermindering van de milieudruk en een zorgvuldig 
beheer van ruimte, natuur en biodiversiteit. Bij absolute ontkoppeling spreekt men van een 

}vlei krrpilnlen warden lrit• r de drie nspcllen vrm duur-~w/C orzlwikkelius /Jerl(leld; socinnl-cHflurcel, ccolox igiJ o r 
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relatie tussen enerzijds het milieu en anderzijds de economische groei. Het sociale aspect 
ontbreekt hier echter. Ook dit aspect dient continu in ogenschouw te worden genomen bij 
het maken van diverse afwegingen. Absolute ontkoppeling is een goede manier om het 
evenwicht tussen twee van de drie aspecten te bewerkstelligen, maar het is echter niet 
volledig. 

In het Nationaal MilieubeleidsPlan 3 (NMP 3) gaat men wel uit van de sociale component. 
Volgens het NMP 3 is het perspectief het samengaan van vermindering van de milieudruk 
met economische groei. Hiervan is sprake als economische groei niet alleen geen extra beslag 
legt op de leefomgeving, maar juist sprake is van verbeteringen op onderdelen en - op 
termijn van alle aspecten van de 
omgevingskwaliteit. Dit zal niet altijd mogelijk 
zijn, maar de belasting op het milieu mag nooit 

ontkoppeling 

Ab~olute 

... 

meer toenemen dan de economische groei. Dit 
wordt relatieve ontkoppeling genoemd en komt 
in de praktijk vaker voor dan absolute 
ontkoppeling, figuur 4 (Wet milieubeheer, 
2004). De processen dienen hoe dan ook in 
ieder geval van elkaar te worden ontkoppeld. 
Dit geldt niet alleen voor het ontkoppelen van 
de economische groei en belasting op het 

on tko ppeli ng ontkoppeling 
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Complex begrip 
De afwegingen die gemaakt worden zijn altijd gericht op het evenwicht tussen de drie 
aspecten. Juist deze samenhang maakt duurzame ontwikkeling als begrip moeilijk grijpbaar. 
Duurzame ontwikkeling is een containerbegrip, waarbij diverse belangen continu met elkaar 
worden vergeleken en in evenwicht moeten zijn. Om een goede integrale afweging te 
kunnen maken, dient men de maatschappelijke gevolgen van de korte termijn menselijke 
activiteiten, op de lange termijn inzichtelijk te maken. Duurzaamheid vergt dus het maken 
van integrale afwegingen en op basis daarvan het maken van keuzes. Dit houdt in dat een 
actie die op korte termijn onverenigbaar lijkt, op de lange termijn wel gerealiseerd kan 
worden zoals het op grote schaal toepassen van brandstofcellen. Daarnaast kunnen plannen 
die hier geen draagvlak vinden, elders wel van de grond komen. Denk hierbij aan het 
creëren van schoon drinkwater in ontwikkelingslanden(Rotmans, 2007). 

Naar verwachting zal de toenemende zorg over de milieudruk, ten gevolge van de 
menselijke activiteiten, leiden tot een algemene acceptatie van duurzaamheid . Uiteindelijk 
zal deze ook worden meegenomen in besluitvormingsprocessen. Voorwaarde is echter wel 
dat de milieukosten inzichtelijk worden gemaakt en tot uiting worden gebracht in 
economische berekeningen. [Lanting, 1998]. Op deze manier dienen de drie aspecten met 
elkaar in evenwicht te worden gebracht. 

Milieu 

belasting 
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Duurzame ontwikkeling heeft betrekking op het hier en nu en op elders en in de toekomst, 
waarbij continu een balans dient te worden gevonden tussen sociaal-culturele, economische 
en ecologische belangen. Dit maakt duurzame ontwikkeling een complex en moeilijk begrip. 
Binnen de vastgoed- en bouwsector is duurzaam bouwen het algemeen erkende begrip. Bij 
duurzaam bouwen worden een aantal thema's gebruikt die betrekking hebben op zowel het 
milieu, de economie als de mens. 

2.2 Duurzaam bouwen 
Duurzaam bouwen is in eerste instantie afgeleid van duurzame ontwikkeling. Dit komt ook 
tot uiting in de definitie van het Nationaal Dubo Centrum. Volgens het Nationaal Dubo 
Centrum (2007) staat duurzaam bouwen voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde 
omgeving met respect voor mens en milieu en is daarmee een onderdeel van de kwaliteit 
van deze gebouwde omgeving. De Kwaliteitsadviesraad van het Nationaal Dubo Centrum 
hanteert de volgende definitie voor het begrip duurzaam bouwen: 

"Bouwen op een manier waarbij aan de huidige vraag voldaan wordt, zonder de mogelijkheden voor andere 
volkeren en toekomstige generaties te beperken. Hiertoe dienen de milieu- en gezondheidsaspecten in alle fasen 
van de inrichting van de gebouwde omgeving, de bouw en het gebruik (inclusief sloop) zodanig te worden 
betrokken dat de draagkracht van het milieu in ieder geval behouden blijft of wordt verbeterd." 

Deze definitie vertoont enkele overeenkomsten met de definitie van duurzame ontwikkeling. 
De definitie is vooral een aanvulling op hoe men hier en elders en nu en in de toekomst 
duurzaam bouwen dient te bewerkstelligen. 
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De betekenis van het begrip duurzaam bouwen is echter niet eenduidig, figuur 5. Duurzaam 
bouwen kent nog vele andere definities en het is dan ook vooral afhankelijk van de gekozen 
invalshoek, van de context waarin de definitie wordt gebruikt en het doel dat de gebruiker 
voor ogen heeft. Het Nationaal Milieubeleidsplan-Plus (NMP-plus) sluit aan op de definitie 
van het Nationaal Dubo Centrum. In het NMP-plus wordt er van uitgegaan dat bij 
duurzaam bouwen zodanig wordt gebouwd en gebruik gemaakt van de gebouwen en hun 
omgeving, dat de schade voor het milieu in alle fasen, van ontwerp tot sloop, zoveel 
mogelijk beperkt blijft. Het 'Platform Dubo en de Consument' is van mening dat het begrip 
duurzaam bouwen moet worden verbreed naar duurzaam wonen. Volgens hen blijkt uit 
onderzoek dat bijna de helft van de consumenten Dubo associeert met milieu, maar vooral 



belang hecht aan een hoge woonkwaliteit De mens moet centraler worden gesteld bij 
duurzaam bouwen in plaats van het accent te leggen op de milieuaspecten. Het 'Platform' 
hanteert de volgende definitie: 

"Dubo is bouwen en wonen met continue aandacht voor de door consumenten gewenste woonkwaliteit, de 

milieuprestaties en het beheer van de woning." 

Deze definitie behandelt voornamelijk de woonkwaliteit die gewenst wordt door de 
consument en de milieuprestaties van de woning. De Kamer van Koophandel Zuid-Limburg 
stelt dat duurzaam bouwen het bouwen met een zo laag mogelijke milieubelasting betreft, 
daarbij rekening houdend met de gebruikswaarde (functionaliteit), de toekomstwaarde van 
het gebouw (waarde van gebouw na beëindiging van economische levensduur en na aftrek 
van sloopkosten) en de kwaliteitsbeleving van de gebruikers van het gebouw. Mede door de 
toenemende aandacht van het effect van de gebouwde omgeving op de samenleving kan 
duurzaam bouwen worden omschreven als: 

"Zó bouwen - ontwerpen, bouwen, beheren en renoveren - dat de gebouwde omgeving bijdraagt aan een 

duurzame samenleving; op gebouwniveau, maar zeker ook op stedelijk- en wijkniveau." 

Volgens SenterNovem4 (2007) houdt dit in dat wijken, gebouwen en de infrastructuur 
bijdragen aan een evenwichtige, sociale en economische samenhang en tevens aan een 
gezond leefklimaat voor zowel binnen- als buitenshuis. Daarnaast dient ook de 
milieubelasting van gebouwen en (het gebruik van) de gebouwde omgeving in evenwicht te 
zijn met de draagkracht van de natuur, uitgaande van een oneindig lange termijn 
(Senternovem, 2007). 
De meeste definities vullen elkaar aan of focussen de aandacht op een specifiek onderwerp 
zoals milieu, woonkwaliteit of leefomgeving. De definitie van het Dubo Centrum Limburg 
houdt echter rekening met alle onderwerpen en is het meest compleet. Voor deze thesis 
wordt dan ook de volgende definitie van duurzaam bouwen hanteert: 

"Het voorkomen of beperken van de gezondheid- en milieuschade in alle fasen van bouwwerken vanaf de 

winning van grondstoffen tot en met het herbestemmen of slopen van die bouunverken, alsmede het benutten van 

kansen om bouwwerken en hun omgeving een zo hoog mogelijke kwaliteit te geven. Tijdens deze cyclus kan op 

diverse wijzen duurzaam bouwen worden nagestreefd: bij het ruimtelijk ontwerp inclusief het creëren van een 

verantwoorde infrastructuur en het beheren daarvan, bij het vervaardigen van bouwmaterialen en het 

(her)gebruiken van afvalstoffen, bij het bouwen zelf en bij het bewonen van gebouwen of gebruiken van 

bouunverken. Daarbij verdienen thema's als energie, water en (verkeers)mobiliteit extra aandacht.". 

Bij deze definitie zijn een aantal thema's verwerkt zoals gezondheid, milieu, leefkwaliteit, 
materiaalgebruik, afval, energie, water en (verkeers)mobiliteit. Deze thema's hebben niet 
vanaf het begin af aan evenveel aandacht gekregen in Nederland. Toen duurzaam bouwen 
voor het eerst werd geïntroduceerd, lag de focus op energiebesparing. Gedurende de 
afgelopen veertig jaar zijn het aantal thema's en de wetgeving omtrent duurzaam bouwen 
echter vele malen uitgebreid en aangevuld. 
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2.2.1 De geschiedenis van duurzaam bouwen 
De eerste vorm van duurzaam bouwen (Dubo) vindt zijn oorsprong begin jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Gedurende deze periode was er een kleine groep milieu-idealisten die zich 
toen bezighield met Milieubewust Bouwen. Andere benamingen die vaak werden toegepast 
in deze tijd, maar niet inspirerend werkten, waren Ecologisch Bouwen of Milieuvriendelijk 
Bouwen. Deze termen werden vaak door elkaar gebruikt ondanks het (kleine) verschil in 
betekenis. De eerste personen die duurzaam bouwen breed uitdroegen werden ook wel de 
early-adapters genoemd. Het waren alternatievelingen die op zoek gingen naar alternatieve 
manieren voor de huidige manier van leven. Duurzaam bouwen had in hun ogen een heel 
brede opvatting. Het was een bepaalde vorm van ideologie en een bepaalde levenswijze, 
waarbij werd gestreefd naar een optimale harmonie tussen mens en natuur. Deze mensen 
gingen dan ook verder dan alleen duurzaam bouwen. Voor hen was duurzaam bouwen een 
onderdeel van spiritualiteit en wereldvrede. Deze personen hielden zich ook bezig met 
meditatie en leefden vanuit de Zen-gedachte (Bergs, 2007, Senternovem, 2007). 

Bij het realiseren van woningen en gebouwen pasten deze early-adapters alternatieve 
bouwmaterialen toe die erg milieuvriendelijk waren. Zo werd veel gebruik gemaakt van 
stro, leem en hout. Als vervolgens ook nog eens een grasdak werd toegepast, kregen deze 
woningen al snel het stempel 'kabouterhuisjes' op geplakt en in zekere zin waren ze dit ook 
wel. De gevestigde orde plaatste deze organische manier van bouwen dan ook in een hoek, 
waardoor duurzaam bouwen het stempel van 'geitenwollensokkenarchitectuur' kreeg 
opgeplakt (Bergs, 2007). Volgens Rotmans (2007) is dit een van de redenen waarom 
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duurzaamheid nooit echt aangeslagen is in Nederland. 
Rotmans (2007) stelt dat vanwege het 'truttige' imago, 
duurzaamheid te lang verkeerd heeft in de alternatieve hoek 
van vrijbuiters. Door deze benaming en de alternatieve manier 
van leven heeft duurzaam bouwen gedurende een lange tijd 
negatieve associaties opgeroepen. Vandaag de dag wint 
duurzaam bouwen steeds meer terrein in Nederland ook al is 
het nog lang niet verankerd in de traditionele bouwwereld. 

1970-1980 
Een van de eerste experimenten, waarbij een aantal 
milieumaatregelen zijn toegepast, was de 'bolwoning'5 in 
Boxtel, figuur 6. Het doel van de bolwoning was om het 
publiek te laten zien dat kringlopen te sluiten zijn en dat het 

milieu met milieuvriendelijk materiaal, vernieuwbare energiebronnen en waterbesparende 
maatregelen minder wordt belast (Milieudefensie, 1996). Deze woning werd gezien als een 
gepast antwoord op de problematiek zoals deze door de Club van Rome in 1972 werd 
aangesneden: 

"Wanneer er geen maatregelen worden getroffen zal binnen afzienbare tijd een tekort aan 
voedsel en grondstoffen dreigen "(Duijvestein et al., 2006). 
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Toen in 1973-1974 de oliecrisis uitbrak werd energie(besparing) het eerste thema binnen 
duurzaam bouwen waar serieuze aandacht aan werd besteed. Dit werd echter niet zozeer 
gedaan vanuit een ecologisch oogpWlt, maar was vooral een economische kwestie. Mede 
door deze crisis groeide het besef dat fossiele brandstoffen eindige producten zijn, waarmee 
zuinig moet worden omgegaan. Hierdoor werden extra maatregelen getroffen in de 
woningbouw zoals: 

);> Dubbele beglazing. 
);> Isolatie van muren. 
);> Isolatie van daken. 

Daarnaast kwam er tevens het besef dat er 
anders moest worden omgegaan met 
materiaal- en watergebruik. Toch kreeg 
energiebesparing de meeste aandacht in de 
bouw en werd aan de overige milieuaspecten 
slechts bij uitzondering aandacht besteed. Als 
reactie hierop werd in 1976 de Vereniging van 
Integrale Biologische Architectuur (VIBA) 
opgericht met als doel gezond bouwen en 
wonen te stimuleren. De VIBA was samen met 
het ministerie van Volkshuisvesting, 1 ('{uur ï · Bibliolltct·k Kolr!'iiJ.. rron den RtJn 
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van de kartrekkers van de beleidsvorming omtrent 
duurzaam bouwen. Naar aanleiding van de oliecrisis en 
het groeiende besef dat de fossiele brandstoffen niet 
eindig zijn, is de overheid eind jaren '70 begonnen met 
de beleidsvorming betreffende duurzaam bouwen. In 
1978 kwam de overheid met het Nationaal Isolatie 
Programma (NIP) voor bestaande bouw. De doelstelling 
van dit programma was dat met behulp van subsidies in 
1990 2,5 miljoen woningen geïsoleerd zouden zijn. 
Uiteindelijk zijn circa 2 miljoen woningen nageïsoleerd. 

1980-1990 
Na de NIP werd in 1980 de PREGO-regeling6 ingevoerd. Deze regeling was vooral gericht op 
energiezuinigheid. De eerste projecten van deze regeling waren het Waterschapsgebouw in 
Raalte en de bibliotheek in Katwijk aan den Rijn, figuur 7. Bij deze energiezuinige projecten 
was echter nog geen sprake van een beperking van de milieubelasting gedurende de 
uitvoeringsfase. De regeling was gericht op energie, maar in sommige projecten paste men 
echter ook andere milieuaspecten toe zoals in het bankgebouw van de toenmalige NMB in 
Amsterdam Zuidoost (1987). Enkele bewonersgroepen realiseerden op eigen initiatief 
woningen met juist veel milieumaatregelen zoals het Mens en Milieuvriendelijk Woon 
Werkproject (MW2-project) in 's-Hertogenbosch, figuur 8. Door de oliecrisis en de 
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waarschuwingen van de Club van Rome ontstond in de jaren '80 ook de eerste ecologische 
architectuurstroming, waarbij de aandacht vooral lag op materiaalgebruik (Volkskrant, 
2008). In 1989 verscheen het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en kort daarop verscheen in 
1990 het Nationaal Milieubeleidsplan-plus (NMP-plus) met als bijlage 'Rapportage duurzaam 
bouwen'. Hiermee introduceerde het ministerie van VROM het begrip duurzaam bouwen als 
alternatief voor de toen gangbare begrippen zoals milieubewust bouwen, milieuvriendelijk 
bouwen en ecologisch bouwen. Deze begrippen werden toen door sommigen als 
onvoldoende inspirerend en te beperkend ervaren. In het NMP-plus stond een overzicht van 
de milieubelasting die een directe relatie had met het bouwen. Duidelijk bleek dat de bouw 
een belangrijke bijdrage kon leveren aan de noodzakelijke vermindering van de 
milieubelasting. Verder werden ook daadwerkelijk duurzame bouwprojecten uitgevoerd, 
waarbij de aandacht zich verbreedde van energiebesparing naar andere milieuthema's: 

~ Materiaalgebruik. 
~ Water. 
~ Afval. 
~ Binnenmilieu. 

Tegenwoordig zijn daar ook nog de volgende thema's bijgekomen: 
~ Leefomgeving. 
~ Flexibiliteit. 
~ Veiligheid. 
~ Natuur & landschap. 

1990-2000 
In het begin van de jaren '90 werd door veel partijen de uitdaging om duurzaam bouwen 
opgepakt. Dit gebeurde echter vaak met vallen en opstaan. In 1994 zette het ministerie van 
VROM het programma 'Kwaliteit op Locatie' op. Dit programma was gericht op de integratie 
van ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit en volkshuisvesting in de grote (VINEX) 
nieuwbouwlocaties. Uitwisseling van kennis en ervaring stond hierbij centraal. In 1995 
verscheen het 'Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen: investeren in de toekomst' van VROM. Doel 
van dit plan -waarbij de nadruk lag op woningbouw - was om duurzaamheid 'een sterkere 
en op termijn vaste positie te geven in de besluitvorming over de inrichting en het gebruik 
van de gebouwde omgeving'. Verder vonden in 1995 de eerste verkenningen plaats naar de 
mogelijkheden van levenscyc!usanalyses7 (LCA) voor de bouw. Er werd een actieplan 
opgesteld voor een toename van 20% voor het gebruik van hout in de bouw en 
waterbesparende voorzieningen. Later zou in 1999 het MRPI-certificaatB worden 
geïntroduceerd om eenduidige informatie over de milieubelasting van bouwmaterialen en 
bouwproducten te geven. 
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Eind 1995 heeft de overheid de Energie Prestatie Coëfficient (EPC) ingevoerd als maat voor het 
energieverbruik. De maximale waarde voor nieuwbouwwoningen bedroeg toen 1,4. In de 
daarop volgende jaren is de EPC meerdere malen bijgesteld. Met ingang van 2006 is de EPC 
uiteindelijk aangescherpt naar de huidige waarde van 0,8. Of deze waarde in de toekomst 
nog verder zal dalen is onduidelijk. De vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling 
Maatschappijen (NEPROM) en de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) 
pleiten voor een afschaffing van de huidige EPC-norm. De norm zegt namelijk steeds minder 
over het werkelijke energiegebruik in woningen en het verder verlagen is niet de oplossing 
volgens de ontwikkelaars van NVB en NEPROM. De overheid wil in overleg met de 
bouwsector een nieuwe norm maken, die de bestaande (EPC) moet vervangen. De nieuwe 
norm moet worden gebaseerd op de bouwtechnieken die het energiegebruik in een woning 
effectief terugdringen, zoals investeringen in het casco, extra isolatie aan de schil aangevuld 
met technieken voor duurzaam energieverbruik zoals koude- en warmte-installaties en 
toepassing van zonne-energie. (Vastgoedmarkt, 2007b & 2007c) 

Na de invoering van de EPC-norm vond in 1996 de oprichting van het Nationaal Dubo 
Centrum plaats. Het Dubo Centrum diende als centrale plek voor kennisoverdracht rondom 
duurzaam bouwen en werd opgericht als antwoord op de klacht vanuit de markt, omdat op 
dat moment grote onduidelijkheid heerste over duurzaam bouwen. Om van duurzaam 
bouwen regel te maken in plaats van de uitzondering, was het noodzakelijk om de algemene 
uitgangspunten te vertalen naar de concrete bouwpraktijk Vooral bij bouwpartijen heerste 
de behoefte aan praktische en eenduidige maatregelen die zonder veel problemen in de 
praktijk konden worden toegepast en daarbij een bewezen milieuwinst opleverden. In dit 
zelfde jaar gaf de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR) het eerste Nationale Pakket 
Duurzaam Bouwen uit dat gericht was op nieuwbouwwoningen. Het pakket was bedoeld 
om duurzaam bouwen op grote schaal toegepast te krijgen in de bouwwereld. Essentieel 
hierbij was (en is) wat de kosten van de maatregelen zijn. Duurzaam bouwen is echter nooit 
standaard geworden. Dit komt ook vooral doordat er op gemeentelijk niveau geen 
eenduidige toepassingen waren van de maatregelen van het Nationaal Pakket Duurzaam 
Bouwen. 

De jaren daarna verschenen dergelijke pakketten ook voor de bestaande woningen (1997) en 
voor utiliteitsbouw (1998). In 1997 kregen vijftig projecten een voorbeeldstatus via het 
programma 'Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen'. Dit programma was 
vooral gericht op het stimuleren van duurzaam bouwen onder een brede doelgroep door 
kennisoverdracht via concrete projecten. Daarnaast presenteerde het ministerie van VROM 
in 1997 het 'Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen'. Het plan streefde naar een 
verbreding van duurzaam bouwen naar alle bouwsectoren, waarbij de bestaande 
woningvoorraad extra aandacht kreeg. Tegelijkertijd met dit plan werd het 
'Langetermijnperspectief Duurzaam Bouwen' gepubliceerd. Hierin werden - tot het jaar 2030 -
de ontwikkelingen en trends in de gebouwde omgeving geschetst, en de mogelijkheden om 
daar met duurzaam bouwen op in te spelen. 

Eind 1999 werd het 'Beleidsprogramma 2000-2004: verankeren in beleid en praktijk' opgericht. In 
dit programma kondigde de overheid aan dat duurzaam bouwen in 2004 op eigen kracht zo 
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verder moeten kunnen gaan zonder verdere steun van de overheid . Het begrip Dubo zou 
dan verankerd moeten zijn in de bouwwereld. Om dit te kunnen bereiken besteedde de 
overheid extra aandacht aan kennisoverdracht, stedenbouw, energie en de consument. 

2000- heden 
In 2001 verscheen het 'Vierde Nationaal Milieubeleidsplan' (NMP4) met als titel 'Een wereld en 
een wil - werken aan duurzaamheid'. Deze nota vormt nog steeds de algemene basis van het 
nationale milieubeleid anno 2006, samen met het NMP3. Het NMP4 heeft als doel een eind te 
maken aan het afwentelen van milieulasten op de generaties na ons en op mensen in arme 
landen. Volgens het plan moet het lukken om binnen 30 jaar over te stappen naar een 
duurzaam functionerende samenleving. Hiervoor zijn wel ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen en maatregelen nodig. Het NMP4 is onder andere op het thema energie 
overruled door het inmiddels uitgebrachte Energierapport 2005. 

In 2002 werd gestart met het Actieprogramma Duurzame Daadkracht. Dit programma bestond 
uit twee delen. Het eerste deel was een Internationale Strategie Duurzame Ontwikkeling en het 
tweede deel was de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling. De Nationale Strategie is 
uiteindelijk een fiasco geworden, omdat het politieke momenturn en het gevoel van urgentie 
ontbraken (Rotmans). In 2002 deed de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) met 'Vitale 
Architectuur - een strategie tot duurzaam bouwen' een oproep aan de bouwwereld om Dubo 
meer elan te geven: De reden voor deze oproep was een reactie op het afnemende 
enthousiasme dat voor Dubo leek te ontstaan. Volgens de BNA is duurzaam bouwen te zien 
als een integrale architectonische kwaliteit. 
Een andere gebeurtenis die plaatsvond in 2002 was het uitbrengen van een Beleidsbrief over 
duurzaam bouwen door het ministerie van VROM. Hierin was speciale aandacht voor: 

>- Energie. 
>- Materiaalgebruik 
>- Gezondheid. 
>- Aansluiting bij de vraag uit de markt van bewoners en gebruikers van gebouwen. 
>- Aansluiting bij planontwikkelingen voor bestaande en nieuwe wijken. 

Langzamerhand werd het ook steeds duidelijker dat water in de gebouwde omgeving een 
integrale aanpak vereiste. Daarom werd in 2003 de 'Watertoets'9 verplicht bij de ontwikkeling 
van ruimtelijke plannen. Bij de Watertoets gaat het om vanaf het begin van het proces water 
te integreren bij ruimtelijke plannen en besluiten. Daarvoor is overleg nodig met de 
waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium. Het gaat hier niet om een toets achteraf 
maar om vroegtijdige en actieve inbreng van de waterbeheerder en maatwerk voor elk plan. 
De Watertoets wordt toegepast op alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen 
en besluiten. 

Nationaal gezien heeft het ministerie van VROM eind 2003 de specifieke stimulering van 
duurzaam bouwen afgesloten. Wel vindt nog ondersteuning van marktinitiatieven voor de 
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integratie van duurzaamheid in de bouw plaats en op deelgebieden neemt VROM zeker nog 
initiatieven zoals bij het thema energie. Dit is echter niet het enige thema binnen duurzaam 
bouwen. In totaal zijn zes thema's van belang bij duurzaam bouwen: 

1. Energie. 
2. Materiaal(gebruik). 
3. Water. 
4. Afval. 
5. Gezondheid. 
6. Leefkwaliteit +omgeving. 

Gedurende de afgelopen 40 jaar heeft de overheid een aantal programma's, beleidsregels en 
financiële middelen ingezet om duurzaam bouwen te verankeren in de traditionele 
bouwwereld. Ondanks het groeiende besef en de duidelijke signalen dat de fossiele 
brandstoffen eindig zijn, is duurzaam bouwen toch nog altijd niet standaard geïntegreerd. 
Het blijft vooralsnog voornamelijk bij voorbeeldprojecten. 

2.3 Terughoudendheid vanuit de markt 
Sinds 1990 heeft Nederland gewerkt aan een strategie voor duurzame ontwikkeling. Dit 
komt tot uiting in de beleidsprogramma's, nota's en tal van initiatieven van provincies, 
gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Dit heeft allemaal moeten leiden tot 
een duurzamere samenleving. Rotmans (2007) concludeert echter dat duurzaamheid nooit 
echt is aangeslagen in Nederland. Zoals in paragraaf 2.2 is beschreven zijn voldoende 
initiatieven, netwerken en programma's opgericht. Een aantal zijn behoorlijk succesvol en 
invloedrijk geweest en hebben absoluut voldaan aan destijds gestelde doelstellingen en 
verwachtingen. "Maar duurzame ontwikkeling is nooit echt doorgebroken in de zin dat het 
nog geen onderwerp van gesprek is op verjaardagsfeestjes of bij de borrel in de 
sportkantine", aldus Rotmans (2007). Dit ligt niet aan de verscheidenheid aan 
duurzaamheidsactiviteiten. De overheid (nationaal, provinciaal en regionaal) hanteert echter 
een andere manier van handelen en denken ten opzichte van deze diverse 
duurzaamheidsactiviteiten. Hierdoor kunnen zij elkaar niet versterken. Tevens ontbreekt een 
goede en gestructureerde aanpak tussen de nichepartijen onderling. Dit leidt ertoe dat 
initiatieven blijven 'hangen' op een microniveau in plaats van dat zij worden opgeschaald 
naar een mesoniveau (Rotmans, 2007). 

Voortrekkersrol 
Ondanks de vele initiatieven van de overheid, belet zij ook diegene die een voortrekkersrol 
willen nemen. De afgelopen jaren is een Dubo-materiaalUjst opgesteld en heeft men de EPC
norm aangescherpt. Deze lijstjes bieden echter een beperkte kijk op duurzaamheid volgens 
Thomas Rau (in: Hannema, 2008). Rau past met zijn architectenbureau materialen en 
technieken toe die niet op de lijstjes van SenterNovem voorkomen. Hierdoor worden deze 
voorstellen niet erkend als duurzaam. "Mensen die voorop lopen, worden zo tegengehouden 
door wettelijke structuren", aldus Rau. 
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Economische motieven 
Duurzaamheid is volgens Rau de economische motor van morgen, maar de politiek ziet het 
na veertig jaar nog steeds niet. Daarbij komt het succesvolle milieubeleid van de afgelopen 
decennia, waardoor duurzaamheid te lang is gezien als een verlengstuk van milieu 
(Rotmans, 2007). Dit is echter niet terecht aangezien in het Brundtland-rapport al de nadruk 
werd gelegd op de relatie tussen economische, ecologische en sociale aspecten (paragraaf 
2.1). In tegenstelling tot andere landen heeft in Nederland het sociale aspect weinig aandacht 
gekregen. 

