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Introduction 
 
This manual is a result of a research on Cradle to Cradle (C2C). The research analyzes what 
problems there are with putting C2C into practice and how these problems can be solved.  
C2C is a various concept that can be applied on all industries.  
The research focuses on the energetic aspects within a C2C working landscape. 
Within this research a model is developed which solves a specific problem which is found in 
the practice analysis.  
 
The goal of the model is to solve that problem and to offer a new view on project 
development. Normally the energetic processes within a project are seen as a matter of 
minor importance and are always a consequence of choices made early in the building 
process. The model considers the energetic approach as a starting point for urban 
development. In this way it is easier to develop a project which has a minimal impact on the 
environment. 
 
This manual accompanies the developed model. The model can be found on the cd at the 
back of this manual. 
The manual is necessary for using the “Seven step model to a C2C working landscape”. 
 
The model contains seven steps which lead to an understanding of energetic processes to 
realize a C2C working landscape. The steps of the model are translated into a digital tool. 
This tool offers: 

 An understanding of developing a C2C working landscape by its output.  

 A trial and error method which gives the user an understanding of what goes wrong 
when wrong choices are made early in the building process. 

 A test if the developed project is C2C. 

 Recommendations what to do when a C2C situation cannot be achieved for a 
specific project. 

 An understanding of energetic processes within a project. 
 
It is set up in the program Excel and must be filled in according the explanation and 
information given in this manual. 
This manual contains information how to fill in the model, back-ground information for 
answering the questions of the model and a general overview of limitations and 
assumptions. 
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Chapter 1. General limitations and assumptions of the model 
 
The model is set up in a digital surrounding and has some characteristics: limitations and 
assumptions. The general limitations are discussed in this chapter. The assumptions and 
limitations per step are discussed in chapter 3.  
 
Model limitations: 
 
- The model is an application that can be used in the realization of a working landscape. 
Because a working landscape has several characteristics the model can only be used for 
working landscapes which contain the following functions: 
 - Houses 
 - Offices 
 - Small industry 
 - Horticulture (greenhouses) 
- To limit the complexity of the model a reference is chosen for each function. These can be 
found in appendix 1. 
- Energy demand according to different user-profiles within a function is not regarded. For 
each function only the demand of the reference is calculated. 
- The model only considers the heat and cold demand and the electricity demand. How these 
are calculated can be viewed in appendix 5. 
- For obtaining the data used in the model (energy demand/usage per function) the variants 
of the functions house, office and industry are calculated with NPR 5129 (Energie Prestatie 
Woning) or NPR 2917 (Energie Prestatie Utiliteit). From each function (except greenhouse) a 
calculation of variant 1 is shown in appendix 6. 
- The greenhouse is characterized by a totally different energy process. The data for this 
function is obtained from earlier research from Zwart and Swinkels (2002) and Braak et al. 
(2001).  
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Chapter 2. Instructions  
 
In this chapter the layout of the model is discussed.  
The model is build up in 7 steps, which is shown below. These steps will lead to an energetic 
C2C working landscape if that is the goal. 
 

Step 1. Select a good area for the development of a working landscape.

Step 2. How large is the area and what is the division of the functions?

Step 4. Select a variant per function.

Step 3. Select the project goal. (C2C-ness)

Step 5. Select the payback time of the sustainable techniques.

Step 6. Select if energy-exchange is applied in the project.

Step 7. Fill in the remaining energy demand.

 
        Figure 1: the seven step model. 

   
The 7 steps given above are translated to an Excel program. The model contains several in- 
and output sheets and data sheets. The layout is as follows: 
 - Sheet 1: “Input Step 1-7” 
 - Sheet 2: “Quick scan sustainable energy” 
 - Sheet 3: “Output Step 1-7” 
 - Sheet 4: “House Output” 
 - Sheet 5: “Office Output” 
 - Sheet 6: “Industry Output” 
 - Sheet 7: “Greenhouse Output” 
 - Sheet 8: “House Data” 
 - Sheet 9: “Office Data” 
 - Sheet 10: “Industry Data” 
 - Sheet 11: “Greenhouse Data” 
 
Sheets 1 to 3 are most important and are the base of the model. Sheets 4-7 are important 
for one who wants to see the energy demand of a specific function within the project. And 
Sheets 8-11 are important if one wants to know the specific energy demand per building or 
square meter (independent of project demands). 
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Sheets 1 and 2 are the input sheets. Where sheet 1 asks several project-related questions, 
sheet 2 asks questions related to possible sustainable techniques. To be able to fill in these 
questions is referred to the next chapter, where the necessary information is given. 
In sheet 3 the output of the model is given per step and in total. In this sheet it can be seen if 
the selected project-goal is achieved or not. If the goal is not achieved within the range of 
the selected input, the model will give recommendations to achieve the goal. 
 
How to fill in the input sheets? 
 
The input (sheets 1 and 2) are set up in such a way that almost nothing can go wrong. 
- It is important that sheet 1 is always filled in from step 1 to 7, from top to bottom. When 
changes are made in a step somewhere in the middle of sheet 1, always check the following 
steps if the input is still right. 
- The questions can be answered in the red-colored cells. In most red cells there is a 
selection possible (0, 1 or a number), in other cells a number has to be filled in.  
- The cells in orange are filled automatically.  
- The model has an automatic check function. This means that if something is filled in wrong 
this function will give a response. 
 
In the next chapter more information is given how each step must be filled in. 
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Chapter 3. Information per step 
 
In this chapter the information which is needed to fill in the model is given. The information 
is considered per step. 
 
 

Step 1. Select a good area for the development of a working landscape.

 
 
In step 1 nothing has to be filled in the input sheet. Step 1 only recommends rethinking if the 
working landscape is planned on the right area, and if a new working landscape is really 
necessary. From a C2C point of view it would better to re-use an existing landscape. 
However this model considers only new working landscapes. 
 
Below recommendations are given for the right area of a new working landscape: 
 
- Company’s want to situate themselves in the centre of a region; this isn’t in the city but at a 
crossing of important routes (VROM-Raad, 2006). 
A location next to a highway or a waterway is an ideal location for realizing a high 
accessibility. The choice for a specific location is related to the company type. 
- A location in an open terrain has more potential for wind and solar energy than an area in a 
city-centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figures 2 and 3: a location near a highway is optimal (www.vlaanderen.be and                  
  www.regionalesamenwerking.amsterdam.nl). 

 
 
Limitations/ assumptions step 1. 
 
Step 1 has no limitations/ assumptions. 
 
 

http://www.vlaanderen.be/


- 8 - 

 

Step 2. How large is the area and what is the division of the functions?

 
 
In step 2A the scale (square meters) of the area, which is chosen for the realization of the 
working landscape, has to be filled in. This can be done in the red cell. 
 
In step 2B the division of the functions has to be filled in. This is necessary to see how many 
square meters you need of a function. This must be done for every function. 
 
Remark 1: The total user surface is not 100% of the total surface of the working landscape (a 
percentage can be reserved for other functions, like roads, green, parking etc.  
Building surfaces which are filled in are based on the total user surface, not the ground 
surface).  
 
 
Limitations/ assumptions step 2. 
 
- The data used in the model is based on 1 reference building (for each function) with a 
specific surface. To see how many buildings are developed for a function the given surface is 
divided by the surface of the reference building. In this way the total energy demand of that 
function can be calculated. 
 
 
 
 

Step 3. Select the project goal. (C2C-ness)

 
 
In step 3 it must be selected what the goal is of the project.  
 
0% C2C  Is the goal to develop a traditional working landscape which is not more  
  environmental friendly than its references. 
 
50% C2C Is the goal to develop a more environmental friendly project which uses  
  50% less energy from the electric- or gas net. It can have an energy  
  demand which is 50% lower or it can fill 50% of its demand in a   
  sustainable way. 
 
100% C2C Is the goal to develop, from an energetic point of view, a C2C project.  
  It uses 100% less energy from the traditional net and generates all its  
  energy in a sustainable way. 
 
 
 
Limitations/ assumptions step 3. 
 
- In the model it is tried first to minimize the energy demand (step 4). If this is not possible 
than the remaining energy demand is filled in a sustainable way with step 6 or 7. 
- The functions house, industry and greenhouse don’t need cooling. 
The functions office and the office in the industry function do need cooling. 
- The demand for cooling is filled in an electric way. 
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- The greenhouse doesn’t need hot tap water. Only the other functions do. 
- If 0% is selected step 5-7 doesn’t have to be filled in. The model knows that it is not 
necessary to use sustainable techniques and it knows that it is not necessary to exchange 
energy between functions to achieve the selected project goal. 
 
 
 
 

Step 4. Select a variant per function.