Tevens werd duurzaamheid ook lange tijd gezien als een bedreiging, omdat de investeringen 
ten aanzien van duurzaamheid volgens de politiek ten koste zouden gaan van de 
economische groei. Hierdoor kreeg duurzaam bouwen een onrendabel imago. Deze manier 
denken wordt vandaag de dag nog steeds door veel marktpartijen in stand gehouden. Men 
wil eerst duidelijk voor ogen hebben hoeveel de kosten en baten van een investering 
bedragen alvorens er wordt geïnvesteerd. 

Weijnen (in: Hannema, 2008) onderstreept dat het economische aspect een grote rol speelt. 
"Wij kunnen woningen ontwerpen die vier keer zuiniger zijn dan vereist. In eerste instantie 
zijn opdrachtgevers enthousiast over onze voorstellen. Maar uiteindelijk blijkt het idee alleen 
verkoopbaar met financiële argumenten", aldus Weijnen. Het imago van duurzaam bouwen 
moet worden verbeterd. Om dit te bereiken dient een omschakeling plaats te vinden in het 
handelen en denken van zowel private partijen als commerciële marktpartijen. En ondanks 
dat men zich steeds meer bewust wordt van de opwarming van de aarde en het uitputten 
van de fossielen brandstoffen, blijft de (échte) actie vaak nog achterwege. 

Ontbreken adequate alternatieven 
Volgens Kasteren (2002 in: Boon et al., 2004) is de burger best bereid om op duurzaam 
gedrag over te gaan, mits er adequate alternatieven zijn en ook op die mogelijkheden wordt 
gewezen. De alternatieven ontbreken echter vaak, omdat architecten niet duurzaam 
ontwerpen zonder opdracht. De ontwikkelaar geeft echter geen opdrachten, omdat deze van 
mening is daarvoor geen draagvlak bestaat bij de consument. Hierdoor krijgt de consument 
-zich al dan niet bewust van de noodzaak- de woning nooit aangeboden. Op deze manier 
creëert men een vicieuze cirkel (Hannema, 2008). 
Volgens Van Hal (2007) is echter het weinig effectief de nadruk op die milieukwaliteit te 
leggen als blijkt dat voor slechts 2% van de Nederlandse bevolking milieu een zwaarwegend 
argument is bij aankoopbeslissingen. Voor de meeste mensen is het milieuvoordeel 'mooi 
meegenomen', maar zij baseren hun keuzes op andere argumenten. Daarom moeten andere 
kwaliteiten worden benadrukt en bevorderd zoals het gezondheidsbevorderende effect, de 
kostenbesparing als gevolg van toepassing, het toegenomen comfort of de esthetische 
kwaliteit. Van Hal (2007) stelt namehjk: "Zolang de milieumaatregel duurder is dan 
alternatieven en behalve een milieuvoordeel niks extra's biedt, is de kans heel klein dat de 
maatregel'de grote massa' zal bereiken." 
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Dierbaarheid 
Men moet daarom niet van een duurzame woning spreken, maar van een kwaliteitswoning. 
Dit is een woning waar bewoners zich goed voelen, waarbij tevens een integrale visie heerst 
tussen milieu, comfort, woonlasten en gezondheid (Van Hal, 2003). Rosenbaum (in: Van Hal, 

2003) definieert de kwaliteitswoning als volgt: 

Een kwalitatief goede woning is veilig en gezond (voor bewoners en bouwvakkers) comfortabel 
(wat betreft temperatuur, vochtgehalte, geluid en zicht), gaat lang mee, is zuinig ( met energie, 
water, materialen en geld), is eenvoudig aan te passen en, niet in de laatste plaats, mensen houden 
er echt van. 

Dit laatste aspect " ... mensen houden er echt van" is volgens Bergs (2007) een belangrijk aspect 
bij duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen heeft op dit moment geen 'status' en een negatief 
imago. Wanneer duurzame ontwikkeling een bekender imago krijgt, moeten men zich willen 
identificeren met een duurzame leefomgeving. Wanneer dit bereikt wordt zal duurzaamheid 
uiteindelijk moeten omslaan naar dierbaarheid. Als dit bereikt is geeft dit een positief signaal 
af, waardoor het imago van duurzame ontwikkeling wordt verbeterd. 

Ook marktpartijen kunnen hierbij hun steentje bijdragen. Door met duurzame ontwikkeling 
bezig te zijn, geven organisaties een signaal af actief bezig te zijn met het milieu. Door 
bewust te kiezen voor duurzame ontwikkeling, kan men een doelgroep benaderen die 
"meegaat" in dit denken. Om nu al te investeren in duurzame ontwikkeling werkt eveneens 
in het voordeel van de organisatie vanwege een eventuele waardegroei. Verwacht wordt dat 
in de toekomst de regelgeving aangescherpt gaat worden als marktpartijen niet uit vrije wil 
investeren. Wanneer men nu al investeert in gebouwen die Cüz-neutraal en energiezuinig 
zijn creëert men een voorsprong op gebouwen die (slechts) aan bouwbesluitniveau voldoen. 
Wanneer de regelgeving wordt aangescherpt voldoen deze gebouwen al aan de eisen en zal 
de waarde ten opzichte van de andere gebouwen toenemen (Van Hal, 2007). Op deze rnanier 
draagt men bij aan een duurzame omgeving, ook al vindt dit plaats op grond van 
economische motieven. 

'Cool' en 'sexy' 
Ondanks de financiële drempel en het gebrek aan alternatieven wint duurzaam bouwen toch 
steeds meer terrein in Nederland. Rotmans stelt dat het truttige imago steeds vaker wordt 
vervangen door 'cool' en 'sexy' en dan vooral onder jongeren. Ook zijn mensen steeds vaker 
op individueel vlak bezig met duurzaamheid en dan voornamelijk gericht op voedsel, 
energie en kleding. 
Maar niet alleen de burger houdt zich hiermee bezig. Ook steeds meer bedrijven begeven 
zich op het vlak van duurzame ontwikkeling. Volgens onderzoek van Koedijk (in: Rotrnans, 
2007) is het rendabel om te investeren in duurzame beleggingsfondsen. De duurzame 
beleggingen presteren net zo goed als gewone, niet duurzame beleggingen al is dit 
vooralsnog een nichemarkt. Nederlandse pensioenfondsen investeerden nog geen 5% van 
hun vermogen van 980 miljard euro in duurzame beleggingen, volgens Koedijk. Men wordt 
zich steeds meer bewust van de noodzaak. Dit bewustwordingsproces is aanzienlijk versneld 
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door de fluctuaties in de weersomstandigheden op de korte termijn zoals weersextremen en 
overstromingen. Dit heeft een katalyserende werking gehad zeker in Nederland, waar 
relatief veel mensen op de hoogte zijn van de klimaatveranderingen (Rotmans, 2007). 

De term duurzaam bouwen zelf is misschien wel enigszins verouderd en vervangen door 
duurzame ontwikkeling. Veel gehoorde termen zijn vandaag de dag energiezuinig bouwen of 
C02-neutraal bouwen. Maar dit is te kort door de bocht. Het gaat namelijk niet alleen om 
energie, het gaat om nog vijf andere thema's, waarbij de sociaal-culturele, economische en 
ecologische belangen in evenwicht met elkaar dienen te zijn. 
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2.4 Resumé 
Duurzame ontwikkeling is in 1987 voor het eerst onder de aandacht gebracht in het 
Brundtland-rapport in opdracht van de VN. Duurzame ontwikkeling wordt in dit onderzoek 
gedefinieerd als: 

"De ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden, zonder de behoeftevoorziening van de komende 
generaties in het gedrang te brengen, en waarvan de realisatie een veranderingsproces vergt waarin het gebruik 
van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkelingen en 
institutionele veranderin~en worden af~estemd op zowel toekomsti~e als huidi~e behoeften." 

Duurzame ontwikkeling kan worden opgesplitst in drie aspecten die in balans met elkaar 
dienen te zien. Deze drie aspecten zijn: 

);> Sociaal-cultureel. 
);> Ecologisch. 
);> Eonomisch. 

Hierbij dienen de aspecten onderling van elkaar te worden ontkoppeld. Bij een toename van 
de economische groei, dient de belasting op de mens en het milieu af te nemen; absolute 
ontkoppeling. In de praktijk is dit niet haalbaar. Maar het is echter wel van belang dat de 
belasting op de mens en het milieu minder evenredig toeneemt dan de economische groei; 
relatieve ontkoppeling. Duurzame ontwikkeling is een complex begrip. In dit onderzoek wordt 
duurzaam bouwen als algemeen erkende term beschouwd in de bouw- en vastgoedsector. 
Duurzaam bouwen wordt in dit onderzoek gedefinieerd als: 

"Het voorkomen of beperken van de gezondheid- en milieuschade in alle fasen van bouwwerken vanaf de 
winning van grondstoffen tot en met het herbestemmen of slopen van die bouwwerken, alsmede het benutten 
van kansen om bouwwerken en hun omgeving een zo hoog mogelijke kwaliteit te geven. Tijdens deze cyclus kan 
op diverse wijzen duurzame ontwikkeling worden nagestreefd: bij het ruimtelijk ontwerp inclusief het creëren 
van een verantwoorde infrastructuur en het beheren daarvan, bij het vervaardigen van bouwmaterialen en het 
(her)gebruiken van afvalstoffen, bij het bouwen zelf en bij het bewonen van gebouwen of gebruiken van 
bouwwerken. Daarbij verdienen thema 's als energie, water en (verkeers)mobiliteit extra aandacht.". 

Bij duurzaam bouwen worden zes thema's behandeld: 
1. Energie. 
2. Materiaal(gebruik). 
3. Water. 
4. Afval. 
5. Gezondheid. 
6. Leefkwaliteit +omgeving. 

Ondanks de terughoudendheid vanuit de markt, wint duurzame ontwikkeling steeds meer 
terrein in Nederland vooral ook onder jongeren. Daarnaast tonen onderzoekers aan dat 
beleggingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling net zo rendabel kunnen zijn als niet 
duurzame beleggingen. Hierdoor kan duurzame ontwikkeling een positief en rendabel 
ontwikkelen. 
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Woo co 0 t 
Wooncomfort heeft voor iedereen een andere betekenis. Wat voor de een warm en behaaglijk 
is, kan door een ander persoon als koud worden ervaren. Sommigen mensen spreken over 
wooncomfort wanneer de woning geheel gelijkvloers is en weer een ander vindt de ligging 
ten opzichte van het centrum een vorm van wooncomfort. Wooncomfort gaat namelijk 
verder dan het comfort van de woning zelf. De omgeving kan een belangrijke factor in het 
geheel zijn. 
In dit hoofdstuk wordt het begrip wooncomfort gedefinieerd en worden de criteria 
opgesteld die betrekking hebben op het wooncomfort. Wanneer deze criteria zijn opgesteld 
kan worden onderzocht hoe deze criteria samenhangen met de aspecten van duurzame 
ontwikkeling om zodoende een uitspraak te kunnen doen over de invloed van duurzame 
ontwikkeling op het wooncomfort. 

3.1 Het definiëren van wooncomfort 
Sinds de jaren '20 van de vorige eeuw is comfort niet alleen kwalitatief, maar ook 
kwantitatief veranderd. Technologische ontwikkelingen hebben een belangrijke rol gespeeld 
bij de recente geschiedenis van comfort en bij het ontwikkelen van comfort ais een 
handelsmerk (Rybczynski, 1986 in: Chappels & Shove). Cooper (1998 in: Chappels & Shove, 
2004)) stelt dat leveranciers van airconditioners in de jaren '20 geïnteresseerd waren in het 
definiëren van een aantal klimaatomstandigheden, die men zou kunnen verkopen. Hierdoor 
werd (thermisch) comfort een handelsmerk dat actief kon worden gepromoot, waar de 
gebruiker naar verlangde en dat uiteindelijk kon worden geleverd aan de gebruiker. Volgens 
Ackermann (2002) heeft de ontwikkeling van de airconditioning een grote invloed gehad op 
de sociale interpretaties en verwachtingen van de consument met betrekking tot de definitie 
van comfort en in het bijzonder in relatie tot koeling. 
Sinds 1970 houden economen en sociologen zich bezig met de veranderende 
comfortbehoeften op de lange termijn. Daarnaast richten zij zich ook op de uitvoering van 
warmte en koeling en de invloed op het energieverbruik en de energievraag (Cooper, 1982, 
McGeevor, 1982 in: Chappels & Shove 2004). Tegenwoordig worden deze economen, maar 
ook technici aangespoord om modellen te ontwikkelen die voorspellen hoe het klimaat in de 
toekomst eruit ziet en wat dit betekent voor het comfort en dan voornamelijk het 
binnenklimaat 

In het verleden zijn veel onderzoeken gedaan met betrekking tot comfort. De onderzoekers 
die betrokken zijn bij deze onderzoeken kunnen worden onderverdeeld in twee groepen 
(Chappels & Shove, 2004): 

" Op techniek gebaseerde historici 
Deze eerste groep gaat uit van de zoektocht naar het comfort en de rol van 
belangrijke vernieuwingen en technologieën in dit proces (Donaldson and Nagengast, 
1994, Pauken, 1999, Roberts, 1997 in: Chappels & Shove, 2004). Dit houdt in dat 
comfort uiteindelijk het eindpunt vertegenwoordigt van een zoektocht gebaseerd op 
de technologische vooruitgang. Comfort wordt hier dan gezien als een definieerbare, 
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menselijke voorwaarde, die met iedere innovatie weer een stap dichter bij het 
bereiken van het ideale binnenklimaat komt. Deze innovaties spelen vooral op het 
gebied van verwarming, koeling en ventilatie een belangrijke rol. De innovaties 
worden gezien als dé technologische oplossingen om een klimaat te creëren dat 
bijdraagt aan de gezondheid van de mens en het wooncomfort (Robertson, 1997 in: 
Chappels & Shove 2004). 

? Sociale historici 
Deze tweede groep gaat uit van verschillende aannames, waarbij comfort wordt 
gezien als een kneedbare, constructieve en sociale prestatie. Crowley (2001 in: 
Chappels et al., 2004) en Rybczynski (1987 in: Chappels & Shove, 2004) bestuderen 
hoe ideologieën en technologieën met betrekking tot comfort zich hebben ontwikkeld 
binnen de maatschappij. Crowley en Rybczynski veronderstellen dat comfort zowel 
een cultureel fenomeen als een technische vernieuwing is (Chappels & Shove, 2004). 

Wooncomfort kan vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Aangezien wooncomfort 
door iedereen verschillend wordt geïnterpreteerd, is het van belang om een algemene 
definitie te formuleren. Het begrip comfort kan worden gebruikt om een gevoel van 
tevredenheid of gemak uit te drukken, of wanneer een bepaalde staat van psychische of 
fysieke gesteldheid is bereikt (Chappels & Shove, 2004). Slater (1985 in: Soldaat 2006) sluit 
hier op aan en definieert comfort als: 

'a pleasant state of physiological, psychological and physical well-being between a human being and its 

environment' 

Deze begrippen definiëren het begrip comfort. Wanneer we comfort beschouwen in de 
context van de woning dan kan comfort worden beschreven als een concept dat zich heeft 
ontwikkeld gedurende de veranderende opvattingen over privacy, efficiency, huiselijkheid 
en moderniteit (Rybczynski,1986 in: Chappels & Shove, 2004) Comfort is hierbij een culturele 
opvatting die al door velen generaties is aangepast. Crowley (2001) bestudeerde bijvoorbeeld 
de veranderende betekenis van comfort in de Anglo-Amerikaanse beschaving. Hierbij 
beschouwt hij de vroegere spirituele associatie van het begrip comfort door de huidige 
betekenis als (Crowley, 2001 inChappels & Shove, 2004): 

"Self-conscious satisfaction with the relationship between one's body and its immediate physical 

environment.'' 

Comfort heeft blijkbaar betrekking op het fysiologische en psychologische aspect en op de 
fysieke omgeving van de gebruiker. Wanneer we dit vertalen naar het begrip wooncomfort, 
dan kan wooncomfort volgens Heijs (1989) worden op gevat als: 

Een eigenschap van de woning, die aangeeft in hoeverre de woning, door het bezit van de daarvoor 

noodzakelijke fysische kenmerken, in staat is tegemoet te komen aan de fysiologische, sociale en 

psychologische aspecten van de woonbehoeften, die bewoners in de loop van het woonproces met 

betrekking tot de woning hebben. 



Hierbij zijn naast de fysiologische en psychologische aspecten ook de sociale aspecten 
benoemd. De definitie van wooncomfort verschilt verder niet veel van het begrip comfort, 
maar gaat specifieker in op het wonen. Wooncomfort is hier omschreven als een 
objectgebonden begrip. Het is een totaaleigenschap van de woning, waarbij tevens rekening 
wordt gehouden met de behoeften van de bewoners tijdens het woonproces (Heijs, 1989). 

Beleving van comfort 
In feite zijn drie verschijningsvormen van comfort te onderscheiden (Vink, 2002): 

~ Discomfort of oncomfortabel: de betrokkene ervaart discomfort, omdat de fysieke 
actoren niet in orde zijn. 

~ Geen discomfort de betrokkene is zich niet bewust van het feit dat er geen 
discomfort is. Discomfort is afwezig. 

~ Comfort of comfortabel: er is veel te beleven of er is boven verwachting veel comfort, 
waardoor het comfort opvalt en bewust wordt ervaren. 

Wanneer sprake is van geen discomfort dan is het niet vanzelfsprekend dat sprake is van 
comfort. Comfort wordt pas genoemd wanneer meer beleefd wordt dan verwacht door de 
gebruiker. Dit wordt ook ondersteund door onderzoeken van Zhang et al. (1996 in: Vink, 
2002) en Helander & Zhang (1997 in: Vink, 2002). Bij de volledige afwezigheid van 
discomfort is de gebruiker zich vaak niet bewust van de comfortbeleving. Om het gevoel van 
comfort te beleven moet daarom meer gebeuren. Comfort is dan ook nauw verbonden met 
luxe en ontspanning (Vink, 2002). 

Volgens Looze et al. (2002 in: Vink, 2002) zijn er veel zienswijzen in de literatuur, maar wordt 
op één punt overeenstemming bereikt. Comfort wordt door de meeste wetenschappers als 
een subjectief fenomeen beschouwd. Een product - bijvoorbeeld een gebouw, 
vervoersmiddel of werkplek - kan pas bij ingebruikname als comfortabel worden beschouwd 
of niet. De gebruiker bepaalt of het wel of niet comfortabel is. Dit gebeurt voomarnelijk door 
de prikkeling van de zintuigen. Gedurende het woonproces spelen de volgende zintuigen 
een belangrijke rol bij de beoordeling van comfort (Soldaat, 2006): 

~ Zicht. 
~ Gehoor. 
~ Smaak. 
~ Reuk. 
~ Bewustzijn van de positie van het lichaam in de ruimte. 

De omgeving waar de gebruiker zich in bevindt geeft prikkels af die kunnen worden 
waargenomen door de verschillende zintuigen. Op deze manier kan comfort op diverse 
manieren worden beleefd. Als de zintuigen prikkels opnemen dan leidt dit tot een proces dat 
in vijf stappen kan worden omschreven, figuur 9 (Bonapace, 2002 in: Soldaat, 2006). Voor 
verdere uitwerking van hoe comfort wordt beleefd, wordt verwezen naar bijlage 1. 

Prikkel(s) • waarnemen - Herkennen 1- 1L __ A_ct_ie __ ...JI 1 -• 
fixuur 9: Vnn priHclillS naar gedrag 
I Bron : EigmiJI!il'CrÁIII8 r•an Bmm~pn c. 2ti02J 

I h••J dsluk 3: Wooncomfort 
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Wanneer de gebruiker de prikkels van de omgeving niet waarneemt, zal aan het comfort 
niets veranderen. Bij het wooncomfort is het van belang dat een overeenkomstige relatie 
bestaat tussen de verschillende zintuigen. Als een gebruiker bijvoorbeeld frisse lucht ruikt 
die de woning wordt ingeblazen, maar het inblaasrooster is vuil dan komen de zintuigen 
niet met elkaar overeen. Dit kan leiden tot een negatieve ervaring met betrekking tot het 
wooncomfort en dat is niet gewenst (Soldaat, 2006). 

Wooncomfort heeft volgens de definitie van Heijs (1989) te maken met het tegemoet komen 
aan woonbehoeften. Deze behoeften worden ook onderscheiden m Maslow' s 
behoeftehiërarchie, zie bijlage 2. De woonbehoeften zijn onder te verdelen in: 

>- Fysiologische behoeften. 
>- Sociale behoeften. 
>- Psychologische aspecten. 

Fysiologische behoeften 
De fysiologische behoeften stelt de mens in staat om te leven. Dit houdt in dat de gebruiker 
voldoende eten en drinken heeft, niet te warm en niet te koud enzovoort (Leidelmeijer et al., 
2003). De aanwezigheid van eten en drinken zijn niet relevant voor het wooncomfort. 
Warmte en koude daarentegen zijn van groot belang voor het wooncomfort. Tegenwoordig 
heeft iedere woning een verwarming en daarmee is warmte vanzelfsprekend te noemen. Met 
de verwachte opwarming van de aarde en het continu verbeteren van de isolatie van 
woningen, wordt het echter steeds belangrijker om woningen te koelen. Koeling zal naar 
verwachting dan ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het wooncomfort. De 
verwarming en koeling van de woning zijn van invloed op het binnenklimaat en maken deel 
uit van het thermische comfort. Uiteraard spelen ook andere factoren een rol bij het creëren 
van het binnenklimaat Deze factoren komen later in dit onderzoek nog aan bod. 

Een ander voorbeeld van een fysiologische behoefte is gezondheid. Gezond zijn heeft niet 
alleen te maken met de fysieke gesteldheid. De World Health Organization (WHO) (1947 in: 
Leidelmeijer et al., 2003) definieert gezondheid als: 

'health is nat merely the absence of disease and infirmity, but a state of optima[ physical, mental en 
social well-being' 

Gezondheid heeft niet alleen betrekking op de woning, maar ook op de omgeving en kan 
worden onderverdeeld in (Duijvestein et al., 2006): 

>- Gezond binnenmilieu. 
>- Gezond buitenmilieu. 

Sociale en psychologische behoeften 
Onder de sociale behoeften behoren behoeften zoals ergens bijhoren en liefde en affectie 
zowel geven als ontvangen. De psychologische behoeften hebben te maken met 
tevredenheid, zelfrespect en waardering. Dit worden ook wel de egogerelateerde behoeften 
genoemd (Leidelmeijer et al., 2003). Een psychologische behoefte van de mens met 
betrekking tot wooncomfort is veiligheid . Volgens Leidelmeijer et al. (2003) is het in eerste 
instantie letterlijk: "het uit de weg gaan van levensbedreigende omstandigheden". Daarbij komen 
vervolgens ook omstandigheden die het gevoel van veiligheid versterken. Wanneer een 
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veilige en duurzame leefomgeving wordt gecreëerd, zal het gevoel van veiligheid worden 
versterkt. De woning biedt zelf de veiligheid tegen diverse weersomstandigheden en 
criminaliteit. Ook hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen de woning en de 
omgeving. De sociale en psychologische behoeften leiden ertoe dat een huis een thuis wordt 
(Heijs, 1989). Deze behoeften zijn echter moeilijk te relateren aan wooncomfort aangezien dit 
samenhangt met hoe de gebruiker wooncomfort beleeft en ervaart. Het heeft te maken met 
hoe een gebruiker denkt over comfort en hoe hij dit beleeft en ervaart. Dit vormt een 
afstudeeronderwerp op zichzelf. 
Het is duidelijk dat wooncomfort wordt gevormd door de behoeften van de gebruiker. Hoe 
een gebruiker deze behoeften invult is per individu verschillend. Een gebruiker heeft onder 
andere behoefte aan: 

~ Warmte in de winter en koeling in de zomer. 
~ Een woning die veiligheid biedt. 
~ Een woning die een gezond (binnen)klimaat biedt. 
~ De vrijheid om zich te kunnen bewegen. 

Wanneer men zich als starter op de woningmarkt begeeft, vult men de behoeften anders in 
dan een gezin met kinderen . Sommige gebruikers zijn tevreden met een temperatuur van 19 
T en anderen met 22°C. Hierdoor is wooncomfort een complex begrip dat te maken heeft 
met een continu veranderd proces. Wanneer echter de instrumenten aanwezig zijn om aan 
de behoeften tegemoet te komen, dan kan de gebruiker de behoeften zelf invullen. 
Ter illustratie: Wanneer een verwarmingstoestel in de woning aanwezig is, kan de gebruiker 
zelf bepalen hoe hoog de temperatuur in de woning dient te zijn . Maar de gebruiker kan de 
behoefte om de woning te verwarmen wel realiseren en op die manier een bijdrage leveren 
aan zijn eigen interpretatie van wooncomfort. De behoeften van de gebruiker kunnen 
worden gebruikt bij het opstellen van de criteria voor het wooncomfort. 

3.2 Criteria van wooncomfort 
Hierboven zijn al enkele behoeften genoemd die een belangrijke rol spelen bij het 
wooncomfort. Het zijn vooral de fysiologische behoeften zoals thermisch comfort en 
gezondheid. Daarnaast komt ook de psychologische behoefte veiligheid aan bod. Zoals 
eerder vermeld is dit echter moeilijk te relateren aan wooncomfort. Deze behoeften komen 
eveneens voor in de analyse van Heijs (1989). Volgens Heijs zijn onderstaande deelterreinen 
relevant voor het wooncomfort: 

1. Ruimtelijk comfort. 
2. Thermisch comfort. 
3. Personificatie comfort (ten aanzien van de indeling van de woning en emotionele 

band met de woning). 
4. Lay-out comfort. 
5. Veiligheidscomfort. 
6. Visueel comfort. 
7. Auditief comfort. (geluid) 
8. Olfaktorisch comfort. (geur) 
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Deze deelterreinen kunnen als criteria worden beschouwd voor het totale wooncomfort. 
Wanneer de gebruiker niet tevreden is over een van bovenstaande deelterreinen, wil dit niet 
vanzelf zeggen dat de gebruiker ook ontevreden is over het totale wooncomfort. Dit ligt ook 
sterk aan het feit welke deelterreinen de gebruiker onderscheid bij wooncomfort. Voor 
sommigen is wooncomfort 'slechts' thermisch comfort en voor een ander is wooncomfort een 
combinatie van visueel comfort en auditief comfort. 
De bovenstaande deelterreinen hebben vooral betrekking op de zintuigen. In de vorige 
paragraaf is de rol van de zintuigen besproken bij de beleving van het comfort. De volgende 
zintuigen spelen een belangrijke rol: 

~ Zicht 
~ Reuk 
~ Gehoor 
~ Positie lichaam in de ruimte. 

Als we deze zintuigen conformeren aan de bovenstaande criteria van Heijs dan kan worden 
gesteld dat ruimtelijk comfort betrekking heeft op de positie van het lichaam in de ruimte. 
Visueel comfort heeft betrekking op het zicht. Het auditieve en olfaktorisch comfort hebben 
betrekking op respectievelijk gehoor en reuk. Het thermische comfort en veiligheidscomfort 
zijn reeds eerder toegelicht in de paragraaf 3.1. Het personificatiecomfort en lay-out comfort 
worden hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze betrekking hebben op de inrichting en 
aankleding van de woning. Dit is per individu verschillend en heeft ook geen directe 
connectie met duurzame ontwikkeling. Chappels & Shove (2004) onderscheiden bij comfort 
zes thema's: 

1. Comfort, technologie en maatschappij. 
2. Comfort en het binnenmilieu. 
3. Comfort en het buitenmilieu. 
4. Comfort en gezondheid. 
5. Comfort, cultuur en sociaal gebruik . 
6. Comfort en klimaatverandering. 

Het eerste thema heeft betrekking op de technologische toepassingen en hun invloed op het 
comfort. Dit is een instrument om wooncomfort te bereiken en zal daarom niet als criteria 
worden opgesteld voor wooncomfort. 
De thema's 2 en 3 kunnen worden samengevoegd onder de noemer thermisch comfort, 
welke ook door Heijs wordt benoemd. Het buitenmilieu heeft echter ook betrekking op de 
woonomgeving en zal daardoor ook bij ruimtelijk comfort worden geplaatst. 
Thema 4 is een behoefte op zichzelf en wordt daarom als criteria toegevoegd. Gezondheid is 
ook afhankelijk van het binnen- en buitenmilieu en zal dan ook nauw verbonden zijn met 
deze twee aspecten. 
De laatste twee thema's worden niet als criteria opgenomen, aangezien klimaatverandering 
de aanleiding vormt van het geheel. De cultuur en het sociale gebruik wordt in dit 
onderzoek toegepast op Nederland. Andere culturen en gebruiken zijn niet van toepassing 
en daarom wordt dit thema niet behandeld. Het sociaal-culturele aspect komt aan bod bij 
duurzame ontwikkeling. 



Wanneer de deelterreinen van Heijs worden samengevoegd met de thema's van Chappels & 

Shove (2004) dan kunnen de volgende criteria voor wooncomfort worden opgesteld: 
1. Ruimtelijk comfort. 
2. Gezondheidscomfort. 
3. Thermisch comfort. 
4. Visueel comfort. 
5. Auditief comfort. 
6. Olfaktorisch comfort. 

3.2.1 Ruim.telijk comfort 
Bij het ruimtelijk comfort gaat het om het comfort dat wordt geboden door de gebouwde 
omgeving. Hierbij is dus sprake van zowel de woning als de woonomgeving. Ten aanzien 
van het ruimtelijk comfort worden in dit onderzoek twee waarden onderscheiden: 

~ Gebruikswaarde. 
~ Toekomstwaarde. 

Gebruikswaarde 
Bij de gebruikswaarde van een woning en woongebouw ligt de basis bij het bieden van 
voldoende ruimte voor dagelijks terugkerende activiteiten. Deze activiteiten bestaan onder 
andere uit verplaatsen, verblijven, slapen, eten, koken, persoonlijke hygiëne, ontspannen 
etcetera. Daarnaast spelen factoren als vloeroppervlakte, aanwezigheid van buitenruimte en 
parkeerplaats een belangrijke rol. De kwaliteit van de ruimte draagt op deze manier bij aan 
het ruimtelijk comfort. Deze factoren spelen ook een rol bij duurzame ontwikkeling. Een 
grote woning levert meer afval op dan een kleine en stoot meer schadelijke stoffen uit. En 
ook het aantal parkeerplaatsen kan van invloed zijn op het gebruik van de ruimte. Volgens 
het Woonkeur (2007) hebben de volgende factoren betrekking op de gebruikswaarde van de 
woning: 

~ Geluidsisolatie. 
~ Binnenmilieu. 
~ Ventilatie. 
~ Verwarming. (thermisch) 
~ Water. 

Van de bovenstaande factoren komen enkele ook aan bod bij het gezondheidscomfort en 
zullen in de volgende paragraaf worden uitgewerkt. Hierdoor kunnen toepassingen die van 
invloed zijn op het gezondheidscomfort ook hun invloed hebben op de gebruikswaarde van 
het ruimtelijke comfort. 

Toekomstwaarde 
Bij de toekomstwaarde van de woning is het van belang dat meerdere plattegronden 
mogelijk zijn in één woning die goed bruikbaar zijn ook in de toekomst. Om de 
toekomstwaarde van een woning te garanderen dient de woning levensloopbestendig10 te 
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zijn, om zodoende de levensduur van de woning te vergroten. Hierdoor neemt de 
milieubelasting van de woning af. De woonvoorkeuren van de gebruiker worden 
gekenmerkt door de steeds snellere veranderingen en de grotere differentiatie in woonstijlen 
en woonwensen. Voor nieuwbouwwoningen geldt dat deze flexibel en op een goedkope en 
eenvoudige manier aanpasbaar dienen te zijn. 

Ten aanzien van de toekomstwaarde van woningen zijn enkele trends te onderscheiden 
waardoor de levensduur van woning kan worden verlengd (Ministerie van VROM, 1997; 
Vreeze, dr. Ir. N. de, et al., 1999; Wingerden, R. van, 1999 in: Woonkeur, 2007). 
Als eerste is er grote aandacht voor consumentgericht bouwen. Dit houdt in dat de gebruiker 
zelf zijn woning wil vormen en in de toekomst kan wijzigen. Tijdens het ontwerp dient al 
rekening te worden gehouden met hoe de gebruiker zijn woning wil vormen, gebruiken en 
aanpassen aan de specifieke wensen die zich in de toekomst kunnen voordoen. Om zinvolle 
varianten binnen het casco mogelijk te maken te maken, kunnen woningen worden 
ontwikkeld aan de hand van 'vrije indeelbaarheid'. De woning kan dan op verschillende 
manieren worden gebruikt en indien gewenst aangepast. Flexibiliteit speelt hierbij een 
belangrijke rol. Door flexibiliteit neemt de levensduur van een gebouw toe. Hoe langer de 
levensduur, hoe minder groot de invloed van de materiaalkeuze is op de totale 
milieubelasting van het gebouw. Dan wordt het zorgvuldig omgaan met isolatie en 
installatie van veel groter belang (Sentemovem, 2007a). 

Maar het is niet alleen de flexibiliteit in de woning die van belang is. Met het oog op de 
levensduur van een woning is ook de uitbreidbaarheid van een woning een steeds vaker 
voorkomende woonwens. Door tijdens het ontwerpproces rekening te houden met eventuele 
uitbreidingsmogelijkheden zoalsoptoppen of het creëren van een zij- of achteraanbouw, kan 
de levensduur van de woning worden verlengd. Dit laatste aspect heeft echter voomarnelijk 
betrekking op eengezinswoningen en is in deze thesis daarom niet aan de orde. 

Het uitgangspunt is dat ongeacht de leeftijd en huishoudsamenstelling, een woning of 
woongebouw geschikt moet zijn of eenvoudig geschikt te maken moet zijn voor ieder mens 
met zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen. De woning is op een dusdanige manier 
ingericht en ontworpen dat ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen (Elsevier, 1998; 
SEV, 1994; Stichting Consument en Veiligheid in: Woonkeur, 2007). Op deze manier wordt 
een bijdrage geleverd aan het ruimtelijk comfort. 

3.2.2 Gezondlteidscomfort 
Bij het gezondheidscriteria staat de gezondheid van de mens centraal in relatie tot gebouwen 
en de gebouwde omgeving. Tegenwoordig worden woningen 'potdicht' gemaakt om energie 
te besparen. Er wordt geen rekening mee gehouden met welke gevolgen dit heeft voor de 
gezondheid van de gebruiker. Met gezondheid wordt bij dit thema meer bedoeld dan alleen 
'niet ziek zijn'. Gezondheid wordt gedefinieerd als [Bergs, 2007., Duijvestein et al., 2006., 
SEV, 2004., Van Dale, 2007]: 

'toestand van welzijn in geestelijk, Zieltamelijk en! of sociaal welbevinden' 
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Gezondheid en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer schade aan milieu 
en ecologie wordt veroorzaakt, heeft dit op kortere of langere termijn tot gevolg dat de 
gezondheid van de mens schade oploopt. Gezondheid is afhankelijk van zowel het binnen
als buitenmilieu. Kiezen voor duurzaamheid is daarom vanuit gezondheidsoogpunt 
essentieel (Duijvestein et al., 2006). In het 'Actieprogramma gezondheid en milieu '(2003) wordt 
gesteld dat: 'Ongeveer 2 tot 5% van het gezondheidsverlies in Nederland is toe te schrijven aan 

milieufactoren'. Echter sinds de jaren '80 is zowel op het gebied van bouwwijzen alsmede op 
het gebied van regelgeving niets veranderd ten gunste van de gezondheid (Bergs & Renes, 
2003). Het is eigenlijk slechter geworden en dan vooral op het gebied van geluid en 
luchtkwaliteit De belangrijkste oorzaken voor het verlies van gezondheid zijn (Sentemovem, 
2008, Bergs & Renes, 2003): 

~ Verontreiniging van de buitenlucht met fijn stof en ozon. 
~ Verontreiniging van het binnenmilieu met radon, fijn stof (tabaksrook) en 

allergie veroorzakende 'vochtrninnende' huisstofmijt 
~ Schimmels. 
~ Ernstige geluidshinder door geluiden van buitenaf. 

Van deze oorzaken hebben de eerste drie oorzaken betrekking op de luchtkwaliteit De 
laatste oorzaak heeft betrekking op geluid. Het zijn niet alleen milieufactoren die kunnen 
leiden tot de aantasting van de gezondheid. Doordat steeds meer installaties in een woning 
worden 'gestopt', neemt de kans op een gezondheidsrisico toe. Wanneer de installaties 
verkeerd worden gebruikt en achterstallig onderhoud plaatsvindt, komt dit niet ten goede 
aan de luchtkwaliteit 
Maar niet alleen de luchtkwaliteit is van belang. Ook het thermische comfort dat een woning 
biedt, speelt een belangrijke rol bij de gezondheid. Aangezien de woningen vandaag de dag 
steeds beter worden geïsoleerd en door het gebruik van passieve zonne-energie, wordt 
koeling steeds belangrijker. Hier dient dan met het oog op gezondheid ook aandacht aan te 
worden geschonken. 

Volgens Bergs (2007) is het thema gezondheid (helaas) ondergesneeuwd. Dit thema dient een 
veel belangrijkere positie te krijgen in de huidige regelgeving. Het grootste knelpunt bij 
gezondheid is echter dat de gebruiker vanwege gebrek aan kennis en concurrentie in de 
markt, niet kan kiezen voor een woning die een gezonde omgeving creëert. Dit leidt tot 
'slikken of stikken'. Door het ontbreken van de kennis heerst geen draagvlak bij de 
consument en ontwikkelaars worden hierdoor niet gestimuleerd om een woning te realiseren 
die een meerwaarde is voor de gezondheid van de gebruiker. De consument krijgt hierdoor 
geen alternatieven aangeboden (Bergs & Renes, 2003). 

Om een woning te creëren die een wezenlijke bijdrage levert aan de gezondheid, is het van 
belang dat het binnenmilieu van een goede kwaliteit is. Uit eerder onderzoek in de 
woningbouw (Senternovem, 2008) kwam naar voren dat de meeste problemen met het 
binnenmilieu worden veroorzaakt door: 

~ Onvoldoende en gebrekkige ventilatie. 
~ Geluidoverlast (geluid afkomstig van installaties en buurgeluiden). 
~ Klachten over daglicht. 
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De kwaliteit van de lucht (door ventilatie) is in eerdere studies niet specifiek benoemd met 
betrekking tot het comfort. De luchtkwaliteit speelt echter wel een belangrijke rol, aangezien 
onvoldoende en gebrekkige ventilatie de meeste problemen met het binnenmilieu opleveren. 
Daarnaast hebben drie van de vier belangrijkste oorzaken voor het verlies van gezondheid 
betrekking op de luchtkwaliteit Daarom is dit een belangrijke factor met betrekking tot 

gezondheid. Het gezondheidscomfort kan worden onderverdeel in vijf criteria (Bergs & 

Renes, 2002b ): 
1. Luchtkwaliteit 
2. Thermisch comfort. 

3. Auditief comfort. 
4. Visueel comfort. 
5. Olfaktorisch comfort. 

Luchtkwaliteit 
Zoals eerder aangegeven is uit onderzoek gebleken dat de luchtkwaliteit een belangrijke 

factor is bij het gezondheidscomfort. Door ventilatie (luchtverversing) zal in een woning of 
gebouw in eerste instantie lucht aanwezig zijn met dezelfde kwaliteit als buiten dat gebouw. 
De kwaliteit van het binnenmilieu wordt dus allereerst bepaald door de kwaliteit van de 
lucht in de omgeving. Door activiteiten in de woning kan de binnenlucht echter 
daarbovenop nog verontreinigd worden met andere stoffen. Bovendien kunnen de fysieke 
omstandigheden dusdanig zijn dat het voor mensen niet aangenaam is om in bepaalde 
ruimten te verblijven. 

Om de kwaliteit van de binnenlucht in woningen en gebouwen op peil te houden dient 
verontreinigde lucht door middel van ventilatie te worden afgevoerd. Dat hierdoor tevens 
energieverlies optreedt en koude buitenlucht weer moet worden opgewarmd, kan niet 
worden voorkomen. Het openen van ramen kan echter overbodige ventilatie tot gevolg 
hebben en ook tot geluidhinder leiden. In steeds meer gebouwen wordt daarom 
mechanische ventilatie toegepast al dan niet in combinatie met hoogrendement 
warmtewisselaars om energie uit de af te voeren binnenlucht terug te winnen. Echter, 
ventilatiekanalen vervuilen in de loop van de tijd en kunnen op die manier weer een bron 
van verontreiniging vormen. Onderhoud speelt een belangrijke rol om dit effect tegen te 
gaan (Sentemovem, 2008). 
De luchtkwaliteit heeft echter niet alleen betrekking op luchtverversing. Ook de 
luchtvochtigheid en de temperatuur van de lucht zijn van invloed op het comfort van de 
gebruiker. Bij een hoge luchttemperatuur en luchtvochtigheid neemt de kans op 
schimmelvorming toe. Dit kan deels worden voorkomen door goede ventilatie, maar ook 
door het toepassen van actieve koeling. Hierdoor ontstaat condens, waardoor het vocht uit 
de lucht wordt getrokken en wordt afgevoerd . Hierdoor neemt de kans op 
schimmelvorming af. 

Thennisch comfort 
Wanneer we spreken van het thermische comfort van een woning dan bedoelen we hiermee 
een behaaglijk binnenklimaat, waarbij de warmtevraag en koellast worden beperkt. Hiervoor 
zijn diverse oplossingen. 
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Als eerste dient tijdens de uitvoering een gedegen tocht- en vochtwering te worden 
gerealiseerd. Hierdoor ontstaan er geen 'warmte- of koudelekken'. Doordat de woningen 
steeds beter worden geïsoleerd is het van belang dat in de zomer de warmte uit de woning 
kan. Koeling in de zomer wordt dus steeds belangrijker ten opzichte van verwarmen in de 
winter. Een constantere binnentemperatuur wordt ook steeds meer gewenst en is tevens 
energiebesparend en beter voor het gebouw. 

Naast een gedegen tocht- en vochtwering draagt het gebruik van installaties ook bij aan een 
behaaglijk binnenklimaat Bij een verkeerde afstemming of inregeling en bij onvoldoende en 
slecht onderhoud, kan een installatie niet optimaal zijn functie vervullen en kan het 
binnenmilieu worden aangetast. Hierdoor ontstaat de kans dat de gezondheid van bewoners 
wordt aangetast. Volgens Bergs & Renes (2003) hebben nieuwe installaties voor verwarming 
en ventilatie geleid tot meer geluidshinder en in veel gevallen niet tot minder klachten over 
luchtkwaliteit en comfort. 

Maar niet alleen het verwarmen of koelen van de woning is van belang. Ook het goed 
ventileren van de woning draagt bij aan hoog comfort. De warmte blijft in de zomer niet in 
de woning 'hangen' en een goed geventileerde woning levert tevens een positieve bijdrage 
aan de gezondheid. 

Behalve het gebruik van installaties speelt ook de oriëntatie van de woning een belangrijke 
rol. Door een woongebouw met de woonkamer op het zuiden te oriënteren hoeft er slechts 
aan één gevel zonwering te worden toegepast. Daarbij biedt de noordgevel de mogelijkheid 
om in de zomer een extra hoeveelheid koele lucht binnen te halen. Kortom, thermisch 
comfort heeft vooral betrekking op het voorkómen van tocht en koudestraling en van 
oververhitting in de zomer (Sentemovem, 2008). 

Auditief comfort 
Het realiseren van een behaaglijk binnenklimaat is niet voldoende om een comfortabel 
binnenmilieu te creëren. Ondanks de behaaglijkheid zal ook het auditieve comfort een 
belangrijke rol spelen. Geluidhinder, afkomstig van naastgelegen woningen of vanuit de 
omgeving, wordt door consumenten namelijk als één van de grootste bronnen van hinder 
ervaren (Sentemovem, 2008, USP, 2008). Het auditieve comfort in de huisvesting moet 
daarom zodanig zijn dat gebruikers en bezoekers op normale wijze met elkaar kunnen 
spreken en er voldoende privacy is (Rgd I Bouwfysische kwaliteit Rijkshuisvesting, 1999). 
Auditief comfort heeft betrekking op het voorkomen van geluidhinder van: 

~ Buitenaf. 
~ Installaties. 
~ Buren. 
~ Binnen de eigen woning. 

Mede door een goede gevelisolatie en continu verbeterende installatietechnieken, zal 
geluidsoverlast worden beperkt. Volgens Bergs dient het voorkomen van geluidsoverlast 
niet een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving, maar is het zelfs noodzakelijk. 
Installaties zoals een warmte-terug-win unit in stand 3 zorgen ervoor dat voldoende lucht de 
woning in wordt geblazen en ververst. Dit zorgt echter tevens voor geluidsoverlast. 
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Hierdoor wordt de schakelaar op stand 1 of 2 gezet met als gevolg dat onvoldoende frisse 
lucht de woning in wordt geblazen. Dit is niet bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en 
daarmee de gezondheid (Berg, 2007). 

Visueel comfort 
Daglichttoetreding kan ook gezien worden als een vorm van comfort. Meer zonnewarmte en 
daglichttoetreding, draagt bij aan het een vermindering van het verbruik voor verlichting en 
verwarming in de winter. Bij visueel comfort is het de kunst om zo veel mogelijk licht in de 
woning te krijgen, maar tegelijkertijd zo min mogelijk warmte in de zomersituatie. Dit kan 
worden gerealiseerd door zonwering bijvoorbeeld. Temperatuuroverschrijding is namelijk 
ook een dissatisfier, zie ook thermisch comfort (Bergs, 2007). 

Een andere vorm van visueel comfort is belemmering. Door de woning dusdanig te situeren 
dat de gebruiker ver van zich af kan kijken, krijgt deze niet het gevoel dat hij zit ingesloten. 
Op deze manier kan visueel comfort bijdragen aan de geestelijke gezondheid. Dit is echter 
een psychologisch aspect en zal daarom ook moeilijk te beoordelen en controleren zijn 
binnen dit onderzoek. 

Olfaktorisch comfort 
Bij dit criterium is vooral geen discomfort op zijn plaats. Wanneer de gebruiker 'nare' geuren 
ruikt zal dit als discomfort worden beschouwd. Als de 'nare' lucht niet aanwezig is, zal dit 
door de gebruiker echter onbewust als comfort worden ervaren. Olfaktorisch comfort werkt 
dus niet direct comfortverhogend, maar wordt wel als oncomfortabel beschouwd als het niet 
aanwezig is. 

Al met al moet dient te worden vermeld dat gezondheid geen optelsom is van factoren zoals 
duurzame energietechnieken en goed geïsoleerde woning. Het is een totaalconcept van 
materialen, installaties, omgeving en beleving. 
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3.3 Resumé 
Wooncomfort wordt in dit onderzoek gedefinieerd als: 

Een eigenschap van de woning, die aangeeft in hoeverre de woning, door het bezit van de daarvoor 
noodzakelijke fi;sische kenmerken, in staat is tegemoet te komen aan de fi;siologische, sociale en 
psychologische aspecten van de woonbehoeften, die bewoners in de loop van het woonproces met 
betrekking tot de woning hebben. 

Het gaat hierbij om tegemoet te kunnen komen aan de volgende behoeften: 
~ Fysiologische behoeften. 
~ Sociale behoeften. 
~ Psychologische behoeften. 

Wooncomfort wordt door iedereen anders ervaren, maar de behoeften zijn voor iedereen 
(over het algemeen) hetzelfde. Wanneer de instrumenten aanwezig zijn om aan de behoeften 
tegemoet te komen, dan kan de gebmiker de behoeften zelf invullen en daarmee voldoen 
aan zijn/haar interpretatie van wooncomfort. De behoeften dienen als criteria om het 
wooncomfort te bepalen. De onderstaande criteria zijn opgesteld ten behoeve van 
wooncomfort. 

~ Gezondheidscomfort. 
0 Thermisch. 
0 Visueel. 
0 Auditief. 
0 Olfaktorisch. 
0 Luchtkwaliteit 

~ Ruim telijk comfort. 
o Gebruikswaarde. 
o Toekomstwaarde. 
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In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de aspecten van duurzame ontwikkeling uitgewerkt. 
Op deze manier wordt het duidelijk op welke manier de thema's van duurzaam bouwen 
betrekking hebben op duurzame ontwikkeling. Door de invloed van deze thema's op het 
wooncomfort te onderzoeken kan een beeld worden verkregen hoe duurzame ontwikkeling 
het wooncomfort beïnvloed. 
Het ecologische aspect wordt onderverdeeld aan de hand van vier thema's die aan bod 
komen bij duurzaam bouwen: 

~ Energie. 
~ Water. 
~ Materiaal(gebruik). 
~ Afval. 

Het sociaal-culturele aspect kan worden onderverdeeld aan de hand van de volgende twee 
thema's: 

~ Leefkwaliteit +omgeving. 
~ Gezondheid. 

Hierbij is sprake van een doublure aangezien gezondheid ook een criterium is van 
wooncomfort. In deze thesis is besloten om gezondheid als thema van duurzaam bouwen en 
daarmee als aspect van duurzame ontwikkeling te laten vervallen. Gezondheid neemt bij het 
wooncomfort een belangrijkere rol in dan bij duurzaam bouwen. Bij duurzaam bouwen is 
gezondheid 'slechts' een van de zes thema's en bij wooncomfort een van de twee 
hoofdcriteria. 

4.1 Ecologisch aspect 
Het ecologische aspect heeft betrekking op het milieu. Belangrijke factoren hierbij zijn de 
omgang met fossiele brandstoffen, landschappen, afval en uitstoot. Volgens het Federaal 
Planbureau (FPB) zijn: "de milieudoelstellingen van een duurzame ontwikkeling vooral 
gedefinieerd opdat de grenzen van de natuurlijke hulpbronnen bij het beheer ervan 
gerespecteerd worden, door rekening te houden met technologische ontwikkelingen en 
institutionele structuren. Daarnaast houden de doelstellingen tegelijkertijd rekening met de 
mogelijkheid dat het leefmilieu zich aanpast beperkt is, zowel om energie en grondstoffen te 
leveren als om afvalstoffen en giftige uitstoot op te nemen." (FPB, 2002). Het is dan ook 
vooral een kwestie van (het op peil houden van) regeneratievermogen binnen het 
ecosysteem en het menselijke gedrag dat hierop van invloed is (Ingen et al., 2004). 

4.1.1 Energie 
Sinds de oliecrisis van 1973-1974 is men zich bewust geworden van het feit dat de fossiele 
brandstoffen op onze aarde eindig zijn. Daarom dient zuinig om te worden gegaan met de 
grondstoffen die de aarde levert zoals olie, gas en steenkool. Dit maakt energie een 
belangrijk thema. Bij het thema energie gaat het erom dat de fossiele brandstoffen niet 
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worden uitgeput (efficiënte omgang) en dient tevens naar alternatieve brandstoffen te 
worden gezocht. De meest bekende alternatieve brandstoffen zijn zonne-energie en 
windenergie. Daarnaast is er ook nog waterenergie, maar dit wordt niet veel toegepast in de 
gebouwde omgeving. 

Trias energetica 
Om de efficiënte omgang en het zuinige gebruik te kunnen bewerkstelligen dient te worden 
gedacht vanuit Trias Energetica. Trias energetica is een begrip waarmee de volgorde van drie 
stappen naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening wordt aangeduid. Dit geldt 
echter niet alleen bij bouwen en wonen, maar ook voor het energiegebruik van processen. 
Bij de eerste stap dient de vraag naar energie te worden beperkt door het toepassen van 
vraagbeperkende maatregelen zoals het isoleren van de woning en een goede zonwering. Dit 
betekent dat onnodig gebruik dient te worden voorkomen. 

De tweede stap is om zoveel mogelijk duurzame energiebronnen te gebruiken voor de 
energie die nodig is om op te wekken. Hierbij kunnen eindeloze, alternatieve bronnen 
worden gebruikt zoals wind- en zonne-energie. Bij zonne-energie kan passieve en actieve 
zonne-energie11 worden onderscheiden. De oriëntatie van de woning speelt hierbij een 
belangrijke rol. Wanneer de woning op het zuiden is georiënteerd en grote glasoppervlakten 
worden toegepast, dan draagt de zonnewarmte bij aan het verwarmen van de woning. Op 
deze manier draagt zonne-energie bij aan zowel een lager energieverbruik alsmede aan het 
wooncomfort (uitzicht en daglichttoetreding). Hierbij dient wel aandacht te worden 
geschonken aan koeling van de woning in de zomer. De temperatuuroverschrijding die 
hierdoor ontstaat, kan als oncomfortabel worden beschouwd. 

Als derde en tevens laatste stap dienen efficiënte technieken te worden gebruikt om het 
resterende energieverbruik op te wekken. De eindige bronnen dienen daarvoor efficiënt 
gebruikt te worden door bijvoorbeeld het toepassen van laagtemperatuursystemen 
[SenterNovem, 2007]. Voor toepassingen behorende bij de Trias Energetica, zie bijlage 3. 

Wanneer wordt gesproken over energie dan leidt dit al snel tot het toepassen van 
energiezuinige installaties of duurzame energietechnieken. Op het gebied van duurzame 
energietechnieken kan worden gedacht aan het gebruik van: 

~ Warmtepompen. 
~ Warmte-terug-win installaties. (WTW) 
~ Laag temperatuur verwarmingsysteem. (L TV) 
~ Combinatie van verschillende installaties. 

De belangrijkste reden op dit moment om duurzame energietechnieken toe te passen is de 
energiezuinigheid en daaraan gekoppeld de besparing op de woonlasten. Door energie te 
besparen wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de emissie van C02 . Volgens de wetenschappers van het 'Intergovernmental 
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Panel on Climate Change' zal door het reduceren van de uitstoot van C02, de opwarming 
van de aarde worden teruggedrongen. Volgens Senternovem wordt op dit moment ongeveer 
35% van het totale energiegebruik in Nederland gebruikt in gebouwen en de bouwsector 
Hier ligt een belangrijke taak voor de gehele gebouwde omgeving, waardoor energie een van 
de belangrijkste thema's is binnen het duurzaam bouwen. Voor de gebruiker is het 
reduceren van de CÜ2 -emissies echter een abstracte doelstelling die niet meetbaar is in de 
vorm van een financieel voordeel of een verhoogd wooncomfort. 

Door toepassing van duurzame energietechnieken zal de gebruiker ook minder 
energiekosten gaan betalen. Dit is voor de gebruiker erg aantrekkelijk, maar energiezuinige 
concepten dragen ook bij aan een beter en gezonder binnenmilieu. De behaaglijkheid is goed 
te controleren, doordat de gebruiker in staat is om zelf koeling en verwarming te regelen. 
Tevens kan het verversen van de binnenlucht C02-gestuurd worden en geluidhinder van 
installaties komt steeds minder voor. Op deze manier leveren deze toepassingen een bijdrage 
aan het wooncomfort van de gebruiker en dan voornamelijk met betrekking tot de 
gezondheid. De gebruiker is echter niet op de hoogte van de voordelen die energiezuinige 
installaties met zich meebrengen. Dit komt ook omdat een gebruiker vaak geen beeld heeft 
hoe energiezuinig een woning is en welke bijdrage de woning levert aan de gezondheid van 
de gebruiker. 

Energieprestatiecertificaat 

Energieprestaliecerliftcaé\1 
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--- Om de energieprestatie van een gebouw inzichtelijk te maken 
heeft de overheid met ingang van 2008 het 
energieprestatiecertificaat ingevoerd, ook wel bekend als het 
energielabel, figuur 10. Sinds 1 januari 2008 is het verplicht bij 

B oplevering, verkoop of verhuur van woningen of 
utiliteitsgebouwen, of ingrijpende renovatie van vastgoed een 
energielabel te overleggen. Door het energielabel krijgt de 
nieuwe gebruiker vooraf inzicht in het energiegebruik van het 
gebouw. Er worden echter geen eisen opgelegd aan een 
gebouw, maar het energielabel informeert de eigenaren en 

1.12 
gebruikers over de energetische kwaliteit. Het energielabel kan 
worden vergeleken met een energielabel voor bijvoorbeeld 
witgoed en bevat tevens aanbevelingen voor de verbetering van 
de energieprestatie. Door het invoeren van het energielabel, is 
het voor een huurder of koper in één oogopslag duidelijk of hij 
wel of niet een energiezum1g gebouw aanschaft. De 
energieprestatie van het gebouw wordt weergegeven in een 
energie-index (EI)12 en in een gestandaardiseerde energieklasse 

(A t/m G en kleuren). Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A en zijn heldergroen, zeer 
onzuinige panden hebben een G en zijn felrood . Gebouwen waarvoor een EPC-berekening is 
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afgegeven hebben geen energielabel nodig. De EPC geldt hierbij als gelijkwaardig en heeft 
de score A. Door inzicht te krijgen in het energieverbruik van de woning, kan een gebruiker 
tijdens de besluitvorming ervoor kiezen om de woning aan te schaffen en daarbij eventuele 
veranderingen aan te brengen om de score op het energielabel te verhogen (bijvoorbeeld van 
D naar B). De gebruiker kan ook kiezen om een woning niet aan te schaffen in verband met 
de slechte score op het energielabeL De vraag is echter of de energieprestatie van een 
gebouw doorslaggevend is bij de keuze van een woning. Van Rhijn (2008) stelt: "Kopers en 
huurders willen helemaal niet weten wat de energieprestatie van een gebouw is. Ze willen 
weten wat voor energiekosten een gebouw heeft én of ze met het aanbrengen van isolatie of 
een andere kachel deze kosten kwmen verlagen." (Rhijn, 2008) Het energielabel heeft geen 
invloed op het wooncomfort en geeft geen informatie over de absolute energiekosten. 

Voor gezondheid is geen instrument aanwezig die een bepaalde gradatie toekent aan 
woningen. In de toekomst zou de prestatie op het gebied van gezondheid van de woning 
kunnen worden toegevoegd aan het energielabeL Een andere mogelijkheid is om in 
combinatie met de energieprestatie een nieuw label of certificaat te ontwikkelen. Het dient 
vooral duidelijk te worden dat duurzame ontwikkeling bijdraagt aan een woning die ten 
goede komt aan de gezondheid van de gebruiker en niet alleen een energieprestatie levert. 