 
 
In this model four functions are considered. Each function is described in appendix 1 of this 
manual.  
For the functions House, Office and Industry three variants are set up. Variant 1 is the least 
environmental friendly, because it has the highest energy demand. Variant 3 is the most 
environmental friendly, because it has the lowest energy demand. 
 
The variants differ from each other by constructional measures. For example some have a 
higher insulation value than others. The variants can be found in appendix 2. 
 
Now select the variants. Select a “1” in the red cell if a variant is chosen and a “0” if not. 
In the model it can be found how much energy can be saved by selecting a variant. In this 
way the user gets an understanding what can be achieved with another variant. The 
percentage which is given is the percentage of energy which can be saved compared to 
choosing variant 1 of the same function (example: total energy demand of variant 3 
compared to variant 1). 
 
 
Limitations/ assumptions step 4. 
 
- Applying constructional measures in a building can require an extra investment. These 
measures pay themselves back in a specific period. 
The payback times of these measures are not considered in the model. 
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Step 5. Select the payback time of the sustainable techniques.

 
 
In step 5 the desired payback times of the sustainable techniques must be selected.  
Each technique has its own characteristic payback time. The payback time has a big influence 
because it determines whether or not energy exchange can be applied (if a very short pay-
back time is selected energy exchange cannot be applied because of the high costs). It also 
determines which sustainable technique can be used. 
The payback times are divided in 4 classes: 
 
Class 1: "0 yrs" 
Class 2: "≤ 7 yrs" 
Class 3: "8-20 yrs" 
Class 4: "≥ 20 yrs" 
Each sustainable technique has his payback time. In the schedule below it can be seen which 
technique has which payback time.  
Class 1 is selected only if no technique is used (traditional connection to the gas or electricity 
network) or if 0% is selected within the project goal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  Figure 4: payback times related to sustainable techniques.   

 
If more information is needed about the techniques or there payback times, this can be 
found in appendix 3.  
 
 
Limitations/ assumptions step 5. 
 
- In the model only the payback times of the techniques given above are regarded. There are 
more techniques possible to realize a sustainable situation, but these are not regarded 
because of the complexity of the model. 
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In this step it must be selected if energy exchange is applied in the project. This means that 
there is a heat exchange between the greenhouse as an energy supplier and the other 
functions as energy users. 

Figure 5: greenhouse data, as found in the model. 

 
As seen above a greenhouse has a big heat overflow from March till September. This 
overflow is wasted if it is not used. According the C2C concept (waste=food) the overflow 
can be used by other functions that have a heat demand in those months. 
 

 
Figure 6: heat exchange (SIGN, 2003). 

 
Remark 2: It must be regarded that energy exchange requires a high investment. An optimal 
heat transport is provided with special pipes which cost about €450/meter (SIGN , 2003). 
 

Greenhouse Heat-demand Solar gain 
Total heat demand 
(+) or overflow (-) 

Electric-
demand 

  Qbeh;verw;ruimte[MJ]/m² [MJ]/m² [MJ]/m² 
Qbeh;tot 
[MJ]/m² 

January 168,26 43,60 124,66 2,00 

February 140,53 76,30 64,23 1,80 

March 123,32 230,50 -107,18 2,03 

April 136,71 224,90 -88,19 2,02 

May 109,94 428,80 -318,86 2,15 

June 91,78 415,90 -324,12 2,10 

July 93,69 451,40 -357,71 2,21 

August 105,16 377,70 -272,54 2,17 

September 108,98 252,60 -143,62 2,08 

October 152,96 118,40 34,56 2,06 

November 134,80 58,40 76,40 1,94 

December 111,85 32,60 79,25 1,97 

Step 6. Select if energy-exchange is applied in the project
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Remark 3: When energy exchange is applied it must be regarded that the functions are 
heated with heat of a lower temperature than normal. That’s why the functions have to be 
provided with a low temperature heating system. 
 
Remark 4: Applying heat exchange is optimal when a heat/cold storage system is installed. 
When such a system is installed the remaining heat can be stored and used in the winter 
period. That’s why an option for a heat/cold storage system is included in step 6. More 
information about this system can be found in appendix 3. 
 
Remark 5: A heat/cold storage system can do a lot to achieve the goal. It can store a large 
amount of heat and the total amount of cold which is needed to cool the buildings. 
 
 
Limitations/ assumptions step 6. 
 