Positief voor wooncomfort echter niet perse duurzam.e onhvikkeling 
> Minder/geen geluidhinder door (energiezuin ige) installaties. (auditief) 

Positief voor duurzame ontwikkeling echter geen directe invloed op wotmeomfort 
> C02-reductie. 
~ Invoeren energielabeL 

4.1.2 Water 
Water vereist binnen de gebouwde omgeving een integrale aanpak. Waterbeheer is namelijk 
van vitaal belang voor Nederland en het kost veel inspanning om het grond- en 
oppervlaktepeil op een acceptabel niveau te houden voor zowel de gebouwde omgeving als 
de landbouw en de natuurgebieden (Lanting, 1998). Daarom werd in 2003 de 'Watertoets'13 

verplicht bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Bij de Watertoets gaat het om het van 
meet af aan meenemen van water bij ruimtelijke plannen en besluiten. Daarvoor is overleg 
nodig met de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium. Het gaat hier niet om een 
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toets achteraf, maar om vroegtijdige en actieve inbreng van de waterbeheerder en maatwerk 
voor elk plan. De Watertoets wordt toegepast op alle waterhuishoudkundige relevante 
ruimtelijke plannen en besluiten (Duijvestein, 2006). 

Het beheer van water speelt een belangrijke rol binnen het thema water. Met name de 
drinkwatervoorziening kan in de (nabije) toekomst ook in ons land nog voor veel problemen 
komen te staan. Tweederde van het drinkwater wordt bereid uit grondwater; dit heeft van 
nature een hoge kwaliteit en heeft slechts geringe zuivering nodig. Drinkwaterbereiding 
draagt voor circa 10% bij aan de verdroging van natuur en landschap in bepaalde delen van 
Nederland. In een aantal provincies zijn daarom limieten gesteld aan de hoeveelheid 
grondwater die mag worden opgepompt. Als gevolg hiervan gaan waterleidingbedrijven 
meer en meer over op drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater. Aangezien 
oppervlaktewater sterker verontreinigd is met onder andere meststoffen en pesticiden, zijn 
bij de bereiding van drinkwater meer chemicaliën nodig (Sentemovem, 2007b). Dit kan 
negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. 

Trias Ecologica 

Bij het thema water wordt de Trias Ecologica toegepast, 
naar analogie van de Trias Energetica. Hierbij dienen de 
volgende stappen te worden genomen. 
Als eerste dient het onnodig verbruik te worden 
voorkomen. De Nederlander gebruikt gemiddeld 
ongeveer hondervierentwintig liter water per persoon 
per dag, tabel 1. Vergeleken met de jaren vijftig betekent 
dit een verdubbeling van het gebruik. Dit kwalitatief 
hoogwaardige drinkwater wordt niet alleen gebruikt om 
te drinken, maar ook om de wc door te spoelen, de was 
mee te doen en de tuin te sproeien. De hoeveelheid die 
per persoon werkelijk nodig is om te drinken en te koken 
is ongeveer drie liter per dag, voor veel andere 
toepassingen zou water van een mindere kwaliteit 
kunnen worden gebruikt. 

De overheid streeft naar een beperking van het gebruik 

1998 2001 2004 
~===--~ 
!toilet ]36,2 134,8 135,8 

·~d-ou_c_h_e --,39,7 ~~43,7 

I bad [6,7[3,7[2,8 
;-lw_a_s-ta-fe_l _ _ fS,Jjs:2fS,J 
!wasmachine 123,2 122,8 ~ 
lafwasmachine VVP 
~kra~l 15,2 [15,2 [15,2 

[Totaal (liter) [127,9fï26,2f123,8 
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van drinkwater, waarbij men het zuiniger omgaan met drinkwater stimuleert (Duijvestein, 
2006). Omdat het zuiveren van drinkwater veel energie kost is het besparen op drinkwater 
een kernpunt binnen dit thema (Lanting, 1998). Schoon drinkwater zuinig gebruiken kan 
worden bewerkstelligd door bijvoorbeeld het installeren van waterbesparende apparatuur. 
De technische mogelijkheden voor waterbesparing zijn: 

~ Waterbesparende kraan. 
~ Waterbesparende douchekop. 
~ Waterbesparend bad; deze beperkt de hoeveelheid benodigd water door zijn vorm. 
~ Waterbesparende toiletspoeling. 
~ Een douche-WTW; wint warmte terug uit het afvoerwater en verwarmt daarmee het 

koude water voor. 
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In bijlage 4 zijn verder specificaties opgenomen ten behoeve van waterbesparende 
maatregelen. 

De tweede stap van de drie-stappen-strategie is het gebruik van duurzame bronnen. 
Drinkwater kan zuiniger worden gebruikt door het te vervangen door water met een 
enigszins lagere kwaliteit. Dit geldt voor niet-drinkwater doeleinden zoals: 

~ Toiletspoeling. 
~ Schoonmaakwerkzaamheden. 
~ Water voor wasmachine. 

Hierbij kunnen de volgende duurzame bronnen worden gebruikt: 
~ Grijswater. 
~ Gezuiverd oppervlaktewater. 
~ Opgeslagen hemelwater. 

Voor een verdere toelichting van de duurzame bronnen die bestemd zijn voor niet
drinkwater doeleinden, zie bijlage 5. De vraag is echter of deze maatregelen geen negatieve 
associaties oproepen ten behoeve van wooncomfort. Is de gebruiker bereid om regenwater te 
gebruiken voor toiletspoeling, schoonmaakwerkzaamheden of de wasmachine? 

Met het oog op comfort is het van belang om bij het gebruik van gezuiverd grijs water de 
gezondheidsrisico's te beheersen. Bij het gebruik van hemelwater kan de opslag worden 
ondergebracht in een buffer in de vorm van een vijver bijvoorbeeld. Door water op deze 
manier in de omgeving te integreren, kan water bijdragen aan een prettige en duurzame 
leefomgeving. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, maar wel een toepassing van duurzame 
ontwikkeling. Het integreren van water in de omgeving kan als aangenaam worden ervaren 
door onder andere het zicht op waterpartijen, al bestaat de mogelijkheid dat niet iedere 
gebruiker dit op deze manier zal ervaren. Hierdoor is het integreren van water in de 
omgeving niet aan te merken als een directe invloed op het wooncomfort. 

De derde en laatste stap is het efficiënt gebruiken van eindige bronnen. Niet alleen het 
watergebruik is gestegen, ook wordt steeds meer warm water gebruikt. Dit komt vooral door 
een veranderd leefpatroon, waarin steeds vaker en langer wordt gedoucht. Daarnaast 
leveren de huidige warmwatertoestellen veel meer warm water dan de keukengeisers van 
vroeger. Een bijkomend milieueffect van watergebruik is dus ook een toegenomen 
energieverbruik. Voor het maken van warm water dienen bij voorkeur duurzame bronnen te 
worden gebruikt voor de benodigde energie, zoals zonneboilers of lokaal aanwezige 
restenergie van industrieën. Wanneer eindige bronnen (aardgas) worden gebruikt voor 
warm water moet dat met een zo hoog mogelijk rendement gebeuren (Sentemovem, 2007b). 
Dit warme water wordt gebruikt voor zowel verwarming van de woning als voor 
persoonlijke hygiëne zoals douchen en gezicht wassen. Op deze manier heeft water een 
positieve bijdrage aan het wooncomfort. 



Het thema water heeft blijkbaar vooral te maken met energiebesparing en het zuinig gebruik 
van drinkwater. Dit zijn echter twee factoren die geen directe invloed hebben op het 
wooncomfort, waardoor het thema water op voorhand minder relevant is dan het thema 
energie. Bij het thema water wordt uitgegaan van goede aansluitingen, zodat geen lekkages 
ontstaan of stankoverlast. Het voorkomen van stankoverlast dient te allen tijde te worden 
voorkomen, maar hier kan in dit geval geen garantie op worden gegeven. Stankoverlast in 
de vorm van rioollucht kan voorkomen, maar dit heeft niets te maken met duurzame 
ontwikkeling. Bij dit thema wordt het voorkomen van stankoverlast wel benoemd, maar ook 
als vanzelfsprekend beschouwd. 

Positief voor duurzame ontwikbling echter geen directe invloed op wooncomfort 
Voor het beperken van het gebruik van drinkwater (ruimtelijk): 

> Onderstaande waterbesparende maatregelen zorgen voor een lager energie- en 
( d.rink)waterverbruik: 

o Waterbesparende kraan. 
o Waterbesparende douchekop. 
o Waterbesparend bad. 
o Waterbesparend toilet. 
o Douche-WTW. 

> Toepassen van minder kwalitatief water, welke gebruikt kan worden voor: 
o Toiletspoeling. 
o Schoonmaakwerkzaamheden. 
o Water voor wasmachine. 

> Water integreren in omgeving, zicht op waterpartijen. (Visueel) 

4.1.3 Materiaal(gebrnik) 
Milieuvriendelijke materialen hebben een lage milieubelasting gedurende het gehele proces. 
Dat betekent dat vanaf de winning van de grondstof tot aan de sloop toe het materiaal 
weinig milieubelasting met zich meebrengt, waarbij sloop vermeden dient te worden. Door 
materialen te hergebruiken hebben ze een lagere milieubelasting die gepaard gaat met een 
langere levensduur. Het gebruik en de winning van bouwmaterialen leidt in veel gevallen 
tot de volgende milieuproblemen (Duijvestein, 2006): 

~ Uitputting van grondstoffen. 
~ Aantasting van het landschap. 
~ Verontreiniging van het binnenmilieu. 

Bij de keuzeafweging tussen het gebruik van diverse materialen dient rekening te worden 
gehouden met de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus. Door middel van 
ketenbeheer richt men zich op de kringloop van grondstoffen voor het bouwen. 
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Het gaat daarbij om de volgende maatregelen (Senternovem, 2007a): 
~ Kringlopen van grondstoffengebruik zoveel mogelijk te sluiten door vermindering 

van het gebruik van eindige stoffen. 
~ Gebruik van vernieuwbare grondstoffen en secundaire grondstoffen. 
~ Beperken van de afvalstromen door vermindering van het afvalvolume, scheiden 

van afvalstromen en hergebruik van bouw- en sloopafval. 
~ Verminderen van de restemissies bij de materiaalproductie en het bouwproces. 

Trias ecologica 
De keuze voor materialen wordt eveneens gebaseerd op de Trias Ecologica. Als eerste geldt 
het voorkomen van onnodig gebruik en dus ook verspilling. Hierbij is het van belang om het 
gebruik van grondstoffen te beperken. De keuze om niet te bouwen of minder heeft veel 
meer effect dan de keuze tussen materiaal A of B. Door een juiste afstemming van de keuze 
voor een bepaald materiaal en de hoeveelheid materiaal op de beoogde toepassing kan 
onnodig gebruik worden voorkomen. 

De tweede stap is het gebruik van eindeloze bronnen. De keuze voor vernieuwbare 
grondstoffen zoals duurzaam geproduceerd hout, vlas en leem beperkt het gebruik van 
(eindige) primaire grondstoffen. Deze grondstoffen veroorzaken relatief weinig milieudruk 
Het toepassen van vernieuwbare grondstoffen geeft een aanzienlijke verlichting van de 
milieudruk 

De derde en laatste stap is om het gebruik van eindige bronnen zo effectief mogelijk te doen. 
Dit kan worden bewerkstelligd door: 

~ Streven naar optimaal gebruik van materiaal. 
~ Seew1daire grondstoffen gebruiken. 
~ Sloop-en/of kringloopmaterialen toe te passen. 
~ Constructies demontabel te maken . 
~ Prefab-onderdelen toepassen (deze geven minder bouwafval en maken 

gecontroleerde verwerking mogelijk) (Senternovem, 2007a). 

Materiaalkeuze 
Bij de keuze voor een materiaal is het van belang om de materiaalkeuze af te stemmen op de 
functie en de gewenste en benodigde levensduur van die functie. Dit zijn echter niet de enige 
twee factoren. De materiaalkeuze is onder andere ook afhankelijk van: 

~ Architectonische uitstraling. 
~ Functionele aspecten. 
~ Bouwfysische randvoorwaarden. 

Deze keuze wordt over het algemeen gemaakt door de architect, al dan niet in overleg met 
opdrachtgever en uitvoerders. De architect kan daarbij bewust kiezen voor materialen die 
geen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruiker en daarbij tevens een 
architectonische uitstraling hebben. De esthetische kwaliteit (architectonische uitstraling) van 
de woning kan een bijdrage leveren aan zowel duurzame ontwikkeling als het wooncomfort. 
Bij het gebruik van materialen die verantwoord zijn in het kader van duurzame 
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ontwikkeling dient niet te worden ingeleverd op de esthetische kwaliteit. Ten aanzien van 
het wooncomfort zal de gebruiker zich prettiger voelen in een 'mooie, goed uitziende' 
woning in plaats van een 'lelijke' woning. Dit zal vooral een psychologisch effect zijn, maar 
draagt wel bij aan het wooncomfort van de gebruiker. 

Daarnaast kan ook de onderhoudscyclus van een materiaal een rol van betekenis spelen. 
Wanneer een bepaald materiaal weinig onderhoud vergt, is dit comfortabel voor de 
gebruiker. Wanneer weinig onderhoud dient te worden gepleegd heeft dit ook positieve 
gevolgen voor het milieu. Denk hierbij aan minder gebruik van verf, reinigingsmiddelen, 
transport van onderhoudsbedrijven enzovoort. 

Bij materiaal(gebruik) gaat het vooral om het creëren van een woning die niet schadelijk is 
voor de gezondheid. Dit kan gebeuren door materialen toe te passen die het buiten- en 
binnenmilieu niet verontreinigen. Steeds vaker blijkt dat kleine verontreinigingen in 
bouwmaterialen een directe invloed hebben op de gezondheid van mensen. Denk hierbij aan 
radon uit steenachtige materialen, formaldehydegas uit verlijmde producten, oplosmiddelen 
uit verf enzovoort (Bergs & Renes, 2003). Dit komt zowel het buiten- en binnenmilieu niet ten 
goede. In paragraaf 3.2.2 is gebleken dat de kwaliteit van zowel het buiten- als binnenmilieu 
bepalend is voor de luchtkwaliteit De opdrachtgever, architect of zijn adviseurs kunnen een 
belangrijke invloed uitoefenen op de gezondheid van mensen als gevolg van materiaalkeuze 
(Senternovem, 2007b). Niet alleen ten aanzien van de luchtkwaliteit, maar bij de keuze van 
de (milieuvriendelijke) materialen dient ook rekening te worden gehouden met de isolerende 
werking. Dit geldt zowel voor het thermisch als auditief comfort. Daarnaast mag geen 
stankoverlast ontstaan door het gebruik van bepaalde materialen. 

Doordat de gezondheid positief kan worden beïnvloed, wordt ook het wooncomfort 
beïnvloed door de materiaalkeuze. Vaak is de gebruiker echter niet op de hoogte van een 
'ongezonde' woning (Bergs & Renes, 2003) Poor milieuvriendelijke materialen toe te passen, 
zal het wooncomfort niet direct worden beïnvloed. De gebruiker wordt zich eventueel wel 
bewust van de' ongezonde' woning. 

In eerste instantie heeft het thema materiaal(gebruik) vooral betrekking op het proces en het 
effect op het milieu van de winning van grondstoffen. Door de focus te leggen op de 
kringloop van grondstoffen is materiaal(gebruik) in deze context vooral van invloed tijdens 
het bouw- en sloopproces, maar het heeft ook zijn invloed op het woonproces zoals op het 
gebied van onderhoud. Om materiaal(gebruik) te koppelen aan wooncomfort wordt bij dit 
thema de nadruk gelegd op een woning die niet schadelijk is voor de gezondheid van de 
gebruiker. Daarnaast geldt dat door het gebruik van milieuvriendelijke materialen de 
kwaliteit blijft gehandhaafd. Dit betekent dat de materialen dezelfde bouwfysische 
eigenschappen dienen te hebben als 'gewone' bouwmaterialen. 
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4.1.4 Afval 
Aansluitend op materiaal volgt het thema afval. In Nederland produceert de bouw jaarlijks 
ongeveer twintig miljoen ton afval. Dit is ongeveer eenderde van de totale afvalberg. Bouw
en sloopafval komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, kunstwerken en 
wegen. Twee jaar na het Brundtland-rapport werd het Milieuberaad Bouw opgericht als 
overlegorgaan tussen de overheid en de (branche) organisaties in de bouw. De belangrijkste 
taak van deze raad was om een gestructureerde aanpak van het milieubeleid in de 
bouwsector vorm te geven. De bekendste doelstelling die deze raad heeft gerealiseerd is het 
(her)gebruik van bouw- en sloopafval in de bouw, van circa 60% in 1990 tot 90% in 2000. 
Behalve dat hierdoor het volurne van de te storten afvalstoffen aanzienlijk wordt 
gereduceerd, leidt dit hergebruik ook tot beperking van het gebruik van primaire 
grondstoffen zoals zand en grind. De belangrijkste factoren die leiden tot de hoge mate van 
hergebruik zijn: 

~ Afvalscheiding op de bouwplaats. 
~ Voldoende en goede afzetmogelijkheden van afvalstoffen. 
~ Financiële prikkels door het invoeren van hoge stortkosten. 
~ Een stortverbod voor recyclebaar afval. 

Ook bij het thema afval kan een drie-stappen-strategie worden toegepast. De drie stappen 
die achtereenvolgens genomen dienen te worden zijn(Senternovem, 2007a): 

~ Voorkom afval. 
~ Hergebruik afval. 
~ Verwerk afval verstandig. 

Hergebruik van (bouw)materiaal wordt bevorderd wanneer het afval, liefst aan de bron, kan 
worden gescheiden. Daarvoor zijn enkele momenten aan te wijzen. De ontwerp-, bouw- en 
sloopfase en het fabricageproces zijn niet van invloed op het wooncomfort van de gebruiker. 
De gebruiker komt namelijk pas in beeld tijdens de gebruiksfase. Het is tegenwoordig heel 
gebruikelijk om afval te scheiden: glas, GFT, papier, metaal, batterijen, kunststof flacons, enz. 
Hoe het afval gescheiden dient te worden is echter afhankelijk van gemeentebeleid. Dit 
betekent dat de architect in of om een gebouw wel ruimte moet scheppen om dit afval 
(tijdelijk) op te slaan. Ten aanzien van het visuele comfort is het uiteraard gewenst dat deze 
niet in het zicht aanwezig zijn en dat het (huis)afval geen stankoverlast veroorzaakt 
(olfaktorisch comfort). Het is echter de vraag of deze aspecten comfortverhogend werken. De 
mogelijkheid tot scheiden kan ook als 'lastig' en 'veel moeite' worden ervaren en ook de 
afwezigheid van containers in het zicht zal niet als dermate comfortabel worden ervaren. 
Daarbij komt ook nog dat het niet ervaren van stankoverlast niet als comfortverhogend 
werkt. 

Het thema afval komt vooral tot uiting aan het begin van de bouw en op het einde van de 
levenscyclus (sloop). Gedurende de gebruiksfase is afval niet tot nauwelijks van invloed op 
het wooncomfort. Als gebruiker wordt je wooncomfort tijdens de bouw of sloop niet 
beïnvloed. De invloed van afval zal daarom zeer beperkt zijn. 
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Positief voor duurzame ontwikkeling echter geen directe of negatieve invloed op 
wooncomfort 

Mogelijkheid tot afvalschei<ling tijdens gebruikfase. (ruimtelijk) 
~ Geen afvalcontainers in het zicht. (visueel) 

Geen stankoverlast. (olfaktorisch) 

4.1.5 Invloed op het binnenmilieu 
Met betrekking tot het ecologische aspect is een viertal thema's beschreven en de invloed van 
deze thema's op het wooncomfort van de eindgebruiker. De ecologische aspecten hebben 
voomarnelijk betrekking op het binnenmilieu. In opdracht van het Ministerie van VROM is 
onderzoek naar de factoren die de kwaliteit van het binnenmilieu bepalen gedaan. Deze 
factoren komen ook aan bod in de definitie zoals benoemd in paragraaf 3.1. Volgens het 
rapport 'Indicatoren binnenmilieu' (DHV, 2002) wordt de kwaliteit van het binnenmilieu 
bepaald door: 

~ Sociale factoren 
De sociale factoren hebben betrekking op het kunnen onderhouden van contacten, 
privacy in de woning (geen/weinig inkijk van buitenaf) en sociale controle op de 
directe omgeving. Deze factoren dragen bij aan de sociale veiligheid. 

~ Psychologische Jactoren 
De psychologische factoren hebben betrekking op contact hebben met buiten 
(uitzicht), de belevingskwaliteit van de omgeving (groen, water, voorzieningen), 
en de mate van zelf kunnen regelen van onder andere temperatuur, verlichting, 
verwarming en ventilatie. Daarnaast spelen ook de esthetische kwaliteit zoals vorm, 
kleur en textuur en de esthetische kwaliteit in de woning een rol. 

~ Fysiologische factoren 
De fysiologische factoren hebben betrekking op schone lucht, een comfortabele 
omgevingstemperatuur, voldoende licht, enzovoort. Hiertoe behoort ook het 
vakgebied van de bouwfysica met luchtkwaliteit, thermisch comfort, geluid, licht, 
straling, locatiekwaliteit Deze bouwfysische eigenschappen spelen een belangrijke 
rol bij het gezondheidscomfort. 

);;. Fysieke factoren 
De fysieke factoren zijn de gebruiksmogelijkheden van de fysieke ruimte. Hierbij 
moet men denken aan ruimtebehoefte en oriëntatie in de woning. 

In deze benadering komt het onderwerp veiligheid in al deze factoren terug en is dus niet 
apart benoemd (DHV, 2002). Vooral de fysiologische aspecten zijn in deze paragraaf aan bod 
gekomen. 

4.2 Sociaal-cultureel aspect 
Duurzame sociaal-culturele ontwikkeling heeft betrekking op de sociale infrastructuur en 
verwijst naar begrippen als burgerschap, participatie, sociale cohesie, consumptie en 
leefstijlen, levenskwaliteit, gezondheid en historisch erfgoed (Beckers, 2000). Omdat dit 
onderzoek zich richt op het wooncomfort zullen alleen de begrippen levenskwaliteit en 
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gezondheid worden beschouwd. Met andere woorden de mens in het gebouw en de 
gebouwde omgeving. Het gaat bij dit aspect dus niet om de mogelijkheid om sociale 
contacten op te bouwen en onderhouden of het wonen in een omgeving waarbij diverse 
culturen door elkaar leven. 

4.2.1 Leefkwaliteit + omgeving 
Het creëren van een duurzame woon- en leefomgeving mag uiteraard niet ten koste gaan 
van de kwaliteit van de leefomgeving. Het tegenovergestelde is eerder het geval. 
Duurzaamheid dient de kwaliteit te bevorderen van gebouwen en de gebouwde omgeving. 
Om dit te bereiken zal afstemming moeten plaatsvinden van het gebouw en de installatie en 
de keuze van bouwmaterialen met het oog op het beperken van gezondheidsrisico's. Dit 
geldt tijdens de gebruiksfase van het gebouw tot en met de sloop en verwerking van de 
materialen. De thema's die besproken zijn bij het ecologische aspect leveren hiermee een 
bijdrage aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. In de vorige paragraaf is gebleken dat 
vooral de fysiologische factoren aan bod zijn gekomen met betrekking tot de kwaliteit van 
het binnenmilieu. De overgebleven factoren voor de kwaliteit van het binnenmilieu hebben 
vooral betrekking op de leefkwaliteit +omgeving en daarmee op het sociaal-culturele aspect 
van duurzame ontwikkeling. 

Sociale factoren 
Onder de sociale factoren wordt verstaan (voldoende) privacy in de woning. Dit betekent dat 
de woning geen inkijk heeft van buitenaf, maar tegelijkertijd is er wel sociale controle op de 
directe omgeving. Dit geeft een gevoel van sociale veiligheid. Wanneer gekozen voor grote 
glasoppervlakten kan hiermee een bijdrage worden geleverd aan de sociale veiligheid en 
tegelijkertijd aan het visuele comfort. Door het gebruik van grote glasoppervlakten kan 
tevens een bijdrage worden geleverd aan het gebruik van passieve zonne-energie. Dit geldt 
voornamelijk in de koudere perioden, want grote glasoppervlakten dragen in de zomer bij 
aan een snellere opwarming van de woning, waardoor de hoge binnentemperatuur als 
onaangenaam kan worden ervaren. Enerzijds zijn grote glasoppervlakten positief voor het 
visuele comfort, maar er dient wel rekening te worden gehouden met de opwarming van het 
binnenmilieu. 

Psychologische factoren 
Bij de psychologische factoren komt eveneens het visuele comfort aan bod. Een van de 
factoren is namelijk contact hebben met buiten. Dit geldt zowel voor de sociale controle 
alsmede voor het kunnen 'wegkijken', waardoor een gevoel van vrijheid kan ontstaan. Een 
andere psychologische factor die betrekking heeft op duurzame ontwikkeling is de 
belevingskwaliteit van de omgeving. Dit houdt in dat voldoende groen en water is 
geïntegreerd in de omgeving. Dit hoeft echter niet als comfortverhogend te worden ervaren 
zoals in paragraaf 4.1 al is besproken. 

Ook de nabijheid van voorzieningen heeft te maken met de belevingskwaliteit. Dit kan een 
bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling, doordat het gebruik van de auto kan worden 
beperkt of zelfs vermeden. Tevens is het comfortabel als voorzieningen in de buurt liggen. 
Daarnaast geldt de mate van zelf kunnen regelen van de temperatuur, verlichting, ventilatie 

58 lioofrl~tuk : Dmn:znn~<' onlwikkcliiTS Cl / . t•oorl((l ltl{<lrl 



Duur: ri/JIC cill t lfl ikkdiug: Mt·cr dc111 ni/ecu t'<'ll L' /1!'1~ icpr6la tie lt'V!'rcn . 

enzovoort, ook als een belangrijke psychologische factor. Dit sluit tevens aan bij het thema 
energie. De esthetische kwaliteit van de woning is reeds toegelicht in paragraaf 4.2.3. Het 
interieur van de woning wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit is per 
gebruiker zo divers en heeft daarnaast weinig raakvlakken met duurzame ontwikkeling. 

Fysieke factoren 

De derde en laatste factor die overblijft, zijn de fysieke factoren. Bij de fysieke factoren gaat 
het om de gebruiksmogelijkheden van de fysieke ruimte zoals ruimtebehoefte, indeling van 
de woning en het gebruiksgemak. De situering van het woongebouw kan hierbij ook een 
belangrijke rol spelen. Door een goede situering kan een gebouw optimaal gebruik maken 
van de zonnewarmte, waardoor het energieverbruik minder zal zijn dan wanneer een 
gebouw op het noorden is georiënteerd. Het is echter onduidelijk of dit als 
comfortverhogend wordt ervaren. De kans op oververhitting is dan met name in de zomer 
ook aanwezig. Ook geluidsoverlast van buitenaf kan worden beperkt door een goede 
situering. Niet nabij een drukke straat bouwen of het balkon aan achterkant positioneren kan 
hierbij een mogelijkheid zijn. 

Met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden speelt de levensduur van een woning een 
belangrijke rol. Door een flexibele indeling van gebouwen mogelijk te maken, is 
functiewijziging gemakkelijk te realiseren. Hierdoor is het gebouw multifunctioneel en kan 
relatief eenvoudig worden aangepast, zodat deze voldoet aan de wensen vanuit de markt. 
Dit zorgt ervoor dat een gebouw altijd zijn functie kan blijven behouden, waardoor een 
gebouw niet dient te worden gesloopt. Hierdoor is de milieubelasting van een 
multifunctioneel en flexibel gebouw lager dan een traditioneel gebouw. 

Naast multifunctionaliteit kan het accent ook op 'vrije indeelbaarheid' of flexibel bouwen 
worden gelegd. Dit houdt in dat de woning nu en in de toekomst voldoet aan de wensen van 
de bewoners en gebruikers. Alhoewel dit over het algemeen betrekking heeft op seriematige 
woningbouw. Bij consumentgericht bouwen moet men denken aan flexibiliteit, keuzevrijheid 
en de kwaliteit van de locatie. Flexibel bouwen kan op twee manier worden onderverdeeld; 

> Aanpasbaarheid; hierbij kan de plattegrond worden veranderd naar de behoeften van 
de gebruiker; 

> Uitbreidbaarheid; tijdens de bouw zijn voorzieningen opgenomen in het casco, de 
leidingstructuur of bouwdelen. 

Vanuit het perspectief van ruimtelijk comfort zijn dit gewenste opties om bij een woning toe 
te passen. In de huursector zal dit echter minder vanzelfsprekend zijn voor de gebruiker, 
maar voor de ontwikkelaar biedt dit mogelijkheden om aan de wensen van de huurder 
tegemoet te komen. Wel dient rekening te worden gehouden dat door het flexibel indelen 
van de woning, geen geluidsoverlast optreedt in de woning zelf. Dit kan worden 
veroorzaakt doordat geen of zeer dunne scheidingswanden worden toegepast. 
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Positief voor wooncomfort eeltter niet persé duurzame ontwikkeling 
,_ Sociale controle, ui tzicht en privacy. (visueel) 
>- Zelf regelen van temperatuur, verl ichting, ventilatie. (therm isch, luchtkwa liteit) 
> Voorkomen van gelu id van buitenaf. (auditief) 
~ Voorkomen van geluid in de woning. (auditief) 

Positiefvoor duurzame ontwikkeling echter geen directe invloed op wooncomfort 
~ Water en groen integreren in de omgeving. (ruimtelijk) 

Situering woongebouw. (thermisch) 

4.3 Economisch aspect 
Nu de ecologische en sociaal-culturele aspecten zijn uitgewerkt komt het laatste aspect van 
duurzame ontwikkeling aan bod; het economische aspect. In de vastgoed- en bouwsector 
spelen de financiële middelen een zeer grote rol. Een veel gehoord argument om duurzame 
ontwikkeling (nog) niet toe te passen zijn de hogere kosten ten opzichte van de traditionele 
manier. Maar duurzame ontwikkeling heeft niet persé te maken met extra toepassingen 
toevoegen aan het bestaande. Het is 'slechts' een wijziging in het proces. Vanaf de 
ontwerpfase dienen andere keuzes gemaakt te worden die worden beïnvloed door het 
sociaal-culturele en ecologische aspect en waarbij (uiteraard) de economische motieven een 
rol spelen. Of de focus nu ligt op energiebesparing, afvalstromen verminderen of een 
gezondere leefomgeving creëren, bij alle keuzes dienen financiële afwegingen te worden 
gemaakt. Bij duurzame ontwikkeling worden vaak (innovatieve) energiezum1ge 
installatieconcepten toegepast. Deze zullen in het begin een hogere initiële investering 
vereisen, maar dit verdient zich op de lange termijn weer terug door lagere energielasten. 
Daarnaast dragen deze concepten tevens bij aan een goede kwaliteit van het binnenmilieu. 

De voordelen hebben in eerste instantie betrekking op de gebruiker. Voor ontwikkelaars is 
het belangrijk dat duurzame ontwikkeling rendement oplevert. Peter van de Gugten van 
Proper Stok benadrukt dat het echte probleem van duurzaamheid namelijk rond de 
geldstromen ligt: 'De investeerder in duurzaamheid moet ook het rendement van zijn 
investering zien. Maar de investeringen worden vaak pas over langere termijnen 
terugverdiend en de oorspronkelijke investeerder is bang die niet te krijgen (PropertyNL, 
2008). Hierdoor heeft duurzame ontwikkeling vooralsnog een onrendabel imago. 

)-Joo(rls/ 11 ~ 4. Du 11 rZ II/IIC o!/1 tmiU.I' Ii il ,'\ Cll oUilUII I'CII IL(llrl 



4.4 Resumé 
In dit hoofdstuk zijn de thema's van duurzaam bouwen onderverdeeld bij de aspecten van 
duurzame ontwikkeling. Hierbij heeft de volgende onderverdeling plaatsgevonden: 

~ Ecologisch aspect. 
o Energie. 
o Materiaal(gebruik). 
o Water. 
o Afval. 

~ Sociaal-cultureel aspect. 
o Leefkwaliteit +omgeving. 

~ Economisch aspect. 

Per thema is aangegeven welke invloed dit thema heeft op de criteria van wooncomfort. 
Hierbij is een driedeling gemaakt tussen: 

~ Positief voor duurzame ontwikkeling én positieve invloed op wooncomfort. (groen) 
~ Positief voor wooncomfort echter niet persé duurzame ontwikkeling. (geel) 
~ Positief voor duurzame ontwikkeling echter geen directe (of negatieve) invloed op 

wooncomfort. (oranje) 

In onderstaande tabel zijn deze invloeden verwerkt in de vorm van een matrix, tabel 2. 
Hierdoor ontstaan een aantal combinaties uit één thema en één criterium. Ten behoeve van 
de financiële kant van duurzame ontwikkeling blijkt dat marktpartijen vooralsnog 
terughoudend zijn . De investeringen die door een ontwikkelaar worden gemaakt, worden 
vaak pas op de lange termijn terugverdiend. De meeste ontwikkelaars ontwikkelen echter 
voor de korte termijn. Hierdoor heeft duurzame ontwikkeling vooralsnog een onrendabel 
imago. 
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V g eh· gv de. r) e 
In dit hoofdstuk worden de combinaties gebruikt om de basiscriteria vast te stellen en de 
thema's en criteria te rangschikken op basis van prioriteit. Om de invloed op het 
wooncomfort te kunnen bepalen bevat iedere combinatie een of meerdere (niet) 
installatietechnische toepassingen. Als eerste worden de installatietechnische toepassingen 
benoemd. Hierbij spelen de investeringskosten en terugverdientijd een belangrijke rol. In dit 
hoofdstuk worden deze twee aspecten verder toegelicht. 
Tot slot zullen de niet installatietechnische toepassingen worden benoemd en tevens 
gerangschikt op basis van hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en wooncomfort. De 
rangschikking van de (niet) installatietechnische toepassingen zal in het volgende hoofdstuk 
worden gebruikt om verschillende pakketten samen te stellen. 

5.1 Basiscriteria 
Voordat kan worden begonnen met het samenstellen van de verschillende pakketten worden 
eerst de basiscriteria benoemd. Deze basiscriteria dienen in iedere woning aanwezig te zijn 
ongeacht de relatie met duurzame ontwikkeling. Deze criteria zijn namelijk niet afhankelijk 
van het gebruik van duurzame toepassingen. Het zijn basiscriteria die ongeacht de 
benadering van het project aanwezig dienen te zijn en die door de gebruiker als 
vanzelfsprekend worden geacht. Deze criteria zijn ook in de wet- en regelgeving vastgelegd 
door middel van het Bouwbesluit (2003). Uiteraard is het Bouwbesluit niet de enige eis 
waaraan voldaan dient te worden. Er dient namelijk ook te worden voldaan aan: 

>- Bestemmingsplan. 
>- Overige gemeentelijke verordeningen zoals de parkeernorm etcetera. 
>- EPC-norm (Max. 0,8). 

Al deze eisen zijn uiteraard van toepassing, aangezien een woongebouw anders niet eens 
mag worden gebouwd. Tevens dient aandacht te worden besteed aan de veiligheid van het 
gebouw. Hierbij heeft veiligheid betrekking op brandveiligheid en het voorkomen van braak 
Deze twee aspecten geven de gebruiker een veilig gevoel en zal op deze manier bijdragen 
aan het wooncomfort. Deze toepassingen worden in deze thesis niet verder toegelicht, 
aangezien er geen directe relatie bestaat met duurzame ontwikkeling. Aan de hand van de 
wetteksten die in het Bouwbesluit zijn opgenomen worden de basiscriteria in deze thesis 
vastgesteld. De bepalingen uit het Bouwbesluit dienen hierbij als basiscriteria en hebben in 
deze thesis betrekking op: 

>- Luchtverversing. 
>- Thermische isolatie. 
>- Bescherming geluid. 
>- Beperking schadelijke materialen. 
>- Daglichttoetreding. 

Voor een verdere toelichting op deze bepalingen zie bijlage 6. Het is niet mogelijk om aan te 
geven dat een van deze bepalingen belangrijker is dan de ander. Vandaar dat deze 
bepalingen als basis worden aangemerkt, waarbij altijd aan de minimale eisen dient te 
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worden voldaan. In tabel 3 zijn de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot deze 
bepalingen weergegeven. 

Bepalingen Eis Bouwbesluit 

Luchtverversing 
Verblijfsgebied, -ruimte 0,9 dm3/s per m2 

Toilet 7 dm3/s 

Badruimte 14 dm3/s 

Opstelplaats kooktoestel 21 dm3/s 

Thermische isolatie 

* Warmteweerstand Rc-waarde14 : min. 2,5 m2 K/W 

Bescherming geluid 
*Geluid van buitenaf Geluidwering: min. 55 dB(A). 
*Geluid van installaties Geluidsniveau: max. 30 dB(A). 
*Geluid in gebouw 

- Luchtgeluid Isolatie-index: min.+ 5 dB. 

- Contactgeluid Isolatie-index: min.+ 0 dB. 

Be ..1 •• schadelijke materialen Geen specifieke eisen 

Daglichttoetreding 
* Verblijfsgebied min. 8% van opp. verblijfsgebied. 

* Verblijfsruimte min. 0,5 m2 

fn/Jcl 3: Eiser: Pan de /tasiscrlleri,l Vill ill il Bouwhcs/uit. 

Wanneer we deze bepalingen vergelijken met de combinaties zoals deze zijn opgesteld m 
hoofdstuk 4, dan hebben enkele combinaties betrekking op de voorgaande bepalingen. In 
tabel 4 zijn deze combinaties weergegeven met daarachter het voorschrift uit het 
Bouwbesluit Op deze manier wordt het duidelijk dat een aantal combinaties te allen tijde 
aanwezig dienen te zijn. 

Combinatie duurzame ontwikkeling 
& wooncomfort 

Bepalingen uit het bouwbesluit 

Beschenning geluid 

Beperking schadelijke materialen 
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Uit tabel 4 blijkt dat 6 van de 9 combinaties een groene kleurcodering hebben. Dit betekent 
dat deze combinaties een relatie hebben met zowel duurzame ontwikkeling als 
wooncomfort. Deze invloeden zullen worden verwerkt bij het samenstellen van de 
pakketten, maar de kwaliteit van deze voorschriften dient altijd minimaal te voldoen aan de 
voorschriften vanuit het Bouwbesluit In tabel 5 is weergegeven waar de bovenstaande 
combinaties zich bevinden in de matrix van hoofdstuk 4. 

.c 
u 
IJ) 

Duurzame ontwlldatling 

Energie 

·~ Water 
0 
u 
w 

.c 
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Afval 

Leefkwaliteit + omgeving 
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c 
u 
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5.2 Rangschikken thema's en criteria 

Auditief Olfaktorisch 

Aan de hand van de matrix in hoofdstuk 4 worden de thema's van duurzame ontwikkeling 
en de criteria voor wooncomfort gerangschikt op volgorde van hun invloed. Op deze manier 
wordt het duidelijk welke thema's en criteria belangrijk zijn met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling en wooncomfort en welke minder belangrijk zijn. Hierbij heeft een groen vak 
de hoogste prioriteit, vervolgens een geel vak en als laatst het oranje vak. Geel en oranje 
hadden ook kunnen worden omgewisseld, alleen is in deze thesis gekozen om wooncomfort 
de voorkeur te geven. Doordat de gele vakken namelijk afhankelijk zijn van een thema van 
duurzame ontwikkeling, wordt toch rekening gehouden met duurzame ontwikkeling. 
Daarnaast wordt bij de rangschikking rekening gehouden met de voorschriften uit het 
Bouwbesluit 

5.2.1 Criteria wooncomfort 
Bij wooncomfort worden zes criteria onderscheiden: 

~ Luchtkwaliteit 
~ Thermisch comfort. 
~ Auditief comfort. 
~ Visueel comfort. 
~ Olfaktorisch comfort. 
~ Ruim telijk comfort. 

Aan de hand van de basiscriteria, die zijn vastgesteld op basis van het Bouwbesluit, blijkt dat 
de luchtkwaliteit, het thermische en het auditieve comfort het meeste voorkomen. 
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Luchtkwaliteit 
Uit de matrix van hoofdstuk 4 blijkt dat de luchtkwaliteit het belangrijkste criterium is voor 
het wooncomfort. Wanneer de thema's van duurzame ontwikkeling van invloed zijn op dit 
criterium, werken deze namelijk ook comfortverhogend (groene vakken). De volgende 
thema's dragen bij aan een goede luchtkwaliteit 

~ Energie. 
~ Materiaal(gebruik). 
~ Leefkwaliteit + omgeving. 

Thermisch comfort 
Ook het thermische comfort is een belangrijk criterium. De behaaglijkheid in de woning is 
toch één van de primaire behoeften van de mens en vormt daarmee een belangrijk criterium. 
De volgende thema's van duurzame ontwikkeling leveren een positieve bijdrage aan dit 
criterium: 

~ Energie. 
~ Materiaal(gebruik). 

Auditief comfort 
Het auditieve comfort is de laatste van de drie criteria die behoren bij de basiscriteria. Het 
voorkomen van geluidhinder is ook bij traditionele bouw een belangrijk (basis)criterium In 
hoofdstuk 3 bleek al dat geluidhinder één van de grootste bronnen van hinder is. Auditief 
comfort is iets minder belangrijk dan het thermische comfort, aangezien duurzame 
ontwikkeling maar op één thema een positieve bijdrage levert aan dit criterium en wel bij het 
thema materiaalgebruik De overige twee thema's- energie en leefkwaliteit +omgeving- zijn 
wel van belang voor het auditieve comfort, maar leveren niet een specifieke bijdrage aan 
duurzame ontwikkeling. 

De luchtkwaliteit, het thermische comfort en auditieve comfort zijn de drie belangrijkste 
criteria met betrekking tot gezondheidscomfort, aangezien deze ook positief worden 
beïnvloed door de thema's van duurzame ontwikkeling. Deze drie criteria maken 
tegelijkertijd ook deel uit van de basiscriteria die vanuit het Bouwbesluit worden opgelegd. 

Visueel en olfaktorisch comfort 
Het visuele comfort wordt beïnvloed door alle thema's van duurzame ontwikkeling, maar 
dit levert echter geen (directe) bijdrage aan het wooncomfort. Visueel comfort kan op 
meerdere manieren worden beïnvloed dan olfaktorisch comfort en heeft in ieder geval een 
geel vak en krijgt daarom een hogere prioriteit. Daarnaast is daglichttoetreding tevens een 
basiscriterium vanuit het Bouwbesluit Het thema leefkwaliteit + omgeving levert een 
positieve bijdrage aan het visuele comfort, maar dit is echter niet direct te linken aan 
duurzame ontwikkeling. Bij traditionele bouw wordt namelijk eveneens rekening gehouden 
met (voldoende) privacy maar is er tevens sociale controle mogelijk en wordt het uitzicht 
niet belemmerd. 
Zoals eerder beschreven zal olfaktorisch comfort niet direct als comfortverhogend worden 
ervaren, aangezien er sprake is van geen discomfort Dit criterium heeft daarom de laagste 
prioriteit. 



Ruimtelijk comfort 
Ten aanzien van het ruimtelijke comfort, leveren de volgende thema's een positieve bijdrage: 

~ Materiaal(gebruik). 
~ Leefkwaliteit +omgeving. 

Hierbij zijn belangrijke factoren dat de gebruiker weinig onderhoud heeft aan de woning, 
voorzieningen in de nabijheid en een woning die vrij indeelbaar is en geschikt voor meerdere 
programma's. Het ruimtelijke comfort wordt op de vierde plaats gezet, omdat dit criterium 
meerdere raakvlakken heeft met duurzame ontwikkeling dan visueel en olfaktorisch 
comfort. Daarnaast is ook gekozen het ruimtelijke comfort niet te rangschikken ten opzichte 
van gebruik- en toekomstwaarde. Deze zijn allebei even belangrijk. 

Op basis van bovenstaande argumentatie worden de criteria op volgorde van prioriteit als 
volgt gerangschikt: 

1. Luchtkwaliteit 
2. Thermisch comfort. 
3. Auditief comfort. 
4. Ruimtelijk comfort. 
5. Visueel comfort. 
6. Olfaktorisch comfort. 

5.2.2 Thema's duurzame ontwikkeling 
Bij duurzame ontwikkeling worden vijf thema's onderscheiden: 

~ Energie. 
~ Leefkwaliteit +omgeving. 
~ Materiaal(gebruik). 
~ Water. 
~ Afval. 

Aan de hand van de basiscriteria, die vanuit het Bouwbesluit zijn vastgesteld, blijkt dat 
energie, materiaal(gebruik) en de leefkwaliteit + omgeving het meeste voorkomen. Deze 
thema' s hebben tevens de grootste invloed op de drie belangrijkste criteria van 
wooncomfort. 

Energie 
Het thema energie heeft een positieve invloed op de twee belangrijkste criteria van 
wooncomfort; luchtkwaliteit en thermisch comfort. De invloed van het thema energie is 
echter niet voor alle criteria comfortverhogend. 

Leefkwaliteit + omgeving 
Het thema leefkwaliteit + omgeving levert een positieve bijdrage aan het criterium 
luchtkwaliteit Daarnaast beïnvloedt dit thema het ruimtelijke, het visuele en auditieve 
comfort. Het levert dus een belangrijke bijdrage aan de criteria van wooncomfort. 
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Materiaal (gebruik) 
Dit thema heeft in tegenstelling tot leefkwaliteit + omgeving alleen maar groene vakken. 
Echter dit heeft betrekking op behoeften die vanzelfsprekend zijn- goede (geluids)isolatie en 
weinig onderhoud- vandaar dat leefkwaliteit +omgeving een hogere prioriteit krijgt. Door 
milieuvriendelijke materialen toe te passen mag de kwaliteit van deze materialen niet 
afnemen. 

Water en afval 
Het thema water levert een positieve bijdrage aan wooncomfort doordat warmtapwater snel 
kan worden geleverd. Verder geldt voor zowel het thema water als afval dat beide geen 
(directe) positieve bijdrage leveren aan het wooncomfort. Water heeft echter wel nog zijn 
invloed tijdens het woonproces. Het gebruik van waterbesparende maatregelen en gebruik 
van grijswater kan als positief worden ervaren door de gebruiker door middel van lagere 
woonlasten. 
Afval daarentegen speelt zich vooral af tijdens de bouw- en sloopfase en wordt daarom als 
minst belangrijk beschouwd. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat 
vuilcontainers niet in het zicht staan. Voor wat betreft afvalscheiding en daarmee het 
ophalen van afval geldt dat dit afhankelijk is van het gemeentebeleid. Afvalscheiding is 
echter geen nieuw fenomeen en kan daarbij als 'vervelend' of 'lastig' worden ervaren door 
de gebruiker. Tevens dient stankoverlast te worden voorkomen, maar dit wordt niet als 
comfort ervaren. Het afwezig zijn van stankoverlast wordt als vanzelfsprekend geacht. 

Op basis van bovenstaande argumentatie worden de thema's op volgorde van prioriteit als 
volgt gerangschikt: 

1. Energie. 
2. Leefkwaliteit +omgeving. 
3. Materiaal(gebruik). 
4. Water. 
5. Afval. 

Aan de hand van de rangschikking kan worden bepaald welke prioriteit een bepaalde 
combinatie heeft. Ter illustratie: De combinatie energie (1) + luchtkwaliteit (1) heeft een grotere 
prioriteit dan de combinatie afval (5)+ visueel comfort (5). Niet iedere combinatie is even 
belangrijk, omdat deze enerzijds een hogere dan wel lagere bijdrage levert aan duurzame 
ontwikkeling en anderzijds een hogere dan wellagere bijdrage aan wooncomfort. 
Enkele combinaties hebben betrekking op installatietechnische toepassingen. De overige 
combinaties hebben betrekking op niet installatietechnische toepassingen. Om duidelijk te 
maken welke bijdrage duurzame ontwikkeling levert aan een verhoogd wooncomfort zullen 
deze (niet) installatietechnische toepassingen concreet worden gemaakt. 
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5.3 Installatietechnische toepassingen 
De installatietechnische toepassingen hebben betrekking op (duurzame) installatieconcepten 
ten aanzien van de luchtkwaliteit (luchtverversing) en het thermische comfort (verwarming 
en koeling). Daarnaast voorzien deze installaties ook in warmtapwater. De volgende 
combinaties hebben betrekking op de installatietechnische toepassingen: 

~ Energie+ luchtkwaliteit (luchtverversing) 
~ Energie+ thermisch (verwarming+ koeling en leveren warmtapwater) 
~ Water+ ruimtelijk (waterbesparende toepassingen) 

In tabel 6 is voor de eerste twee combinaties weergegeven welke installatietechnische 
toepassingen worden onderscheiden. Deze toepassingen kunnen afzonderlijk van elkaar 
worden gebruikt (of/of) of in combinatie met elkaar (en/en). Ter illustratie: Natuurlijke en 
mechanische ventilatie kan in combinatie worden gebruikt, maar er kan ook alleen voor 
mechanische ventilatie worden gekozen in de vorm van een gebalanceerd systeem. Voor 
meer informatie met betrekking tot verdere specificaties zie bijlage 7. Aan het einde van deze 
paragraaf worden de waterbesparende maatregelen benoemd. Deze leveren namelijk geen 
directe verhoging van het wooncomfort. 

Combinatie duurzame ontwikkeling 

& wooncomfort 
Installatietechnische toepassingen 
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De combinaties in tabel 6 komen ook voor bij de basiscriteria. De toepassingen verschillen 
echter op vier onderdelen: 

>- Prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling; energiezuinigheid. 
>- Prestatie op het gebied van wooncomfort; luchtkwaliteit, thermische en auditieve 

comfort. 
>- Investeringskosten. 
>- Terugverdientijd; de periode vanaf de aanschaf tot het moment waarop alle 

investeringen zijn terugverdiend. 
Aangezien in deze thesis de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling en wooncomfort zullen 
eerst de prestaties van de installaties worden benoemd en vervolgens de investeringkosten 
en de terugverdientijd worden toegelicht. 

5.3.1 Prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling en wooncomfort 
In tabel 6 zijn individuele installatietechnische toepassingen benoemd. Wanneer bepaalde 
toepassingen worden gecombineerd leveren zij een meerwaarde voor duurzame 
ontwikkeling en het wooncomfort. Bij het combineren van de toepassingen wordt gelet op de 
prestaties die worden geleverd op het gebied van (Sentemovem, 2007b): 

>- Energiezuinigheid. 
>- Thermisch comfort. (warmte) 
>- Auditief comfort. (geluid) 
>- Gezondheid. (luchtkwaliteit) 
>- Warmtapwater. 

Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen collectieve en individuele systemen. Op deze 
manier zijn dertien installatieconcepten ontstaan, tabel 7 (VROM, 2007b). 

Installatieconcepten 

Collectief 
1) Collectieve CV (HR) met collectieve boiler met MV 

2) Collectieve CV (HR) met collectieve boiler met individueel gebalanceerde ventilatie met WTW 

3) Mini-wkk met collectieve boiler en MV 

4) Collectieve CV (HR) met zonneboiler 

5) Collectieve CV (HR) met warmtepompboiler 

6) Mini-wkk met warmtepomp uit ventilatielucht en zonnecollectoren en MV (inclusief LTV) 

7) Warmtepomp (bodem) met zonnecollectoren en MV (inclusief L TV) 

8) Mini-wkk met zonnecollectoren en warmtepompboiler (bodem) en MV (inclusief LTV) 

Indi'Ditlueel 
9) Combiketel HR met MV 

10) Individuele verwarming, gebalanceerde ventilatie met WTW en warmtapwater 

11) Combiketel HR en collectieve zonneboiler en MV 

12) Combiketel HR en individuele zonneboiler en MV 

13) Combiketel HR met warmtepompboiler met MV 
1ab,·l 1 · l n~ l nl/n i tecon n·l'lcn en rn<•loerl op cl ret-g le 1!1! comfort. -· Brnw L1.o,zcn be1 J<Tking VROM (2007/;J . 
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Alvorens op deze concepten in te gaan zal eerst het verschil worden toegelicht tussen een 
collectief en individueel systeem. Dit speelt namelijk een belangrijke rol. 
Het gebruik van een collectief of individueel systeem is afhankelijk van enkele factoren. Bij 
een collectief systeem wordt de centrale verwarming geregeld door een centraal ketelhuis 
dat de warmte transporteert naar de woningen. Het voordeel hiervan is dat in de woning 
geen toestellen nodig zijn. Daarnaast kan met een collectief systeem een hoger rendement 
worden behaald, zeker wanneer Hr-ketels worden toegepast in een cascade opstelling. 
Wanneer een mini warmte-kracht-koppeling (mini-WKK) wordt toegepast is het rendement 
nog hoger, aangezien de opwekking van elektriciteit wordt gekoppeld aan de verwarming. 
Ook een warmtepomp is hierbij een goede optie. Door het toepassen een warmtepomp is bij 
een collectief systeem het rendement groter dan bij een individueel systeem. Bij individuele 
systemen beperkt dit zich vooral tot het gebruik van zonneboilers. Een nadeel van een 
collectief systeem is de individuele regelbaarheid en het meten van individueel gebruik. 
Tegenwoordig is dit op te lossen door het gebruik van een Individuele Regel Combinatie en 
het gebruik van doorstroommeters. Dit komt bijvoorbeeld voor bij 
stadsverwarmingsystemen met een warmtewisselaarunit in de meterkast. 

Bij een individueel systeem is de regelbaarheid en de verrekenbaarheid van het verbruik 
makkelijker af te rekenen. Bij een individueel systeem heeft de gebruiker echter een toestel in 
de woning, waardoor de flexibiliteit of multifunctionaliteit afneemt. Bij een individueel 
systeem is een hoger rendement te behalen door het gebruik van Hr-verwarming in 
combinatie met gebalanceerde ventilatie met WTW. Eind 2008 komt eenmicro-WKKop de 
markt, waardoor ook bij een individueel systeem hogere rendementen kunnen worden 
behaald (VROM, 2007b). 

De concepten uit tabel 7 kunnen worden toegepast zowel in de bestaande bouw als 
nieuwbouw. De energiezuinigheid en de invloed van deze concepten op het comfort is niet 
overal hetzelfde. Om een onderverdeling te kunnen maken wordt gebruikt gemaakt van: 

~ - =minder goed; dit komt slechts één keer voor, aangezien geluidsoverlast in 
dit geval extra aandacht verdient. 

~ + =goed 
~ ++ =beter 
~ +++ =best 

De onderverdeling had ook kunnen plaatsvinden op basis van voldoende, goed, uitstekend. 
De keuze is echter gemaakt om goed, beter, best te hanteren om zodoende duidelijk het 
verschil te maken tussen de diverse klasseringen. Daarnaast scoren de concepten standaard 
al goed. Door deze onderverdeling is het direct duidelijk welke meerwaarde het concept 
heeft voor zowel duurzame ontwikkeling als voor wooncomfort. Energie is hier het enige 
thema met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Bij wooncomfort wordt de invloed op de 
luchtkwaliteit, het thermische en auditieve comfort onderscheiden. 
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In tabel 8 zijn de installatieconcepten weergegeven met de bijbehorende invloeden op het 
comfort en de energiezuinigheid. Uit tabel 8 blijkt dat bij de meeste installatieconcepten een 
collectieve CV (HR) is opgenomen. Wanneer geen collectieve CV aanwezig is, dan is gekozen 
om eenmini-WKKof warmtepomp(bodem) toe te passen. Hierdoor hebben deze concepten 
een betere score op gezondheid en energiezuinigheid. 

Comfort 

Installatieconcepten Gezond- Th er- Au di- Warm- Energie-

heid misch tief tapwater zuinigheid 

Collectief 
1) Coll. CV (HR) +col!. boiler+ MV 

2) Coll. CV (HR) + col!. boiler+ 

individueel gebalanceerde ventilatie met WTW 

3) Mini-wkk +collectieve boiler+ MV 

4) Collectieve CV (HR) +zonneboiler 

5) Collectieve CV (HR) + warmtepompboiler 

6) Mini-wkk +warmtepomp (ventilatielucht)+ zonnecollectoren 
+ MV inclusief L TV 

7) Warmtepomp (bodem)+ zonnecollectoren 
+ MV (inclusief L TV) 

8) Mini-wkk +zonnecollectoren+ warmtepompboiler (bodem) 

+ MV inclusief L TV 

Inllivilllleel 
9) Combiketel HR met MV 

10) Individuele verwarming, gebalanceerde ventilatie 
+ WTW en warmtapwater 

11) Combiketel HR +collectieve zonneboiler+ MV 

12) Combiketel HR + individuele zonneboiler+ MV 

13) Combiketel HR + warmtepompboiler + MV 

Tul,el '· lni•loed ill:-.lnllrllicconu'plt•JI op m mfor l en c11crsie. 
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+ + + +/+++ 

+ + + +/+++ 

+ + + +/+++ 

+ + + +/+++ 

+ + + +/+++ 

++ ++ + +/+++ 

++ ++ + +/+++ 

++ ++ + +/+++ 

+ + + +/++ 

++ ++ +/-* +/++ 

+ + + +/++ 

+ + + +/++ 

+ + + +/++ 

*Geluid is extra aandachtspunt 

Het gebruik van gebalanceerde ventilatie met WTW komt slechts twee keer voor. Dit komt 
vooral doordat het WTW systeem de laatste tijd nogal negatief in de media is verschenen 
(o.a. in Vathorst). De gevolgen voor het wooncomfort zijn niet eenduidig, vandaar dat deze 
installatie hier niet veelvuldig wordt toegepast en wel wordt gekozen voor mechanische 
ventilatie in combinatie met natuurlijke ventilatie. Wanneer de collectieve MV wordt 
vervangen door vraaggestuurde ventilatie levert dit ten aanzien van de gezondheid nog 
meer voordeel op, omdat de ventilatie COz-gestuurd wordt. Hierdoor is de luchtkwaliteit in 
de woning 'schoner' dan bij collectieve MV. Vraaggestuurde ventilatie wordt echter nog niet 
op grote schaal toegepast, daarom is deze niet meegenomen in de installatieconcepten. 