- In the model only heat exchange is considered from the greenhouse to other functions. 
Cold exchange is not regarded (only cold storage). 
- When energy exchange is applied, there are three options: 
 1) Transport the overflow directly to demanding functions. 
 2) Store the heat in a heat/cold storage system and use it in the winter months for
 own use. 
 3) Store the heat in a heat/cold storage system and use it in the winter months to 
 fill in the demand of other functions. 
The model takes this into account and first tries option 1 before 2 and 3. 
- When direct energy exchange is applied a return of 95% is calculated related to heat losses 
in the pipelines.  
- The costs of a low temperature heating are not considered in the model. 
- The heat from the heat/cold storage system (Wko) is only used if the stock is bigger than 
the demand. 
- Using energy exchange for hot tap water is not considered in the model. 
- If the heat/cold storage system is used in step 6 than the cold demand of the office is filled 
in the following way: 
 1) The office takes the cold from the air outside (winter situation). 
 2) The cold is transported and stored in the heat/cold storage system. 
 3) In summer situation the cold from the system is used to cool the buildings. 
- According research from Brand et al. (2008), a heat/cold storage system based on an 
aquifer is best for greenhouse (tomato-cultivation as reference).  
- For the heat/cold storage system a return of 75% is calculated. This data comes from 
research of Brand et al. (2008). 
- In normal situation the cold demand of the office (and the office part in the industry 
function) is filled in electrically.  
- The electricity used for powering the heat pump of the storage system is not considered.  
- When a heat/cold storage system is used the cold demand is filled completely by this 
system. To see if the project goal is achieved the model doesn’t calculates with the energy 
reduction in Qbeh;koude but with the reduction in the electricity need. This is done because 
in a normal situation cold is generated electrically.  
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Step 7. Fill in the remaining energy demand

 
 
In step 7 the remaining energy demand is filled. This can be done in a sustainable way if the 
selected project goal is not yet achieved. If 0% was selected as project goal this is done in a 
non sustainable way by filling the demand, with electricity and gas from the public net.  
 
Step 7 considers what to do when the project goal is not yet achieved after step 1-6. 
The model tries to find a possibility to fill the remaining demand in a sustainable way to 
achieve the goal.  
Whether or not a sustainable technique is possible totally depends on the input given in step 
5 and the input given in the “Quick scan sustainable energy” (sheet 2). A sustainable 
technique can only be applied if this is possible according step 5 and the quick scan. 
The concept of the quick scan is of the research of Rovers (2008) and is modified to this 
research. 
Most questions of the scan can be answered with general knowledge of the project. 
Information about the techniques and the information which is needed to answer specific 
questions of the quick scan is given in appendix 3. The numbers next to the questions of the 
quick scan (7A etc.) refer to the numbers given in appendix 3. 
The model shows how many of the sustainable techniques must be applied to achieve the 
goal. This is only done for Pv, solar collectors and wind, because the energy supply of the 
other techniques is related to the scale of the installation. When more energy would be 
needed, the installation could be enlarged. How the data is calculated which is used in the 
model can be found in appendix 4. 
If the project goal can not be achieved after step 1-7 recommendations are given in the 
output sheet of the model (sheet 3) to achieve the goal. These recommendations are given 
per step.  
 
Because the model is based on trial and error several options are given to fill the remaining 
energy demand in a sustainable way. The user can compare which technique he wants to 
use based on the ranking given in step 7. This ranking shows which technique is paid back in 
the shortest time (rank 1 is the shortest time). 
 
Remark 6: For achieving the project goal the sustainable techniques have a big influence. 
The big energy producers: wind turbines (area), geothermic energy or bio-wkk can generate 
a lot of energy.  
Making it possible to apply them can be done by selecting a higher payback time or by 
selecting a location where they can be applied according the restrictions in the quick scan. 
 
 
Limitations/ assumptions step 7. 
 
- The heat/cold storage system is considered in step 6, that’s why this is not considered in 
this step. 
- To fill the remaining energy demand in a sustainable way there are possibilities on building 
level and on area level. The techniques on area level are mostly more efficient and require in 
general a lower investment (Benders, R.M.J et al, 2004, cited by Rovers, 2008). The model 
takes this into consideration and first tries to find possibilities on area level.  
- Each technique has its own payback time. The model tries to generate energy with all 
possible techniques. The user can consider in what way he wants to fill the remaining 
energy.  