Bij de bovenstaande installatieconcepten ontbreekt het gebruik van radiatoren/convectoren 
en het domotica systeem. Het gebruik van radiatoren en convectoren beperkt de gebruiker in 
zijn indelingsvrijheid en daarmee de flexibiliteit van de woning. Radiatoren en convectoren 
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zijn daarom minder geschikt met betrekking tot het wooncomfort dan vloer- en 
wandverwarming. Het domotica systeem kan onder andere worden gebruikt voor: 

~ Verwarming en koeling te regelen. 
~ De ventilatiecapaciteit te regelen. 
~ Gebruikershandleiding digitaal aan te leveren. 
~ Aan en uit maken van verlichting. 
~ Boodschappenservice. 
~ Regelen stomerij of kaarten voor theater, film of andere evenementen. 
~ Video-intercom en deuropener. 
~ Etcetera. 

Op basis van tabel 8 kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van het auditieve comfort en 
het leveren van warmtapwater de installatieconcepten nauwelijks verschil opleveren. Ten 
aanzien van gezondheid, thermisch comfort en energiezuinigheid zijn wel verschillen te 
ontdekken. Wanneer een concept een betere bijdrage levert aan gezondheid en het 
thermische comfort(++), is dit concept tevens het beste met betrekking tot energiezuinigheid 
(+++). Tegelijkertijd geldt dat wanneer een concept goed bijdraagt aan de gezondheid en het 
thermische comfort (+) dat dit concept minder energiezuinig is (+/++). Op basis van deze 
verschillen kunnen de verschillende concepten bij de volgende niveaus worden 
onderverdeeld. 

~ Niveau 1: Bijdrage op het gebied van energiezuinigheid (+++) is het best en op het 
gebied van wooncomfort beter(++). 

~ Niveau 2: Bijdrage op het gebied van energiezuinigheid (++)is beter en op het gebied 
van comfort is goed(+). 

~ Niveau 3: Bijdrage op het gebied van energiezuinigheid (+)en comfort is goed(+). 

Wanneer deze niveaus worden vergeleken met tabel 8 dan kunnen de installatieconcepten 
worden onderverdeeld bij de volgende niveaus, tabel 9. 

Installatieconcepten Niveau 

Collectief 
Warmtepomp (bodem) met zonnecollectoren en collectieve CV (inclusief L TV) 1 

Mini-wkk met zonnecollectoren en warmtepompboiler (bodem) en MV (inclusief LTV) 1 

Mini-wkk met warmtepomp uit ventilatielucht en zonnecollectoren en MV (inclusief LTV) 1 

Collectieve CV met zonneboiler 2 

Collectieve CV met warmtepompboiler 2 

Mini-wkk met collectieve boiler en collectieve MV 2 

Collectieve CV (HR) met collectieve boiler met MV 3 

Collectieve CV (HR) met collectieve boiler met individueel gebalanceerde ventilatie 3 

I1Uli'Didueel 
Individuele verwarming, gebalanceerde ventilatie met WTW en warmtapwater 1 

Combiketel HR en collectieve zonneboiler en MV 2 

Combiketel HR en individuele zonneboiler en MV 2 

Combiketel HR met warmtepompboiler met MV 2 

Combiketel HR met MV 3 
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5.3.2 Investeringskosten en tentgverdientijd 
Een van de bottlenecks van het toepassen van nieuwe technieken is het ontbrekende 
bedieningsgemak. Veel gebruikers kunnen niet goed met hightech waterpomptechnologie en 
ventilatiesystemen overweg. Ze bedienen de installaties verkeerd of zetten hem uit 
(Laverman, 2007). Dit komt uiteraard niet ten goede aan duurzame ontwikkeling en het 
wooncomfort. Een domotica systeem kan hier een nuttige bijdrage leveren, doordat een 
gebruikershandleiding in het touch screen kan worden verwerkt. Dit is uiteraard niet de 
hoofdfunctie. In eerste instantie gaat het om het sturen van de installaties. Een domotica 
systeem vergt echter een hoge investering en zal niet voor iedereen toepasbaar zijn. Geld is 
namelijk de andere bottleneck voor het toepassen van nieuwe technieken (Laverman, 2007). 
Het toepassen van een installatieconcept is gerelateerd aan een investering. Deze investering 
is afhankelijk van een aantal factoren: 

~ De aanschafprijs inclusief BTW. 
~ Aanschafprijs van het element of van het totale systeem. Een gebalanceerd 

ventilatiesysteem met een WTW-unit is in aanschaf duurder dan mechanische 
ventilatie. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de installatiekosten. Het 
installeren van een WTW-unit kost twee keer zoveel als het installeren van 
mechanische ventilatie. Bij de mechanische ventilatie dienen echter ook de kosten 
voor de natuurlijke aanvoer te worden berekend. De bijkomende kosten voor het 
aanbrengen van ventilatieroosters dragen er aan bij dat het verschil in aanschaf 
tussen beide systemen kleiner wordt. 

~ Gebouwkenmerken: 
o Locatie; Op sommige locaties zijn bepaalde systemen zoals een warmtepomp 

of warmtekoude opslag niet mogelijk. 
o Hoogte van het gebouw; Bij een hoogte van honderd meter is het beter om 

mechanische ventilatie in combinatie met natuurlijke aanvoer toe te passen in 
plaats van een gebalanceerde ventilatie. De diameter van deze laatste 
installatie wordt dan te groot, waardoor ruimteverlies optreedt. Het toepassen 
van ventilatieroosters kost geen ruimte, waardoor dit systeem voordeliger is. 

o Aantal woningen. Een installatie voor tien woningen zal in de aanschaf 
relatief duurder zijn dan wanneer deze voor honderd woningen wordt 
aangeschaft. 

~ Etcetera. 

Duurzame ontwikkeling heeft nog altijd een onrendabel imago. Dit heeft ook te maken met 
de terugverdientijd. De terugverdientijd speelt een belangrijke rol bij de keuze voor het 
aanschaffen van een installatie. Veel systemen hebben een jaar of zeven nodig voor een begin 
wordt gemaakt met het terugverdienen (Laverman, 2007). Voor een ontwikkelaar met een 
korte termijn visie is zeven jaar (te) lang. Voor een ontwikkelaar met een lange termijn visie 
is dit minder relevant. Doordat de installaties steeds energiezuiniger worden, wordt 
verwacht dat met de sterk toenemende energieprijzen, de terugverdientijd van deze 
installaties korter wordt en daardoor de installatie sneller rendabel wordt. Hierdoor wordt 
het integreren van duurzame installaties aantrekkelijker voor een ontwikkelaar en kan de 
gebruiker hiervan de vruchten van plukken in de vorm van een hoger wooncomfort, maar 
ook door middel van lagere woonlasten. 

74 Hoo.fdsluk ] : Rrlli.'{:.thikking von de inulot'rlr11 



0 1111 r:::.rl i!lt ' (l!rtw ikkel i11g Mt'cr dun ulh:r.:n cc11 m cr;,icpn':>tll h: /evcr(' /1 . 

De terugverdientijd is afhankelijk van verschillende factoren: 

Hoogte van de investering 
~ Individueel systeem of collectief systeem; Bij een collectief systeem wordt de 

investering gespreid over meerdere woningen, waardoor de investering per woning 
lager ligt. 

~ Verstrekken subsidies; Per 1 april 2008 wordt subsidie verstrekt in de vorm van een 
vergoeding. Dit betekent dat de overheid 7 eurocent/m3 gas vergoed en 33 
eurocent/kWh voor de zonne-energie die de consument levert. De besparing per jaar 
bedraagt dan voor gas en elektriciteit in totaal ongeveer €200, -. Wanneer de 
aanschafprijs tussen €2000, - en €3000, - bedraagt, dan zal de investering zich binnen 
10 - 15 jaar terugverdienen (VROM, 2008). Door een subsidie te verstrekken op de 
aanschafprijs, zal de investering zich sneller terugverdienen. Hierdoor geniet de 
eindgebruiker eerder van zijn voordeel van een energiezuinige installatie. 

~ Massaproductie; Nieuwe technieken worden pas goedkoper als ze op grote schaal 
worden toegepast. Ook hierdoor ontstaat een kortere terugverdientijd, omdat de 
hoogte van de investering afneemt. 

Energie 
~ De stijging van de energieprijzen; Wanneer de energieprijzen (sterk) zullen stijgen, 

zijn de energielasten van een energiezuinige installatie lager en wordt meer bespaard 
op de energielasten. In juli 2002 betaalde een huishouden voor gas 30 eurocent/m3, 

terwijl de gasprijs het afgelopen jaar 67 eurocent/m3 bedroeg (prijspeil 2007). Een 
stijging van ruim 120%. Ook de elektriciteitsprijzen zijn gestegen van 0,16 
eurocent/kWh in 2002 naar 0,22 eurocent/kWh (prijspeil 2007). Een stijging van bijna 
40%. Per 1 juli 2008 zullen deze prijzen wederom worden verhoogd door Nuon en 
Essent met gemiddeld 15%. (www.z24.nl). Waarschijnlijk zullen de prijzen nog meer 
oplopen, waardoor het steeds aantrekkelijker om een energiezuinige installatie aan te 
schaffen. 

~ Huishoudensamenstelling; Een grote gezinnen (drie personen of meer) verbruiken 
meer energie dan een- of tweepersoonshuishoudens. Zij zullen dan ook sneller hun 
investering terug verdienen. 

Exploitatie- en onderhoudskosten 
~ Wanneer door het gebruik van duurzame installaties kan worden bespaard op de 

exploitatie- en onderhoudskosten, zal dit bijdragen aan een kortere terugverdientijd. 

Verblijfsduur 
~ Wanneer een gebruiker 'slechts' vijf jaar in zijn woning verblijft, zal de investering 

minder snel terug worden verdiend dan wanneer hij twintig jaar in dezelfde woning 
verblijft. Een levensloopbestendige woning draagt bij aan een kortere 
terugverdientijd. 

Doordat de investering en terugverdientijd van zoveel verschillende factoren afhankelijk 
zijn, is het complex om een correcte indicatie te geven van de installatietechnische 

75 



toepassingen. Het heeft geen meerwaarde om per toepassing de investeringskosten en 
terugverdientijd weer te geven. In deze thesis heeft dit ook niet de prioriteit. Bij het 
samenstellen van de pakketten wordt wel een benadering gegeven van de investering en de 
terugverdientijd. Op deze manier is kan een gevoel worden ontwikkeld welke toepassingen 
mogelijk zijn binnen een bepaald budget en met welke terugverdientijd rekening dient te 
worden gehouden. 

Nu de eerste twee combinaties zijn toegelicht komt de laatste combinatie aan bod; water + 
ruimtelijk. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een boiler dan ontvangt de gebruiker snel 
zijn warm water wanneer hij dit wenst. Het snel leveren van warmtapwater draagt bij aan 
een verhoogd wooncomfort. De overige toepassingen die aan bod komen bij deze combinatie 
zijn niet direct comfortverhogend (oranje kleurcodering). Het zijn voornamelijk toepassingen 
die energie besparen in de vorm van minder water en energieverbruik. Bij een 
waterbesparende douchekop wordt namelijk ongemerkt water en energie bespaard, omdat 
de gebruiker niet merkt dat er minder water stroomt. Dit pleit voor het feit dat dit niet als 
comfortverlagend wordt ervaren, maar de gebruiker ervaart ook geen verhoging van het 
comfort. 

Relatief nieuw is een douche-installatie die warmte terugwint uit het afvoerwater en 
daarmee het koude water voorverwarmt; de douche-WTW. Op deze manier wordt bespaard 
op de stookkosten voor warm water, en de uitstoot van COz. Andere voorbeelden van 
waterbesparende maatregelen zijn een waterbesparende kraan, toilet en bad. Deze 
waterbesparende maatregelen worden in niveau 2 ingedeeld, omdat zij een wezenlijke 
bijdrage leveren aan het thema energie. Aangezien er geen directe verhoging of verlaging 
plaatsvindt met betrekking tot het wooncomfort, wordt niveau 2 als meest gangbare 
bevonden. 

Andere toepassingen die aan bod komen zijn het integreren van grijswatersystemen of het 
opvangen/infiltreren van regenwater. Dit zijn echter geen comfortverhogende toepassingen, 
maar leveren wel een bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Zoals in paragraaf 4.2.2. al is 
besproken is het echter maar de vraag of de gebruiker gebruik wil maken van kwalitatief 
minder water voor de toiletspoeling, schoonmaakwerkzaamheden of de wasmachine. Deze 
toepassingen worden om dezelfde redenen als de waterbesparende maatregelen ingedeeld 
bij niveau 2. 
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5.4 Niet installatietechnische toepassingen 
Behalve de combinaties die betrekking hebben op installatietechnische toepassingen zijn er 
ook combinaties die betrekking hebben op niet installatietechnische toepassingen. Bij deze 
combinaties bevinden zich ook basiscriteria zoals deze zijn vastgesteld in paragraaf 5.1. In 
tabel 10 zijn deze basiscriteria en de overige combinaties weergegeven op basis van hun 
invloed op het wooncomfort, met de daarbij behorende niet installatietechnische 
toepassingen. 

Combinatie duurzame ontwikkeling & 
wooncomfort 
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Niet installatietechnische 
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5.4.1 Rangschikken niet installatietechnische toepassingen 
Nu de niet installatietechnische toepassingen bekend zijn, dienen de verschillende 
toepassingen te worden gerangschikt in verschillende niveaus. In tabel 10 zijn de 
toepassingen onderverdeeld aan de hand van paragraaf 5.2. Deze toepassingen worden nu 
vergeleken met de toepassingen zoals deze benoemd zijn in de Keuzewijzer Strategisch 
Onderhoud en het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (VROM, 2007a), zie bijlage 8. Op 
basis van de Keuzewijzer Strategisch Onderhoud, het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen 
en de eigen interpretatie van deze bronnen is de volgende indeling gemaakt, tabel11. Hierbij 
is uitgegaan van de volgende niveaus: 
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~ Niveau 1: Bijdrage op het gebied van duurzame ontwikkeling en comfort is het best. 
~ Niveau 2: Bijdrage op het gebied van duurzame ontwikkeling en comfort is beter dan 

niveau 3, maar minder dan niveau 1. 
~ Niveau 3: Bijdrage op het gebied van duurzame ontwikkeling en comfort is goed. Het 

zijn vooral de basiskwaliteiten. 

Installatietechnische toepassingen 

E"Mi_e 
*Oriëntatie op het zuiden 

Leefkwaliteit + omgeving 
*Voorkomen verontreinigd buiten- en binnenmilieu 

*Situering woongebouw 

*Goede gevelisolatie 

*Goede isolatie in woongebouw 

*Flexibiliteit (vrije indeelbaarheid) 

*Multifunctionaliteit 

*Ligging t.o.v. voorzieningen 

*Water en groen integreren in omgeving 

*Sociale controle, uitzicht, privacy 

Materiaal (gebruik) 
*Geen uitstoot schadelijke stoffen 

* Geen verontreiniging binnenmilieu 

* Goede isolerende werking 

*Goede geluidwerende werking 

*Weinig onderhoud 

*Esthetische kwaliteit 

Water 
*Zicht op waterpartijen (uitzicht) 

*Water integreren in omgeving 

Ajoal 
*Mogelijkheid tot afvalscheiding 
(afhankelijk van gemeentebeleid) 

*Geen afvalcontainers in zicht 

*Geen stankoverlast huisafval 
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5.5 Resumé 
In dit hoofdstuk zijn de basiscriteria benoemd zoals deze in het Bouwbesluit zijn opgesteld. 
Daarna zijn de thema's en criteria aan de hand van de matrix in hoofdstuk 4 gerangschikt in 
volgorde van prioriteit. Voor wooncomfort is de volgende rangschikking gemaakt: 

1. Luchtkwaliteit 
2. Thermisch comfort. 
3. Auditief comfort. 

4. Ruimtelijk comfort. 
5. Visueel comfort. 
6. Olfaktorisch comfort. 

Voor duurzame ontwikkeling is de volgende rangschikking gemaakt: 

1. Energie. 
2. Leefkwaliteit + omgeving. 
3. Materiaal(gebruik). 
4. Water. 
5. Afval. 

Vervolgens zijn de installatietechnische toepassingen benoemd en onderverdeeld in dertien 
installatieconcepten, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen collectieve en individuele 
systemen. Ieder concept is vervolgens gerangschikt op basis van de invloed die het concept 
heeft op: 

)> Energiezuinigheid. 
)> Thermisch comfort. (warmte) 
)> Auditief comfort. (geluid) 
)> Gezondheid. (luchtkwaliteit) 
)> Warmtapwater. 

Tevens is een indicatie van de investeringskosten en terugverdientijd toegekend aan iedere 
individuele installatietechnische toepassing. Hieruit blijkt dat wanneer een concept een 
sterke bijdrage levert aan een goede luchtkwaliteit, een beter thermisch en auditief comfort 
en zeer energiezuinig is, dit concept ook hogere investeringkosten vergt. Meer wooncomfort 
leidt dus tot een hogere investering. Dit resulteert echter niet automatisch in een langere 
terugverdientijd. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. De installatieconcepten zijn in 
drie niveaus onderverdeeld: 

)> Niveau 1: Bijdrage op het gebied van energiezuinigheid is het best en op het gebied 
van wooncomfort beter. 

)> Niveau 2: Bijdrage op het gebied van energiezuinigheid is beter en op het gebied van 
comfort is goed 

)> Niveau 3: Bijdrage op het gebied van energiezuinigheid en comfort is goed. 

Tot slot zijn de niet installatietechnische toepassingen benoemd en gerangschikt op basis van 
Keuzewijzer Strategisch Onderhoud en het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen zoals deze 
is toegepast door VROM. Hierbij zijn de niet installatietechnische toepassingen eveneens 
onderverdeeld in drie niveaus. 
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Aan de hand van de rangschikking van de (niet) installatietechnische toepassingen in het 
vorige hoofdstuk zullen pakketten worden samengesteld. De pakketten zijn niet van 
toepassing per huishouden en kunnen daarom ook niet gebruikt worden als 'maatpak'. Het 
zijn algemene pakketten waarbij wordt aangegeven op welke rnanier het pakket bijdraagt 
aan duurzame ontwikkeling én aan een verhoogd wooncomfort. Op deze rnanier kan 
worden aangetoond dat duurzame ontwikkeling een comfortabele leefomgeving creëert en 
meer is dan alleen een energieprestatie leveren. 
De (niet) installatietechnische toepassingen zijn verdeeld over drie niveaus. Deze niveaus 
worden gebruikt om de pakketten in te vullen. Er worden dus drie pakketten ontwikkeld. 
Dit geschiedt op basis van rangschikking in hoofdstuk 4, onderbouwd door: 

};> Publicaties van VROM. 
};> De rangschikking van de thema's van duurzame ontwikkeling. 
};> De rangschikking van de criteria van wooncomfort. 
};> De investeringskosten en terugverdientijd . 

Per pakket zal worden aangegeven welke toepassingen aanwezig zijn en op welke manjer 
deze bijdragen aan duurzame ontwikkeling en wooncomfort. Voor ieder pakket geldt tevens 
dat het voldoet aan de basiscriteria zoals deze zijn vastgesteld aan de hand van het 
Bouwbesluit (2003). 
Voor de installatietechnische toepassingen geldt dat meerdere concepten worden 
toegevoegd aan de pakketten om zodoende aan te geven wat mogelijk is binnen hetzelfde 
pakket. Hierbij wordt de nadruk gelegd op: 

};> Mate van energiezuinigheid. 
};> Invloed op wooncomfort. 
};> Investeringskosten en terugverdientijd. 

Voor de niet installatietechnische toepassingen geldt dat zij niet bij ieder pakket worden 
benoemd, maar bij ieder pakket worden per thema de aanvullingen benoemd. Dit houdt in 
dat wanneer een toepassing in het eerste pakket is opgenomen, deze toepassing ook geldt 
voor de volgende twee pakketten. Wanneer een toepassing toch nogrnaals wordt vermeld 
dan betekent dit dat de toepassing in dit pakket meer invloed heeft op duurzame 
ontwikkeling en/of een verhoogd wooncomfort. Denk hierbij aan de isolerende werking van 
materialen. 

Per pakket is een indicatie gegeven van de investeringskosten en de bijbehorende 
terugverdientijd. In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat het zeer complex is om een goede 
indicatie te geven. De indicatie die per pakket is toegekend is geeft echter bij benadering een 
goede een goede nauwkeurigheid aan. 

Doordat bij de pakketten wordt aangegeven op welke rnanier een bijdrage wordt geleverd 
aan duurzame ontwikkeling, wooncomfort en welke investeringskosten hiermee gepaard 
gaan, voldoen de pakketten aan alledrie de aspecten - ecologisch, sociaal-cultureel en 
economisch- van duurzame ontwikkeling. 
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6.1 Pakket 1 
De investeringen die worden gemaakt bij het eerste pakket zijn de meerkosten ten opzichte 
van het Bouwbesluit en bedragen maximaal €5.000,- met een terugverdientijd van ongeveer 
5 jaar. Tevens levert dit pakket een geringe bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een 
verhoogd wooncomfort. De installatietechnische toepassingen die in het eerste pakket 
worden opgenomen, zijn in paragraaf 5.3 ingedeeld in niveau 3. De niet installatietechnische 
toepassingen van het eerste pakket zijn in paragraaf 5.4 ingedeeld in niveau 3. Dit eerste 
pakket bevat vooral toepassingen die zorgen voor een goede basis waar de andere pakketten 
op kunnen voort bouwen. 

6.1.1 Installatietechnische toepassingen 
Het eerste pakket bevat de volgende installatieconcepten, tabel 12. Er zijn meerdere 
installatieconcepten weergegeven, zodat een keuze kan worden gemaakt voor een bepaald 
concept binnen hetzelfde budget. 

Pakketl 

Installatieconcepten (keuzes) 
Collectief 
1) Collectieve CV (HR) met collectieve boiler met MV 

lttdividueel 
2) Combiketel HR met MV 

Deze concepten leveren op de volgende wijze hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en 
een verhoogd wooncomfort, tabel 13. Op het gebied van energiezuinigheid scoren de 
concepten goed. De bijdrage op het gebied van luchtkwaliteit (gezondheid), thermisch en 
auditieve comfort is eveneens goed. Dit wordt weergegeven door middel van een +. Omdat 
dit het eerste pakket is, betreft het hier vooral de basisconcepten. Deze dienen uiteraard wel 
goed te functioneren, maar leveren geen extra bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een 
verhoogd wooncomfort. 

Installatie- Comfort Duurzame 
concepten ontwikkeling 

Gezondheid I Thermisch I Auditief I Warmtapwater Energie 

Collectief 
1 + I + I + I +/+++ + 

"· .J!_ • .J. -· 
2 + I + I + I +/++ + 
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6.1.2 Niet installatietechnische toepassingen 
De niet installatietechnische toepassingen leveren op de volgende wijze hun bijdrage aan 
duurzame ontwikkeling en wooncomfort. 

Leefkwaliteit + omgeving 
Als eerste dient te allen tijde worden voorkomen dat het buiten- en binnenmilieu wordt 
verontreinigd. Dit kan worden bewerkstelligd door aandacht te besteden aan het soort 
materiaal dat wordt gebruikt, waarbij het materiaal geen schadelijke stoffen uitstoot. Dit 
voorkomt verontreiniging van zowel het binnen- als buitenmilieu. De tweede toepassing is 
een goede gevelisolatie en isolatie in het woongebouw ten behoeve van het thermische en 
auditieve comfort. Hierbij zijn de basiseisen van het Bouwbesluit van toepassing zoals deze 
zijn vastgesteld in paragraaf 5.1. 

Doordat aandacht wordt besteed aan flexibiliteit en multifunctionaliteit is een gebouw 
geschikt voor meerdere programma's en plattegronden. Door middel van kleine ingrepen 
kan een gebouw worden aangepast aan de wensen van de toekomstige gebruikers. Dit komt 
de levensduur van een gebouw ten goede en zorgt daarmee voor minder milieubelasting. 
Doordat een woning flexibel kan worden ingedeeld, levert dit een bijdrage aan het 
wooncomfort, aangezien de gebruiker de woning kan indelen naar zijn eigen behoeften. 
Doordat in dit pakket echter gebruik wordt gemaakt van radiatoren en convectoren is de 
gebruiker enigszins beperkt in zijn inrichtingsvrijheid. Een belangrijk aandachtpunt ten 
behoeve van de flexibiliteit is de plaats van elektraleidingen. Deze leveren vaak meer 
problemen op het verplaatsen of slopen van binnenwanden, doordat deze zich bevinden in 
de binnenwanden. Een radiator zal in de meeste gevallen voor een raam zijn gesitueerd en 
daardoor voor minder of geen problemen zorgen bij het verplaatsen van binnenwanden. 
De voorzieningen liggen bij dit niveau in de wijk of in de buurt (VROM, 2007a). 

Materiaal (gebruik) 
Ook bij materiaal(gebruik) geldt dat de materialen die worden gebruikt geen schadelijke 
stoffen mogen uitstoten en daarmee het binnenmilieu verontreinigen. Daarbij dienen deze 
materialen hun isolerende werking op het gebied van het thermische en auditieve comfort 
uiteraard te behouden. Hierbij voldoen deze materialen aan de basiseisen van het 
Bouwbesluit zoals deze zijn vastgesteld in paragraaf 5.1. 
De materialen die worden toegepast dienen weinig onderhoud te vergen. Dit zorgt voor een 
lagere milieubelasting aangezien minder verf en reinigingsmiddelen dienen te worden 
gebruikt, het transport van onderhoudsbedrijven wordt verminderd enzovoort. Doordat 
minder onderhoud plaatsvindt aan de woning wordt de gebruiker minder vaak gestoord. 
Dit is comfortabel voor de gebruiker. 
Als laatste toepassing wordt de esthetische kwaliteit benoemd. Zoals eerder vermeld is de 
esthetische kwaliteit een kwestie van smaak en daardoor een moeilijk onderwerp. In deze 
thesis wordt uitgegaan dat de esthetische kwaliteit aansluit op de wensen van de gebruiker. 
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Water 
Door water(partijen) te integreren in de omgeving, wordt een aangenaam uitzicht gecreëerd. 
Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een prettige leefomgeving. Aangezien de 
rioleringssystemen vaak snel overbelast kunnen raken, dienen deze waterpartijen als buffer 
voor de opslag van hemelwater. Hierdoor levert het thema water tevens een bijdrage aan 
duurzame ontwikkeling. 

Afval 
De mogelijkheid tot afvalscheiding levert in dit pakket vooral een bijdrage aan duurzame 
ontwikkeling en niet aan wooncomfort. Het kan eventueel zelfs als nadelig worden 
bevonden. Afvalscheiding is vooral afhankelijk van het gemeentebeleid, maar is geen nieuw 
fenomeen. In het eerste pakket is ook een aparte ruimte opgenomen om de afvalcontainers 
uit het zicht te houden. Het niet ervaren van stankoverlast wordt als vanzelfsprekend 
ervaren. Deze toepassing levert onbewust een bijdrage aan wooncomfort, maar heeft weinig 
raakvlakken met duurzame ontwikkeling. 
Deze niet installatietechnische toepassingen en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en 
het wooncomfort zijn weergegeven in tabel 18. 

Ten aanzien van het eerste pakket kan worden geconcludeerd dat de bijdrage aan duurzame 
ontwikkeling en het wooncomfort goed is, maar geen extra bijdrage levert. Het betreft hier 
vooral de basiskwaliteiten. De bijdrage op het gebied van gezondheid (luchtkwaliteit), 
thermisch en auditief comfort wordt vooral geleverd door het thema leefkwaliteit + 
omgeving en de installatietechnische toepassingen met daaraan gekoppeld het thema 
energie. 

6.2 Pakket 2 
De investeringkosten van het tweede pakket bedragen tussen de €5.000, - en €10.000, - met 
een terugverdientijd van gemiddeld 10 - 15 jaar. Het betreft ook bij dit tweede pakket de 
meerkosten ten opzichte van het Bouwbesluit Het tweede pakket levert een grotere bijdrage 
aan duurzame ontwikkeling, vooral op de thema's: 

~ Energie. 
~ Leefkwaliteit +omgeving. 
~ Materiaal(gebruik). 

De installatietechnische toepassingen die in het tweede pakket worden opgenomen, zijn in 
paragraaf 5.3 ingedeeld in niveau 2. De niet installatietechnische toepassingen in dit pakket 
zijn in paragraaf 5.4 eveneens ingedeeld in niveau 2. 
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6.2.1 Installatietechnische toepassingen 
Het tweede pakket bevat de volgende installatieconcepten, tabel 14. Ook bij dit pakket zijn 
meerdere installatieconcepten weergegeven, zodat een keuze kan worden gemaakt voor een 
bepaald concept binnen hetzelfde budget. 

Pakket 2 

lnstRllRtieconeepten(lceuzes) 
Collectief_ 
1) Mini-WKK met collectieve boiler en MV 
2) Collectieve CV met zonneboiler 
3) Collectieve CV met warmtepompboiler 
4) Collectieve CV (HR) met collectieve boiler met individueel gebalanceerde ventilatie 

l~tdividueel 

5) Combiketel HR en collectieve zonneboiler en MV 
6) Combiketel HR en individuele zonneboiler en MV 
7) Combiketel HR met warmtepompboiler met MV 

/'rrbd l .f: illslnllrrlu:cultc•'f'll'll VIII/ pnkAI'/ 2. 

Deze concepten leveren op de volgende wijze hW1 bijdrage aan duurzame ontwikkeling en 
een verhoogd wooncomfort, tabel 15. Op het gebied van energiezuinigheid scoren de 
concepten beter dan de concepten van pakket 1. Dit is zichtbaar door de ++ in de kolom 
energie in tabel 15. De bijdrage op het gebied van luchtkwaliteit (gezondheid), thermisch en 
auditieve comfort is net als bij het eerste pakket goed. Dit wordt weergegeven door middel 
van een +. Ten aanzien van het wooncomfort leveren deze concepten geen verhoogde 
bijdrage ten opzichte van pakket 1. 

Installatie- Comfort Duurzame 
concepten ontwikkeling 

Gezondheid Thermisch Auditief Warmtapwater Energie 

Collectief 
1 + + + +/+++ ++ 

2 + + + +/+++ ++ 

3 + + + +/+++ ++ 

4 + + + +/+++ ++ 

Indi'Didueel 
5 + + + +/++ ++ 

6 + + + +/++ ++ 

7 + + + +/++ ++ 
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6.2.2 Niet installatietechnische toepassingen 
Voor de niet installatietechnische toepassingen worden alleen de toepassingen benoemd die 
een meerwaarde leveren ten opzichte van het eerste pakket. 

Leefkwaliteit +omgeving 
Door het gebruik van LTV in combinatie met vloerverwarming wordt de gebruiker niet 
beperkt in zijn indelingsvrijheid en komt de flexibiliteit beter tot zijn recht. Hierdoor levert 
dit aspect een grotere bijdrage aan wooncomfort ten opzichte van pakket 1. Het gebruik van 
LTV zorgt ook voor een gezonder binnenmilieu. Doordat bij LTV geen convectie plaatsvindt, 
zal zich minder stof en huisstofmijt voordoen en worden verspreid. Hierdoor wordt het 
binnenmilieu minder verontreinigd en dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit Andere 
voordelen van de L TV zijn: 

~ Gelijkmatig en behaaglijk thermisch comfort. 
~ Geen risico op verbranding aan cv-leidingen of verwarmingselelementen (Novem). 
~ Energiebesparing. 

De voorzieningen liggen in dit pakket op maximaal 500 meter van de woning (VROM, 
2007a). Daarnaast geldt dat bij dit pakket meer aandacht wordt besteed ten aanzien van 
sociale controle, uitzicht en privacy. Dit heeft geen directe relatie met duurzame 
ontwikkeling, maar biedt wel comfort in de vorm van visueel comfort en veiligheid. De 
betere gevelisolatie en isolatie in het gebouw worden bij materiaal(gebruik) toegelicht. 

Materiaal (gebruik) 
Bij het materiaal(gebruik) speelt vooral een goede warmte- en geluidisolatie van het gebouw 
een belangrijke rol. Hierdoor wordt het thermische en auditieve comfort positief beïnvloed 
in de vorm van minder geluidsoverlast en minder warmteverlies. In dit pakket geldt een Re
waarde van drie. Wel dient aandacht te worden besteed aan de luchtverversing in de 
woning. De woning dient niet potdicht te worden gemaakt, zodat het binnenmilieu wordt 
verontreinigd en een onleefbare situatie ontstaat. 

Water 
Het thema water levert bij dit pakket een bijdrage aan duurzame ontwikkeling, maar levert 
geen directe comfortverhoging op. Het gaat hier voomarnelijk om het toepassen van 
waterbesparende maatregelen en het integreren van grijswatersystemen. Hierdoor kan 
energie en water worden bespaard én kan minder kwalitatief water worden gebruikt voor 
andere doeleinden zoals toiletspoeling, schoonmaakwerkzaamheden of de wasmachine. 

Deze niet installatietechnische toepassingen en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en 
het wooncomfort zijn weergegeven in tabel 18. 
Het tweede pakket levert een groter bijdrage aan duurzame ontwikkeling en het 
wooncomfort dan het eerste pakket. Dit komt vooral tot uiting bij de thema's: 
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~ Energie. 
~ Leefkwaliteit +omgeving. 
~ Materiaal(gebruik). 
~ Water. 
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Met betrekking tot het thema water dient te worden opgemerkt dat de bijdrage aan een 
verhoogd wooncomfort hierbij niet of nauwelijks aanwezig is, maar er is ook geen sprake 
van comfortverlaging. Het thema energie wordt beïnvloed door het gebruik van 
waterbesparende maatregelen en de installatieconcepten. De concepten zijn namelijk 
energiezuiniger dan de concepten in pakket 1. De gezondheid en het thermische en auditieve 
comfort worden echter niet méér beïnvloed door deze concepten dan bij het eerste pakket. 
De totale invloed op het wooncomfort is in dit pakket echter wel groter. Dit wordt 
voomarnelijk veroorzaakt door: 

~ De combinatie van het thema leefkwaliteit +omgeving met het gebruik van LTV. 
~ De toepassingen van het thema materiaal(gebruik). 

6.3 Pakket 3 
De investeringkosten van het derde pakket bedragen €10.000, - of meer met een 

terugverdientijd van gemiddeld 10 - 20 jaar. Deze hogere investering wordt voomarnelijk 
veroorzaakt door het toepassen van eenmini-WKKof een warmtepomp. Het derde pakket 
levert tevens de grootste bijdrage aan duurzame ontwikkeling en wooncomfort. De 
installatietechnische toepassingen die in het tweede pakket worden opgenomen, zijn in 
paragraaf 5.3 ingedeeld in niveau 1. De niet installatietechnische toepassingen in dit pakket 

zijn in paragraaf 5.4 ingedeeld in niveau 1. 

6.3.1 Installatietechnische toepassingen 
Het derde pakket bevat de volgende installatieconcepten, tabel 16. Ook bij dit pakket zijn 
meerdere installatieconcepten weergegeven, zodat een keuze kan worden gemaakt voor een 
bepaald concept binnen hetzelfde budget. 

Pakket 3 

Installatietechnisch (keuzes) 
Collectief 
1) Mini-WKK met warmtepomp uit ventilatielucht en zonnecollectoren en MV (inclusief L TV) 
2) Warmtepomp (bodem) met zonnecollectoren en collectieve CV (inclusief L TV) 
3) Mini-WKK met zonnecollectoren en warmtepompboiler (bodem) en MV (inclusief L TV) 

Individueel 
4) Individuele verwarming, gebalanceerde ventilatie met WTW en warmtapwater 

In tabel 17 is weergegeven welke bijdrage de installatieconcepten van pakket 3 leveren aan 
duurzame ontwikkeling en het wooncomfort. Op het gebied van energiezuinigheid scoren 
de concepten beter dan de concepten van pakket 1 en 2. Dit is zichtbaar door de +++ in de 
kolom energie in tabel 17. De bijdrage op het gebied van luchtkwaliteit (gezondheid), 
thermisch en auditieve comfort is eveneens beter dan bij de voorgaande pakketten. Dit 
wordt weergegeven door middel van een++. Ten aanzien van het wooncomfort leveren deze 
concepten een verhoogde bijdrage ten opzichte van pakket 1 en 2. 
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Installatie- Comfort Duurzame 
concepten* ontwikkeling 

Gezondheid Thermisch Auditief Warmtapwater Energie 

Collectief 

1 ++ ++ + +/+++ +++ 

2 ++ ++ + +/+++ +++ 

3 ++ ++ + +/+++ +++ 

Individueel 

4 ++ ++ +/- +/++ ++ 

6.3.2 Niet installatietechnische toepassingen 
Voor de niet installatietechnische toepassingen worden alleen de toepassingen benoemd die 
een meerwaarde leveren ten opzichte van het eerste en tweede pakket. 

Energie 
De enige toepassing die nog niet eerder genoemd is, is de oriëntatie op het zuiden en 
daarmee samenhangend de situering van het woongebouw. Door rekening te houden met de 
situering van het gebouw kan gebruik worden gemaakt van passieve zonne-energie. 
Hierdoor is minder energie nodig en kan tevens meer daglicht toetreden tot de woning. Dit 
komt ten goede aan het visuele comfort en daarmee de gezondheid van de gebruiker. Wel 
dient hierbij rekening te worden gehouden met oververhitting. 

Leefkwaliteit +omgeving en materiaal(gebruik) 
Met betrekking tot de warmte-isolatie en geluidisolatie in het gebouw, wordt in dit pakket 
uitgegaan van een Re-waarde van minimaal drieëneenhalf. De voorzieningen liggen in het 
woongebouw zelf en het is eventueel mogelijk om zorg aan huis te leveren (Sentemovem, 
2007a). 

Deze niet installatietechnische toepassingen en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en 
het wooncomfort zijn weergegeven in tabel 18. 
Het derde en laatste pakket levert de grootste bijdrage aan duurzame ontwikkeling en 
wooncomfort. Dit komt vooral tot uiting bij het thema energie door: 

~ Energiezuinigheid van de installatieconcepten. 
~ Het gebruik van passieve zonne-energie. 

De installatieconcepten dragen ook bij aan een verhoogd wooncomfort en dan m het 
bijzonder op het gebied van: 

~ Luchtkwaliteit 
~ Thermisch comfort. 
~ Auditief comfort. 

Door het toepassen van vraaggestuurde ventilatie zal de luchtkwaliteit in de woning 
'schoner' worden dan bij traditionele mechanische ventilatie. Vraaggestuurde ventilatie 
wordt echter nog niet op grote schaal toegepast, omdat dit nog een redelijk nieuwe techniek 
is. 
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6.4 Invloed van duurzame ontwikkeling op het wooncomfort 
Voor ieder pakket is bekend welke (niet) installatietechnische toepassingen aanwezig zijn. 
Deze investeringskosten en terugverdientijd zijn een indicatie en uiteindelijke zal per project 
moeten worden nagegaan welke investeringen gedaan dienen te worden naar aanleiding 
van het gekozen pakket. Hierbij spelen de totale bouwkosten ook een belangrijke rol. Bij een 
kleinschalig project drukt een investering van €10.000, - zwaarder op de begroting dan bij 
een grootschalig project van enkele miljoenen euro's. 
In tabel 18 is per pakket aangegeven hoe de niet installatietechnische toepassingen van 
invloed zin op duurzame ontwikkeling en het wooncomfort. Hierbij wordt uitgegaan van: 

);> + t/m +++ = hoe meer + des te hoger de invloed van het pakket is op duurzame 
ontwikkeling en een verhoogd wooncomfort. 

Niet installatietechnische toepassingen 
Pakket 

1 2 3 

Energie 

* Oriëntatie op het zuiden + 

Leeflcw_tditeit + om~_x 
*Voorkomen verontreinigd buiten- en binnenmilieu + + + 

*Situering woongebouw + 

* Goede gevelisolatie + ++ +++ 

*Goede isolatie in woongebouw + ++ +++ 

*Flexibiliteit (vrije indeelbaarheid) + ++ ++ 

*Multifunctionaliteit + ++ ++ 

*Ligging t.o.v. voorzieningen + ++ +++ 

*Water en groen integreren in omgeving + + + 

*Sociale controle, uitzicht, privacy + + 

Materiaal (gebruik) 
*Geen uitstoot schadelijke stoffen + + + 

* Geen verontreiniging binnenmilieu + + + 

* Goede isolerende werking + ++ +++ 

*Goede geluidwerende werking + ++ +++ 

*Weinig onderhoud + + + 

* Esthetische kwaliteit + + + 

Water 
*Zicht op waterpartijen (uitzicht) + + + 

*Water integreren in omgeving + + + 

* Grijswatersysteem + + 

Afoal 
*Mogelijkheid tot afvalscheiding 

+ + + 
(afhankelijk van gemeentebeleid) 

*Geen afvalcontainers in zicht + + + 

*Geen stankoverlast huisafval + + + 
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Op basis van tabel18 kan worden geconcludeerd dat de volgende thema's de meeste invloed 
hebben op de criteria van wooncomfort: 

~ Leefkwaliteit +omgeving. 
~ Materiaal(gebruik). 

De bijdrage van het thema energie komt vooral voort vanuit de installatieconcepten. Het 
thema energie wordt als belangrijkste beschouwd, omdat dit voor de gebruiker het meest 
tastbaar is. Ter illustratie: Wanneer de verwarming kapot is of het ventilatiesysteem werkt 
niet naar behoren, dan is het direct merkbaar dat het wooncomfort daalt. De relatie met 
isolatie of uitstoot van schadelijke stoffen zal niet zo snel worden gelegd. Daarbij komt 
tevens dat voor de installatieconcepten de investeringskosten en terugverdientijd inzichtelijk 
zijn gemaakt. Dit spreekt de gebruiker aan, omdat hij op deze manier weet welke 
toepassingen hij kan gebruiken binnen een bepaald budget. Dat is interessanter dan dat de 
gebruiker weet dat de gevelisolatie een Re-waarde bevat van drie of meer. Het is wel 
interessant voor de gebruiker om te weten dat een betere isolatie zich ook eerder 
terugverdient, doordat een goede isolatie even lang meegaat als de levensduur van de 
woning. Een Hr-ketel dient bijvoorbeeld naar 20 jaar vervangen te worden, maar de isolatie 
vergt geen extra investeringen meer als deze eenmaal is aangebracht. 

De thema's water en afval hebben slechts een beperkte bijdrage aan een verhoogd 
wooncomfort. Het thema materiaal(gebruik) lijkt de meeste invloed uit te oefenen op de 
criteria van wooncomfort. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat deze criteria ook bij 
traditionele bouw worden beïnvloed door materiaal(gebruik). Het gaat vooral om het 
toepassen van milieuvriendelijke materialen, waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen 
wordt vermeden en die hun bouwfysische eigenschappen op het gebied van warmte-isolatie 
en geluidisolatie behouden. 

De criteria van wooncomfort die het meest positief beïnvloed worden door de thema's van 
duurzame ontwikkeling zijn: 

~ Luchtkwaliteit 
~ Thermisch comfort. 
~ Auditief comfort. 

Dit wordt voomarnelijk veroorzaakt door de installatieconcepten en daarmee het thema 
energie, maar ook door leefkwaliteit + omgeving en materiaal(gebruik) . De drie 
bovenstaande criteria maken deel uit van het gezondheidscomfort. Gezondheid speelt een 
zeer belangrijke rol bij het ontwikkelen van een duurzame woning en omgeving. Ondanks 
dat de focus ligt op een energiezuinige woning met zo min mogelijk energieverlies, mag dit 
absoluut niet ten koste gaan van het gezondheidsaspect. 
Het ruimtelijk en visueel comfort worden door alle vijf de thema's beïnvloed, maar de 
invloed op het wooncomfort is niet zo sterk als bij de luchtkwaliteit, het thermisch en 
auditief comfort. 
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6.5 Resumé 
Op basis van de onderverdeling van de (niet) installatietechnische toepassingen in hoofdstuk 
5 zijn drie pakketten ontwikkeld. De samenstelling heeft plaatsgevonden op basis van: 

~ Publicaties van VROM. 
~ De rangschikking van de thema's van duurzame ontwikkeling. 
~ De rangschikking van de criteria van wooncomfort. 
~ De investeringskosten en terugverdientijd. 

Hieruit zijn de volgende pakketten samengesteld: 
> Pakket 1 
Het eerste pakket is het goedkoopste pakket met een investering tot €5.000, - en levert 
een geringe bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een verhoogd wooncomfort. De 
terugverdientijd bedraagt ongeveer 5 jaar. 
> Pakket 2 

De investering van het tweede pakket ligt tussen de €5.000, - en €10.000, - en levert een 
grotere bijdrage aan duurzame ontwikkeling en wooncomfort dan het eerste pakket. De 
terugverdientijd bedraagt ongeveer 10 tot 15 jaar. 
).> Pakket 3 
De investering van het derde pakket bedraagt €10.000, - of meer en levert de grootste 
bijdrage aan zowel duurzame ontwikkeling als een verhoogd wooncomfort ten opzichte 
van de andere twee pakketten. De terugverdientijd bedraagt ongeveer 10 tot 20 jaar. 

Als laatste is per pakket een overzicht gegeven van de invloed die de thema's van duurzame 
ontwikkeling hebben op de criteria van het wooncomfort Hieruit bleek dat de thema's 
energie, leefkwaliteit + omgeving en materiaal(gebruik) de drie belangrijkste thema' s zijn 
met betrekking tot de invloed op een verhoogd wooncomfort Voor het wooncomfort geldt 
dat de luchtkwaliteit, het thermische en auditieve comfort het meest positief be"irwloed 
worden. 
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o clu ie n c nbe er ge 
In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen op een rij gezet. Aan de 
hand van het samenstellen van de verschillende pakketten zal in dit hoofdstuk antwoord 
worden gegeven op de probleemstelling die in deze thesis centraal stond: 

In welke mate zijn de aspecten van duurzame ontwikkeling van invloed op het wooncomfort van de 
gebruiker? 

Per thema zal worden toegelicht hoe een bijdrage wordt geleverd aan het wooncomfort van 
de eindgebruiker. Tot slot zullen in dit hoofdstuk nog enkele aanbevelingen worden gedaan 
met betrekking tot een eventueel vervolgonderzoek. 

7.1 Conclusies 
De drie pakketten hebben een ding duidelijk gemaakt: Meer wooncomfort leidt tot een 
hogere investering. Deze conclusie sluit op het eerste gezicht aan bij het onrendabele imago 
van duurzame ontwikkeling dat binnen de bouw- en vastgoedsector heerst. De hogere 
investering weegt echter niet op tegen de voordelen die de gebruiker terugkrijgt voor deze 
extra investering in de vorm van een verhoogd wooncomfort. Door extra te investeren, 
investeert de gebruiker in zijn eigen gezondheid. De woning bevat namelijk een 'schoner', 
gezonder, behaaglijker en daardoor aangenamer binnenmilieu. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de installatieconcepten zeer goed scoren op het gebied van luchtkwaliteit Hierdoor 
wordt de lucht vaker ververst dan de minimale eisen. Daarnaast wordt de luchtvochtigheid 
en luchttemperatuur goed geregeld, zodat een aangenaam binnenklimaat heerst. 
De installatieconcepten scoren ook goed op het gebied van thermisch comfort. De 
behaaglijkheid in de woning kan door de gebruiker continu worden aangepast aan zijn of 
haar behoeften. Tevens wordt het auditieve comfort gewaarborgd omdat de woningen ook 
steeds beter zijn geïsoleerd tegen geluid van buitenaf, installaties, buren en in de woning. 
Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan het vermijden van de uitstoot van schadelijke 
stoffen en daarmee de verontreiniging van het binnenmilieu. Dit alles draagt bij aan de 
gezondheid van de gebruiker. 

Een ander voordeel is dat de aanschaf van energiezumtge installaties resulteert in een 
jaarlijkse energiebesparing, waardoor de energielasten afnemen en de voorraad fossiele 
brandstoffen langer behouden blijft. In de huidige markt nemen de energieprijzen nog altijd 
(sterk) toe. Warmeer de gebruiker nû extra investeert in deze energiezuinige installaties dan 
zal de jaarlijkse besparing op de energielasten toenemen. Wanneer deze energiezuinige 
installaties tevens worden gesubsidieerd of de aanschafprijzen worden verlaagd in verband 
met massaproductie dan zal de investering afnemen. Dit resulteert uiteindelijk in een 
snellere terugverdientijd. De extra investering is dan zo goed als te verwaarlozen. 
Met ander woorden, warmeer de gebruiker extra investeert in duurzame ontwikkeling, 
ontvangt hij direct GRATIS een verhoogd wooncomfort en investeert daarbij in zijn eigen 
gezondheid. 
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De luchtkwaliteit, het thermische en auditieve comfort zijn de drie criteria die van 
wooncomfort die het meest worden beïnvloed. Deze criteria worden beïnvloed door de 
thema's energie, leefkwaliteit +omgeving en materiaal(gebruik). 

Het thema energie speelt hierbij de grootste rol, doordat deze gekoppeld is aan de 
installatieconcepten. De energiezuinigheid - en daarmee de besparing op de energielasten -
en de bijdrage aan het wooncomfort zal voor de gebruiker als meest tastbaar worden 
ervaren. Het spreekt de gebruiker aan, omdat hij op deze manier weet welke toepassingen 
hij kan gebruiken binnen een bepaald budget. Dat is interessanter dan dat de gebruiker weet 
dat de gevelisolatie een Re-waarde bevat van drie of meer. Het is wel interessant om te 
weten dat een betere isolatie zich terugverdient in de vorm van lagere energielasten. 
Daarnaast zal de isolatie gedurende de levensduur van het gebouw of de woning niet meer 
worden vervangen. Het is dus een eenmalige investering ten opzichte van bijvoorbeeld een 
Hr-ketel die na 20 jaar moet worden vervangen. Bij het thema energie speelt ook de 
oriëntatie van de woning mee. Door de woning op het zuiden te situeren kan gebruikt 
worden gemaakt van passieve zonne-energie. Hierbij dient wel aandacht te worden 
geschonken dat geen oververhitting in de woning ontstaat. Door het gebruik van passieve 
zonne-energie zal het energieverbruik worden gereduceerd en zal de terugverdientijd korter 
worden. 

Ook het thema leefkwaliteit + omgeving speelt een belangrijke rol. Dit is al tot uiting 
gekomen door de goede warmte-isolatie en geluidisolatie, waardoor een aangenaam en 
behaaglijk binnenmilieu ontstaat. Bij dit thema speelt echter ook de flexibiliteit en 
multifunctionaliteit een belangrijke rol. Door flexibiliteit en multifunctionaliteit neemt de 
levensduur van een woongebouw toe, waardoor de milieubelasting wordt verminderd. 
Tevens leidt flexibiliteit en multifunctionaliteit ertoe dat de woning kan worden aangepast 
aan de behoeften van de gebruiker en de woning levensloopbestendig kan worden gemaakt. 
Dit is een belangrijk gegeven met betrekking tot de investeringen. Wanneer een snellere 
terugverdientijd kan worden behaald, kan al vroeger van het voordeel worden genoten in de 
vorm van lagere woonlasten en heeft de gebruiker langer voordeel van zijn GRATIS 
ontvangen verhoogde wooncomfort. 

De invloed van materiaal(gebruik) speelt ook een grote rol. Hierbij dient echter te worden 
opgemerkt dat dit thema ook bij traditionele bouw een belangrijke rol speelt. Het gaat hier 
vooral om het gebruik van milieuvriendelijke materialen die weinig schadelijke stoffen 
uitstoten en het binnenmilieu niet verontreinigen. Daarbij dienen deze materialen hun 
bouwfysische eigenschappen te behouden en zelfs te verbeteren op het gebied van warmte
isolatie en geluidisolatie. Doordat tevens onderhoudsvriendelijke materialen worden 
toegepast, levert dit thema een relevante bijdrage aan zowel duurzame ontwikkeling als een 
verhoogd wooncomfort. 

Het thema water levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het energie- en 
waterverbruik warmeer waterbesparende maatregelen worden toegepast. Verder speelt de 
snelheid waarmee warmtapwater wordt geleverd een rol van betekenis, maar dit is minder 
belangrijk dan de hiervoor genoemde invloeden. Door het toepassen van een 
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grijswatersysteem en een buffer voor de opslag van hemelwater draagt het thema water 
vooral bij aan duurzame ontwikkeling en nauwelijks aan een verhoogd wooncomfort. 
Het vijfde en laatste thema afval levert de minste bijdrage aan duurzame ontwikkeling en 
een verhoogd wooncomfort. Het gaat hierbij vooral aspecten die als vanzelfsprekend 
worden ervaren zoals afvalscheiding en de opslag van afvalcontainers die uit het zicht 
onttrokken zijn. Uiteraard mag er geen stankoverlast aanwezig zijn, maar wanneer dit 
ontbreekt, zal dit door de gebruiker niet als comfort worden beschouwd. De gebruiker is 
zicht niet bewust van dit comfort, omdat het als vanzelfsprekend wordt ervaren. 

Dit laatste aspect heeft betrekking op het olfaktorisch comfort. Het olfaktorisch comfort 
wordt net als het ruimtelijke en visuele comfort minder beïnvloed door de thema's van 
duurzame ontwikkeling. Het gaat hierbij om factoren die ook bij traditionele bouw aan de 
orde zijn zoals (voldoende) privacy maar wel de mogelijkheid tot sociale controle en uitzicht 
en ligging ten opzichte van voorzieningen. 

Tot slot kan worden geconcludeerd dat het thema energie een zeer belangrijke rol inneemt 
bij duurzame ontwikkeling. Het blijkt echter dat duurzame ontwikkeling betrekking heeft op 
het creëren van een duurzame en comfortabele leefomgeving, waarbij wooncomfort en 
daaraan gerelateerd de gezondheid hoog in het vaandel dient te staan. Dit zorgt ervoor dat 
duurzame ontwikkeling meer is dan alleen een energieprestatie leveren. 

7.2 Aanbevelingen 
De pakketten zijn vooral samengesteld vanuit de aanbodkant De gebruiker krijgt wel inzicht 
hoe bepaalde toepassingen bijdragen aan een verhoogd wooncomfort en duurzame 
ontwikkeling. Bij een vervolgonderzoek zouden de pakketten kwmen worden getoetst door 
de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan bepaalde vragen zoals 

~ Zijn gebruikers zich wel bewust van de bepaalde comfortcriteria? 
~ Stellen zij andere criteria aan hun wooncomfort? 
~ Onder welke voorwaarden is een gebruiker bereid om te investeren? 

Het onderzoek heeft zich toegespitst op woningbouw. Er kan worden onderzocht of er 
wezenlijke verschillen bestaan tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen en tussen 
de huur- en koopsector. Daarnaast verdient het de aanbeveling om een soort gelijk 
onderzoek te doen voor de utiliteitsbouw. Bij utiliteitsbouw gelden waarschijnlijk andere 
comforteisen en kwmen andere installatieconcepten worden toegepast. 
Een andere aanbeveling heeft te maken met de investeringskosten en de terugverdientijd. 
Het is een complexe opgave om een goede indicatie te geven dan de investeringskosten en 
terugverdientijd, omdat deze van vele factoren afhankelijk zijn. Aan de hand van een 
casestudie zouden deze gegevens inzichtelijk kwmen worden gemaakt. Hierbij kan worden 
onderzocht welke consequenties de investeringen met zich meebrengen met betrekking tot 
het rendement, de exploitatiekosten en de huur- en verkoopprijzen. 
De investeringskosten in dit onderzoek geven slechts een indicatie van de 
installatietechnische toepassingen. Bij een vervolgonderzoek kan worden onderzocht welke 
financiële consequenties de niet installatietechnische toepassingen hebben. 
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BIJLAGEN 



BIJLAGE 1: BELEVINGVAN COMFORT 

De beleving van comfort verloopt in vijf stappen. 
~ Als eerste is de input van dit proces, prikkels die door de omgeving worden 

afgegeven. Deze prikkels kunnen worden gekwantificeerd, gemeten en 
gereproduceerd. 

~ De volgende stap is het waarnemen. Bij het waarnemen wordt uitgegaan van de 
hoeveelheid informatie die een gebruiker opneemt en welke prioriteit de gebruiker 
aan de prikkel geeft. De toestand waarin de gebruiker zich bevindt en eventuele 
ervaringen uit de toekomst spelen hierbij ook een rol (Looze et al., 2002 in: Vink, 
2002). 

~ Vervolgens wordt de informatie verwerkt en vindt de besluitvorming plaats. Bij de 
besluitvorming zal een van de drie verschijningsvormen van comfort aan bod komen, 
figuur 1. 

~ Aan de hand van deze besluitvorming vindt een actie plaats met als laatste stap het 
resultaat van deze actie. 

Ter illustratie: wanneer een gebruiker kou voelt op het lichaam (prikkel) dan kan dit als 
onprettig worden waargenomen. Vervolgens wordt het besluit genomen om de verwarming 
hoger te zetten (actie), waarna de gebruiker het warm heeft (resultaat). 

r 1,1;11111' 1· L ÏIIIIIÏ;51'rl 1'/13 '11/'rSdriillill, ~t>O rnlëll r't11!/{orl . 

(8ro11. Vink. 2(!02) 



BIJLAGE 2: MASLOW'S BEHOEFTEHIËRARCHIE 

Wooncomfort heeft volgens de definitie van Heijs te maken met woonbehoeften. Hierbij zijn 
de woonbehoeften onder te verdelen in: 

>- Fysiologische behoeften. 
>- Sociale behoeften. 
>- Psychologische behoeften. 