- 14 - 

 

- The model doesn’t take combinations of techniques into consideration. If a technique is 
possible, this technique generates the full demand. 
- The model considers how the goal can be achieved for each technique. 
- When there is no possibility to create heat or hot tap water in a sustainable way the model 
takes this into consideration and tries to produce sustainable electricity which is equal to the 
total energy demand to achieve the goal.   
In practice there would be an electricity overflow, but the overflow could be transported 
back to the net. The overflow would be used in another area. In this area there would be an 
electric saving which is equal to the project goal of the working landscape, so the goal is still 
achieved and the working landscape creates more value for its surrounding. 
This is only done for electricity because electricity can be transported without high losses. 
Heat can not be transported over long distances without high losses. 
- To consider how many of a sustainable technique must be used, references are set up. The 
data of these references can be found in appendix 3. The user himself has to consider if it is 
possible to apply this number of techniques on the scale of the project. 
 
 
 
Results. Choose the results that you need: 
 
Below step 7 of the input sheet it can be selected what results the user wants to see. If he is 
only interested if the selected C2C goal can be achieved in the project he can select a “1” 
behind this option. When the user is interested in all the numbers and results of each step a 
“0” can be selected.  
By using this choice the layout of the model stays clear.
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Appendixes 



 



 

Appendix 1. Functions 
 
4 functions are considered in the model: - House 
      - Office 
      - Industry 
      - Greenhouse 
 
In this appendix these functions are explained further. More information about the installation 
and the constructional features can be found in the next appendix: Variants. 
 
 
House 
 
The selected house for the model is a reference house from SenterNovem. The information below 
comes from www.senternovem.nl. 
 
Drawings 
 

   

 
Ground floor 

 
First floor 

 
Second floor 

 

 
Front façade 

 

 
Back façade 

 

  

http://www.senternovem/


 

Examples 
 

  
  

  

Characteristics of the house 
 

Characteristic Value 

Width 5,1 m  

Depth 8,9 m  

Floor height 2,6 m  

User surface Ag 124,3 m²  

Average user surface  125,0 m²  

Build surface 52,4 m²  

 

 
Office 
 
The selected office for the model is a reference office from SenterNovem. The information below 
comes from www.senternovem.nl. 
 
Office 3000m² 
 
The office has four floors of 57,6 meter long and a width of 14,4 meter. The total user surface of the 
building is 3000m². The percentage window in the facades is about 35%. 

 
Characteristics of the office 
 

Characteristic Value 

Width 14,4 m  

Length 57,6 m  

User surface Ag 3000,0 m²  

Build surface 829,4 m²  

 

Other information of the office can be found in the next appendix: variants. 
 
 
 



 

Industry 
 
The industry building which is in the model is used for light industry functions. It has a hall and an 
office. The hall is 40 meter wide and has a length of 60 meter attached to this hall is the office part 
which is 40 meter wide and has a length of 10 meter. Both are 8 meter high. The office part 
consists out of two stories. 

 

 

  

 

 

 

           

          60m 

 

 

          8m      10m  

 

    40m 

  
    A basic view on the industry function 

 
The building has a main entrance in the office part and two transport doors in the hall. In the hall 
there are also two exits besides these doors (not shown). 
 
Characteristics of the industry hall 
 

Characteristic Value 

Width 40,0 m  

Length 70,0 m  

User surface Ag 3200,0 m²  

Build surface 2800,0 m²  

 
For more information is referred to the EPU-calculations of the building (appendix 6) or the variant 
study (next appendix). 

 

 
Greenhouse 
 
For the greenhouse a reference is set up which matches with a tomato-greenhouse. There is no 
building set up but there is reference data per m² which is used in the model. 
   
The data in appendix 5 is used to set up the greenhouse variant.  

 
     

 



 



 

Appendix 2. Variants 
 
All variants are given in Dutch. 



 

House 
 

Woning varianten 1 (referentie) 2 3 

Toegepast Concept HR-ketel HTV, gebalanceerde ventilatie HR-ketel HTV, gebalanceerde ventilatie HR-ketel HTV, gebalanceerde ventilatie 

Bouwkundige aanpassingen       

Warmteweerstand dichte geveldelen Rc=3,0 Rc=6,0 Rc=8,0 

Warmteweerstand dak Rc=4,0 Rc=6,0 Rc=8,0 

Warmteweerstand vloer Rc=3,0 Rc=6,0 Rc=8,0 

Warmtedoorgangscoëfficiënt 
open geveldelen Uraam=1,8 Uraam=1,2 Uraam=0,8 

Infiltratie, luchtdoorlatendheid 0,625dm³/s*m² 0,40dm³/s*m²  0,40dm³/s*m²  

        