Om een beeld te krijgen wat wordt bedoeld met deze 
behoeften, wordt Maslow's behoeftehiërarchie toegepast, figuur 1. 

Bij deze theorie wordt uitgegaan van het first things first' 
principe. De eerste behoefte gaat uit van de noodzaak om te 
overleven; ook wel de fysiologische behoefte genoemd. Deze 
behoefte stelt de mens in staat om te leven; voldoende eten en 
drinken, niet te heet, niet te koud enzovoort [Liedelmeijer et 
al., 2003]. Doordat mensen het niet te heet en niet te koud 
hebben, ontstaat een aangenaam klimaat. Dit kan worden 
gerelateerd aan een bepaalde mate van comfort waar men op 
zoek naar is. Tegenwoordig zijn de basisbehoeften zoals de 
aanwezigheid van eten en drinken voor de meeste mensen 
vanzelfsprekend. Aanwezigheid van eten en drinken is echter 
niet relevant voor wooncomfort. Wanneer de basisbehoeften, 
warmte en kou, worden gereflecteerd op de huisvesting dan 

zou dit betekenen dat de eerste behoefte een woning is die een 
behaaglijk binnenklimaat levert; thermisch comfort. 

931f-actualizationtfulfillment 

F ('.;lll ll' 1.· Ar l n:; f , , <L •'~ [,ehocftelti i:',nrch ic 
!Bron :Li,·rlrllllciiu l't 11/., _ {11 ! 1 

Als eenmaal het 'bestaan' verzekerd is, volgt de tweede behoefte; het 'voortbestaan'. Deze 
behoeften heeft te maken met aspecten met betrekking tot de veiligheid. Volgens 
Liedelmeijer et al. [2003] is het in eerste instantie letterlijk: "het uit de weg gaan van 
levensbedreigende omstandigheden". Daarbij komen vervolgens ook omstandigheden die het 
gevoel van veiligheid versterken. Ook dit kan worden geprojecteerd naar hujsvesting. 
Wanneer een veilige en duurzame leefomgeving wordt gecreëerd, zal het gevoel van 
veiligheid worden versterkt. De woning biedt zelf natuurlijk de veiligheid tegen diverse 
weersomstandigheden en criminaliteit. 

Om te kunnen blijven voortbestaan is het ook van belang dat een gezonde leefomgeving 
wordt gerealiseerd. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met zowel een 
gezonde woning als een gezonde omgeving. Gezond zijn heeft namelijk ruet alleen te maken 
met de fysieke gesteldheid. De World Health Organization (WHO) definieert gezondheid 
als: 

'health is nat merely the absence of disease and infirmity, but a state of optimal physical, mental en 
social well-being' 



De tweede behoefte heeft betrekking op een veiligheidscomfort en gezondheidscomfort. Wanneer 
de eerste twee behoeften - de primaire behoeften - zijn gewaarborgd komen de sociale 
behoeften. Onder de sociale behoeften behoren behoeften zoals ergens bijhoren en liefde en 
affectie zowel geven als ontvangen. Na de sociale behoeften komen de egogerelateerde 
behoeften. Bij deze behoeften worden aspecten als tevredenheid, zelfrespect en waardering 
belangrijk. Duurzaam bouwen heeft op dit moment nog geen 'status' en een negatief imago. 
Wanneer duurzame ontwikkeling een bekender imago krijgt, willen mensen zich 
identificeren met duurzaamheid om zodoende gewaardeerd te worden. Daarbij kan het ook 
worden gezien als het 'afkopen' van het geweten -"Ik span me in voor het milieu en doe daardoor 
iets goeds" - waardoor het zelfrespect en de tevredenheid stijgt. 

Uiteindelijk bereikt men de hoogste rang binnen de behoeftehiërarchie; zelfactualisatie. 
Zelfactualisatie heeft te maken met het bereiken van je bestemming, omdat men anders 
rusteloos wordt en een gevoel heerst dat men 'iets' mist. Een voorbeeld van zelfactualisatie is 
een wetenschapper die theorieën 'moet' bedenken [Leidelmeijer et al., 2003]. De sociale 
behoeften en egogerelateerde behoeften- de secundaire behoeften - zijn in tegenstelling tot 
de primaire behoeften moeilijk te relateren aan comfort. Deze secundaire behoeften hebben 
namelijk vooral betrekking op het (maatschappelijk) 'denken' van de mens. Het is dan ook 
een psychologische kwestie. Het psychologische aspect van wooncomfort wordt echter niet 
verder belicht of onderzocht in verband met de relevantie. Hoe mensen denken over 
wooncomfort en hoe mensen dit beleven is een afstudeeronderzoek op zichzelf. 



BIJLAGE 3: TOEPASSINGEN BIJ TRIAS ENERGETICA 

De onderstaande toepassingen behoren bij de drie-stappen-strategie van Trias Energetica: 
(Duijvestein, 2006). 

1. Beperk het energieverbruik: 
~ Maak een compacte bouwvorm. 
~ Compartimenteer en zoneer. 
~ Breng goede warmte-isolatie én zonwering aan. 
~ Maak optimaal gebruik van gebouwmassa en ventilatiesysteem om mechanische 

koeling met koelmachines tegen te gaan. 

2. Gebruik duurzame energiebronnen zoals: 
~ Passieve zonne-energie. 
~ Actieve zonne-energie (zonneboiler, zonnecollectoren en PV-panelen). 

3. Maak efficiënt gebruik van eindige energiebronnen: 
~ Maak optimaal gebruik van restwarmte (zoals bij warmtekrachtkoppeling). 
~ Maak gebruik van een warmtepomp. 
~ Gebruik laagtemperatuurverwarming. 
~ Kies voor efficiënte warmteleveranciers. 
~ Beperk leidinglengtes in verwarming- en ventilatiesystemen. 
~ Breng zonering aan in gebouwen en installaties zodat per zone optimaal aan de vraag 

kan worden voldaan. 

Ten aanzien van de tweede en derde stap zijn alle toepassingen opgenomen. Van de eerste 
stap zijn niet alle genoemde toepassingen opgenomen zoals hier specifiek vermeld. Er is 
echter wel rekening gehouden met deze toepassingen door het opnemen van de oriëntatie 
van het gebouw, flexibiliteit en multifunctionaliteit, isoleren materialen en duurzame 
ventilatietechnieken. 



BIJLAGE 4: WATERBESPARENDE MAATREGELEN 

In de onderstaande tabel zijn de diverse technische mogelijkheden weergegeven inclusief 
1 h type en toe ie ting. 

Overzicht waterbesparende maatregelen (Bron: Sentemovem.nl, 2007) 

Onderdeel Type Toelichting 
waterbesparende kranen schuimstraalmondstuk waterbesparing doordat de kraan 

(onder meer bekend als minder wordt opengedraaid 
Perlator =merknaam) 
volumestroombegrenzer bij hogere waterdruk wordt de doorlaat 
(gecombineerd met beperkt tot ongeveer constant debiet 
schuimstraalmondstuk) 
eengreeps-mengkraan geringe besparing, wel groter comfort 
thermastatische bij keuze gaat de voorkeur uit naar de 
mengkraan met water-besparende douchekop; 
doorstroombegrenzer combinatie van beide kan problemen 

geven met de tapdrempel 

automatisch sluitende vooral utiliteitsbouw: kranen die bij 
kranen gebruik automatisch in werking treden 

en/of na een bepaalde tijd automatisch 
stoppen 

waterbesparende bespaart circa 25% op het water- en 
douchekop energiegebruik voor douchen (voor een 

gemiddeld huishouden: circa 10.000 
liter water en 45m 3 aardgas per jaar 

waterbesparende modem spoelreservoir inhoud een moderne stortbak:< 6liter 
toiletspoeling (traditioneel 9 liter) 

WISA (voorheen spoelvolume < 4liter, in combinatie met 
Gustavsberg speciaal gevormde toiletpotten en een 
toiletsysteem), Sphinx en booster (stroomvergroter). 
andere fabrikanten 

hergebruik van bad- Ecoplay bad-/douchewater opgevangen in 
en douchewater voor reinigings-en opslagtank (totaallOO 
toiletspoeling liter); control unit bewaakt kwaliteit en 

hoeveelheid; ruimtebeslag vergelijkbaar 
met inbouwtoilet; besparing tot 30% 
van normaal watergebruik 

waterloos urinoir >Laufen Benelux B.V. te werking met stankafsluiter, zonder 
Amersfoort spoelwater, of hybride variant 
>Falcon Waterfree 
Technologies 
>Urimat 
>Keramag Belgium N.V. te 
Vilvoorde- België 



BIJLAGE 5: DUURZAME BRONNEN 

Grijs water is een voorbeeld van een duurzame bron voor water. Grijs water is afkomstig van 
wastafels, douche, bad en wasmachine. Het licht verontreinigde grijze water wordt via een 

afzonderlijk rioleringsstelsel verzameld en vervolgens biologisch gezuiverd. Na zuivering 
van dit water kan het worden gebruikt de wasmachine, schoonmaakwerkzaamheden of 
toiletspoeling. Over het gebruik bij wasmachines verschillen de deskundigen van mening. 

Door het gebruik van grijs water wordt niet alleen het drinkwatergebruik beperkt, maar dit 
leidt tevens tot een reductie van de hoeveelheid afvalwater. Doordat bij het gebruik van een 

grijswater systeem diverse onderdelen de nodige ruimte vragen, zal vooral bij woningbouw 
het zuiveringsproces niet op het eigen perceel kunnen worden afgehandeld. 
Met het oog op comfort is het van belang om bij gebruik van gezuiverd grijs water de 
gezondheidsrisico's te beheersen. Indien grijswatersystemen toegepast worden in een 
omgeving waar besmetting met legionella een rol zou kunnen spelen, dan moeten hiervoor 
afdoende maatregelen voor worden getroffen. Gezuiverd grijs water mag nooit in contact 
komen met het drinkwaterleidingnet 

Een andere manier om duurzame bronnen te gebruiken is hemelwater inzetten om het effect 
op het milieu te verbeteren. Dit kan op twee manieren: 

~ Infiltratie in de bodem door afkoppelen van hemelwater. 
~ Benutten van hemelwater in een hemelwaterinstallatie. 

Het belangrijkste milieuvoordeel van infiltratie is bestrijding van verdroging doordat het 
grondwater wordt aangevuld (geldt niet overal in Nederland). Het belangrijkste 
milieuvoordeel van het benutten van hemelwater voor toiletspoeling en wasmachine is een 
reductie van het drinkwatergebruik in een gemiddelde woning met ongeveer 50 tot 64 liter 
ten opzichte van tabel 1. Beide manieren hebben echter geen (directe) invloed op het 
wooncomfort. Daar komt ook nog bij dat voor zowel de toepassing van hemelwater als 
grijswater blijkt uit studies dat het milieueffect varieert van licht positief tot licht negatief. In 
gebieden waar van verdroging geen sprake is, leveren deze systemen weinig tot geen 
milieuwinst op. Aan de hand van de LCA-methode is bijvoorbeeld berekend dat de 
milieubelasting per geleverde m3 huishoudwater in een wijk lager is dan per m3 drinkwater. 
Echter, de milieuwinst is niet groot: de winst per huishouden per jaar in absolute zin, is 
vergelijkbaar met de milieubelasting van een autorit van 80 km. Belangrijker zijn de risico's 
die optreden voor de volksgezondheid. Deze risico's kunnen optreden door verkeerde 
aansluitingen bij de aanleg en het beheer, maar ook wanneer de gebruiker wijzigingen 
aanbrengt in de installaties (Sentemovem, 2007b). 

Behalve regenwater kan ook (gezuiverd) oppervlaktewater uit de directe omgeving worden 
gebruikt (Duijvestein, 2006). Evenals bij het grijswatersysteem kan dit water locaal worden 
gezuiverd en gebruikt voor: 

);> Toiletspoeling. 
);> Schoonmaakwerkzaamheden. 
~ Wasmachine. 



BIJLAGE 6: BEPALINGEN UIT HET BOUWBESLUIT 

De onderstaande bepalingen zijn overgenomen uit het Bouwbesluit (2003) en dienen als 
basiscriteria. De volgende bepaling zijn opgenomen in het Bouwbesluit 
~ Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid. 

Deze voorschriften hebben betrekking op het ontstaan, ontwikkelen en uitbreiden van 
rook en brand. Deze voorschriften zijn voor deze thesis niet relevant. 

~ Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid. 

Deze voorschriften hebben betrekking op een aantal van de invloeden die in hoofdstuk 4 
aan bod zijn gekomen. Het betreft hier: 
-Bescherming tegen geluid van buiten, installaties en in het woongebouw. 
-Luchtverversing in de woning. 
- Beperking van toepassing van schadelijke materialen. 
- Daglichttoetreding. 

~ Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid. 

Deze voorschriften hebben betrekking op de minimale afmetingen van verblijfsgebieden, 
verblijfsruimten, sanitaire voorzieningen, meterruim te, liftschacht enzovoort. 

~ Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid. 

Deze voorschriften hebben betrekking op thermische isolatie (beperking warmteverlies), 
beperking luchtdoorlatendheid en energieprestatie. 

Wanneer deze voorschriften uit het Bouwbesluit worden toegepast op de overziehtsmatrix 
van hoofdstuk 4, dan blijkt dat enkele combinaties betrekking hebben op de bepalingen uit 
het bouwbesluit Deze criteria dienen als basis, waardoor geen van de criteria belangrijker 
wordt geacht dan de ander. In willekeurige volgorde behoren de volgende combinaties tot 
de basiscriteria: 
Beschenning tegen geluid van buiten, installaties en in het woongebouw 

~ Energie + auditief= Geen geluidhinder van installaties. 
~ Materiaal(gebruik) + auditief = Bescherming tegen geluid van buiten en in 

woongebouw. 
~ Leefkwaliteit- en omgeving + auditief = Bescherming tegen geluid van buiten en in 

woongebouw. 

Luchtverversing in het woongebouw 
~ Energie+ luchtkwaliteit =Goede ventilatie. 

Beperking van toepassing schadelijke materialen 
~ Materiaal(gebruik) + luchtkwaliteit =Voorkomen vrijkomen schadelijke stoffen. 
~ Leefkwaliteit- en omgeving + luchtkwaliteit = Geen verontreiniging buiten- en 

binnenmilieu. 

DagZichttoetreding 
~ Leefkwaliteit-en omgeving+ visueel= Uitzicht, sociale controle. 
~ Visueel comfort. 

Ihennische isolatie 
~ Energie+ thermisch= Verwarming en koeling. 
~ Materiaal(gebruik) +thermisch= Goede isolerende werking. 



BIJLAGE 7: SPECIFICATIESVAN 
INSTALLATIETECHNISCHE TOEPASSINGEN 

In deze bijlage zijn de specificaties opgenomen van de installatietechnische toepassingen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen ventilatie (luchtverversing) en het leveren van warmte 
(thermisch comfort). 

1. Ventilatie 

Natuurlijke ventilatie 
Natuurlijke ventilatie heeft te maken met ventilatieroosters en het openen van (klep)ramen. 
Door de roosters open te houden, uiteraard aangepast aan de weersomstandigheden, en 
daarbij dagelijks de ramen een kwartier open komt voldoende frisse lucht in de woning. Er 
komt geen techniek bij aan te pas, de ventilatie vindt plaats op een natuurlijke manier. 

Mechanische ventilatie 
Bij mechanische ventilatie zorgt een speciale ventilatormotor via luchtkanalen en 
ventilatierooster voor de afzuiging van lucht uit de keuken, badkamer en het toilet. In deze 
ruimten zitten daarom afzuigventielen in het plafond. De hoeveelheid lucht die wordt 
afgezogen is te regelen met een regelknop met twee of drie standen. Het is noodzakelijk om 
verse lucht aan te voeren. Dit gebeurt op basis van natuurlijke ventilatie. 

Gebalanceerde ventilatie met WTW 
Bij gebalanceerde ventilatie zorgt een mechanisch ventilatiesysteem automatisch voor zowel 
de aanvoer als afvoer van buitenlucht. Bij gebalanceerde ventilatie met WTW wordt de verse 
buitenlucht voorverwarmd door de afgezogen binnenlucht, zodanig dat voldoende verse 
lucht wordt ingeblazen en een minimum aan warmteverlies optreedt. 

Vraaggestuurde ventilatie 
Deze elektronisch geregelde mechanische luchtverversing heeft meet- en regeltechnieken die 
zorgen voor ventilatie op maat. De gebruiker kan het systeem zelf instellen of automatisch 
laten werken. De sensoren meten de aanwezigheid van het aantal personen, de C02-
concentraties en de vochtigheid. Bij vraaggestuurde ventilatie is het mogelijk om de 
ventilatie per vertrek aan te passen aan de gewenste behoeften. 

Thermisch comfort 

Hr-ketel en Hr-combi ketel 
Vaak staat op Hr-ketels een rendement van meer dan 100% vermeld (Hr-107). Dit zou 
betekenen dat deze ketels meer energie uit aardgas halen dan dat er in werkelijkheid in zit. 
Dit is niet het geval. Hr-ketels hebben een condensator die warmte uit waterdamp terugwint 
en afgeeft aan het verwarmingswater. De waterdamp ontstaat bij de verbranding van 
aardgas. Het rendement van de condensator kan bijvoorbeeld 10% zijn. Wanneer dit wordt 
opgeteld bij het rendement dat de ketel zelf al behaald, bijvoorbeeld 97%, kom het totale 
rendement op 107%. 



Combiketels verwarmen naast tapwater ook het water voor de centrale verwarming. Er zijn 
twee typen, een doorstroom- en een voorraadtoesteL Het eerste verwarmt het tapwater 
terwijl de kraan loopt (zoals een geiser), het tweede houdt in een voorraadvat water op 
temperatuur(zoals een boiler) . 

Boiler 
Een boiler is een zogeheten voorraadtoesteL Het kan een los toestel zijn, of een combitoestel 
voor verwarming én warm water (de combiketel of combiwarmtepomp). Het apparaat houdt 
een voorraad water in een goed geïsoleerd vat op constante temperatuur. De verwarming 
vindt plaats door gasverbranding of met een verwarmingselement op elektriciteit. 

LTV met vloer- en wandvenvarming 
Bij een Lage Temperatuur Verwarming (LTV genoemd) wordt het water tot slechts 
maximaal 55°C verwarmd, in plaats van 90°C bij de traditionele verwarmingsystemen. Na 
het rondpompen is de watertemperatuur nog altijd circa 40°C. Voor een goede warmteafgifte 
kunnen de volgende systemen worden toegepast: 

~ Lage temperatuur radiatoren (deze zijn groter dan normale radiatoren). 
~ Lage temperatuur convectoren. 
~ Wandverwarming. 
~ Vloerverwarming. 

Bij vloer- en wandverwarming is sprake van kunststof leidingen die in de wand of dekvloer 
zijn opgenomen, waardoor de indelingsvrijheid toeneemt. De oppervlaktetemperatuur van 
de vloer of wand mag maximaal circa 30°C zijn, behalve in badkamers. Hierbij wordt 
gewerkt met stralingswarmte in plaats van convectiewarmte, waardoor tochtverschijnselen 
ontbreken. In combinatie met een hogere luchtvochtigheid kan met een luchttemperatuur 
worden volstaan die drie graden lager is dan bij lucht-, convector- of radiatorenverwarming. 
Samen met de lagere watertemperatuur in de leidingen en de mogelijkheden om het systeem 
te koppelen aan een warmtepomp zijn forse energiebesparingen mogelijk. Tevens ervaren 
bewoners een hoger comfort en verbetert het binnenklimaat doordat er minder stof wordt 
verplaatst. Voor het opwekken van de warmte kan een gewone Hr-ketel worden gebruikt. 
Nog beter is de combinatie met een zonneboiler of een warmtepomp die bijvoorbeeld 
warmte haalt uit aardwarmte of ventilatielucht. In combinatie met een warmtepomp is het 
mogelijk om in de zomer koel water door de leidingen te laten stromen. Via een 
thermosstatisch geregeld verdeelblok kan de temperatuur in alle ruimten die zijn voorzien 
van warmtewanden, afzonderlijk worden geregeld. 



Wanntepomp uit ventilatielucht of bodem 
Een warmtepomp kan een huishouden voorzien van verwarming en warm water. Het 
principe van een warmtepomp is dat warme bronnen vanzelf warmte afgeven aan minder 
warme bronnen. Hiervoor kan (kouder) water worden gebruikt of een vloeistof die op lage 
temperatuur verdampt. 
Een warmtepomp werkt als volgt. Bodemwater of buitenlucht wordt geleid langs een 
vloeistof in de warmtepomp die op lage temperatuur al verdampt. Bij het verwarmen neemt 
de vloeistof warmte op uit de warmtebron. Vervolgens drukt een pomp de vloeistofdamp 
samen. Hierdoor stijft de druk en neemt de temperatuur nog meer toe. Deze warmte wordt 
vervolgens langs bijvoorbeeld waterleidingen van een verwarmingssysteem geleid en 
daaraan afgegeven. Wanneer de bodem als warmtebron dient, pompt de warmtepomp 
grondwater omhoog. De warmte wordt dan uit het water gehaald en het afgekoelde water 
wordt weer teruggepompt 
Het rendement van een warmtepomp is sterk afhankelijk van de temperatuur die een 
warmtepomp moet afgeven. Hoe hoger de temperatuur, des te lager zal het rendement zijn. 
Daarom werkt een warmtepomp het beste in combinatie met een LTV systeem. 

Mini-WKK 
Normaal gesproken worden warmte en elektriciteit afzonderlijk geleverd. Het is echter ook 
mogelijk om warmte en elektriciteit gelijktijdig te produceren. Een motor drijft een generator 
aan voor de productie van elektriciteit, waarbij de vrijkomende warmte wordt gebruikt voor 
verwarming. Dit fenomeen wordt warmtekrachtkoppeling oftewel WKK genoemd. 

Zonneboiler en zonnecollectoren 
Bij een zonneboiler vangen de zonnecollectoren zonlicht op en geven de zonnewarmte af aan 
een vloeistof (meestal water met antivries). Via een aparte leiding gaat die vloeistof van de 
collector naar de boiler. De leiding loopt door het voorraadvat en geeft zijn warmte af aan 
het kraanwater. Standaard bestaat een zonneboiler uit een zonnecollector met een 
oppervlakte tussen de 2,2 en 5,4 m2 nodig, een boiler met een voorraadvat met 80 tot 240 
liter(beide afhankelijk van de hoeveelheid water dagelijks wordt gebruikt), pomp, 
temperatuursensoren en een naverwarmer. De naverwarmer is aanwezig voor als de 
zonopbrengst te laag is of de warmtevraag in huis erg hoog. De naverwarmer springt dan bij 
om het water op gewenste temperatuur te brengen. Een zonneboiler kan goed worden 
gecombineerd met een warmtepomp. 

Zonneboilercombi 
Een zonneboilercombi levert warm water en elektriciteit. De zonneboilercombi werkt op 
dezelfde manier als de zonneboiler, alleen loopt bij dit systeem behalve de leiding van de 
collector ook de verwarmingsleiding door de boiler. 



BIJLAGE 8: RANGSCHIKKING VAN DE NIET 
INSTALLATIETECHNISCHE TOEP AS SINGEN 

In de Keuzewijzer Strategisch Onderhoud en het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen 

(VROM, 2007a) zijn een aantal toepassingen benoemd die overeenkomen met de niet 
installatietechnische toepassingen zoals deze gedurende het onderzoek zijn geformuleerd. 
Aan de hand van de Keuzewijzer en het Nationaal Pakket zijn veertien overziehtslijsten 

samengesteld die de woonkwaliteit en daarmee het wooncomfort beïnvloeden. Deze veertien 
overziehtslijsten bevatten de volgende thema's: 

1. Sociale veiligheid. 
2. Inbraakwerendheid. 
3. Toegankelijkheid gebouw en directe omgeving. 
4. Toegankelijkheid woning. 
5. Bereikbaarheid voorzieningen. 
6. Staat van onderhoud gebouw en directe omgeving. 
7. Identiteit gebouw. 
8. Luxe uitstraling gebouw. 
9. Luxe uitstraling woninguitrusting en afwerking. 
10. Woninggrootte en ruimtelijkheid. 
11. Gebruiksmogelijkheden en flexibiliteit. 
12. Gebruiksgemak uitrusting en installatie. 
13. Gezond binnenklimaat 
14. Comfortabel binnenklimaat 

Niet iedere overziehtslijst is van toepassing binnen deze thesis. Voor deze thesis worden de 
volgende punten overziehtslijsten gebruikt; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (vet gedrukt). De 
overzichtlijsten zijn verdeeld in vier kwaliteitsniveaus, waarbij niveau 1 de minste kwaliteit 
biedt (basis) en niveau 4 de meeste kwaliteit (best). Per niveau is vervolgens de mate van 
invloed van de desbetreffende maatregel aangegeven: 
oooo Zeer belangrijke maatregel in relatie tot het desbetreffende kwaliteitsniveau. 
ooo Belangrijke maatregel in relatie tot het betreffende kwaliteitsniveau. 

oo Een maatregel die het betreffende kwaliteitsniveau beïnvloedt. 
o Een maatregel die het betreffende kwaliteitsniveau licht beïnvloedt. 

Wanneer we de niet installatietechnische toepassingen vergelijken met de niveaus van de 
overziehtslijsten en de daarbijbehorende invloeden van deze toepassingen, dan kan de 
volgende rangschikking worden gemaakt, tabel 1. 



KWALITEITSNIVEAU 

Installatietechnische toepassingen 1 2 3 4 

Basis Goed Beter Best 

Energie 

*Oriëntatie op het zuiden (passieve zonne-energie) 000 

Lee/kwalimt en -omxeoinx 
*Voorkomen verontreinigd buiten- en binnenmilieu 0 I DO 

*Situering woongebouw 000 

* Goede _gevelisolatie DO DO 

*Goede isolatie in woongebouw DO DO 

*Flexibiliteit (vrije indeelbaarheid) 000 000 

*Multifunctionaliteit 000 000 

*Ligging t.o.v. voorzieningen DODO DODO DODO 

*Water en groen integreren in omgeving 

*Sociale controle, uitzicht, privacy 000 

Materiaal(gebrrlik) 
*Geen uitstoot schadelijke stoffen o/ DO 

*Geen verontreiniging binnenmilieu o/ DO 

* Goede isolerende werking DO 

*Goede geluidwerende werking DO DO 

*Weinig onderhoud DO 

* Esthetische kwaliteit 000 000 000 

Wam 
*Zicht op waterpartijen (uitzicht) Geen informatie voorhanden 

*Water integreren in omgeving Geen informatie voorhanden 

A/Dal 
*Mogelijkheid tot afvalscheiding 0 0 

(afhankelijk van gemeentebeleid) 

*Geen stankoverlast huisafval 
I 

Geen informatie voorhanden 

Bij tabel 1 is het opvallend te noemen dat geen van de toepassingen zich in het eerste 
kwaliteitsniveau bevindt. Dit komt waarschijnlijk doordat het eerste niveau het basisniveau 
is, waaraan de toepassingen in ieder geval dienen te voldoen. De toepassingen dragen dus 
meer bij aan het wooncomfort dan het basisniveau. Daarnaast komen enkele toepassingen bij 
meerdere niveaus aan bod, doordat deze toepassingen bij meerdere overziehtslijsten 
voorkomen. Verder blijkt uit de tabel dat de volgende toepassingen (zeer) belangrijk zijn 
voor het desbetreffende kwaliteitsniveau: 

~ Ligging t.o.v. voorzieningen. 
~ Oriëntatie op het zuiden en situering woongebouw. 
~ Flexibiliteit, multifunctionaliteit (geschikt voor meerdere programma's). Hierbij is het 

opvallend te noemen dat deze toepassingen niet zijn opgenomen in kwaliteitsniveau 
4. Waarschijnlijk levert deze toepassing geen meerwaarde meer voor het vierde 
niveau. In het onderzoek zijn deze wel opgenomen in dit het hoogste niveau. 

~ Esthetische kwaliteit. De esthetische kwaliteit is heel persoonlijk. Er wordt daarom 
geen onderscheid gemaakt tussen de betreffende niveaus. 



Het isoleren van de woningen ten behoeve van minder geluidhinder en warmteverlies is 
blijkbaar in dit geval minder relevant voor het betreffende kwaliteitsniveau (oo) dan in eerste 
instantie blijkt uit tabel 1. Dit kan verklaard worden doordat het isoleren van de woning 
geen betrekking heeft op het soort isolatiemateriaal dat wordt toegepast, maar op het wel of 
niet behalen van een Re-waarde van minimaal drie. Voor het thema water en de combinatie 
afval + stankoverlast is geen informatie voorhanden. Aangezien beiden een oranje 
kleurcodering hebben, wordt gekozen om de toepassingen in te delen bij kwaliteitsniveau 2. 
De warmte-isolatie en geluidisolatie dienen echter wel al in de basis goed te zijn. Ook mag 
het binnenmilieu niet worden verontreinigd door de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze 
aspecten zullen bij de vorming van de pakketten dus al in het eerste pakket worden 
opgenomen. 