Installatietechnische aanpassingen       

Verwarmingstoestel Individueel centraal verwarmingstoestel Individueel centraal verwarmingstoestel Individueel centraal verwarmingstoestel 

Type  HR-107 Ketel HR-107 Ketel HR-107 Ketel 

Temperatuurniveau HT HT HT 

Type verwarmingslichaam Overig (bijv.radiatoren) Overig (bijv.radiatoren) Overig (bijv.radiatoren) 

Individueel/Collectief warmwatersysteem Individueel Individueel Individueel 

Type warmwatertoestel Gasgestookt combitoestel HRww Gasgestookt combitoestel HRww Gasgestookt combitoestel HRww 

Additioneel toestel Nee Nee Nee 

Wtw douchewater Nee Ja Ja 

Ventilatievoorziening Mech. Luchttoe- en afvoer Mech. Luchttoe- en afvoer Mech. Luchttoe- en afvoer 

Type warmteterugwinning Tegenstroom warmtewisselaar Tegenstroom warmtewisselaar Tegenstroom warmtewisselaar 

Rendement wtw 95% 95% 95% 



 

Office 

 

Kantoor varianten 1 (referentie) 2 3 

Toegepast Concept HR-ketel HTV, gebalanceerde ventilatie HR-ketel HTV, gebalanceerde ventilatie HR-ketel HTV, gebalanceerde ventilatie 

Bouwkundige aanpassingen       

Warmteweerstand dichte geveldelen Rc=3,5 Rc=6,0 Rc=8,0 

Warmteweerstand dak Rc=3,5 Rc=6,0 Rc=8,0 

Warmteweerstand vloer Rc=3,5 Rc=6,0 Rc=8,0 

Warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen Uraam=1,7 Uraam=1,2 Uraam=0,8 

Infiltratie, luchtdoorlatendheid 0,18dm³/s*m²  0,18dm³/s*m²  0,18dm³/s*m²  

Installatietechnische aanpassingen       

Type verwarmingstoestel HR-107 ketel HR-107 ketel HR-107 ketel 

Temperatuurniveau Taanv≥55°C Taanv≥55°C Taanv≥55°C 

Type koeltoestel Compressie koelmachine Compressie koelmachine Compressie koelmachine 

Individueel/Collectief warmwatersysteem Individueel Individueel Individueel 

Type warmwatertoestel HR-ketel HR-ketel HR-ketel 

Distributie warmwater Alle tappunten binnen 3m van opwekking Alle tappunten binnen 3m van opwekking Alle tappunten binnen 3m van opwekking 

Ventilatievoorziening Mech. Luchttoe- en afvoer Mech. Luchttoe- en afvoer Mech. Luchttoe- en afvoer 

Type warmteterugwinning Roterend warmtewiel Roterend warmtewiel Roterend warmtewiel 

Rendement wtw 70% 70% 70% 

Terugregeling Mech. ventilatie terugregeling debiet ≥ 40% Mech. ventilatie terugregeling debiet ≥ 40% Mech. ventilatie terugregeling debiet ≥ 40% 

Natuurlijke ventilatie bij koelbehoefte Te openen ramen Te openen ramen Te openen ramen 

Bevochtiging Elektrische bevochtiging Elektrische bevochtiging Elektrische bevochtiging 

Gekoeld water circuits Pompen met toerenregeling Pompen met toerenregeling Pompen met toerenregeling 

Geïnstalleerd vermogen verlichting 10 W/m² 10 W/m² 10 W/m² 

Armatuurafzuiging Afwezig Afwezig Afwezig 

Aanwezigheidsdetectie tbv meer dan 70% van 
gebruiksoppervlakte Aanwezig Aanwezig Aanwezig 



 

Industry 

 

Bedrijfshal varianten 1 (referentie) 2 3 

Bouwkundige aanpassingen hal       

Warmteweerstand dichte geveldelen Rc=2,5 Rc=3,5 Rc=4,5 

Warmteweerstand dak Rc=2,5 Rc=4,0 Rc=5,0 

Warmteweerstand vloer Rc=2,5 Rc=3,0 Rc=3,5 

Warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen Udeur=3,4 Udeur=2,0 Udeur=2,0 

Infiltratie, luchtdoorlatendheid 1,00dm³/s*m² 0,625dm³/s*m²  0,625dm³/s*m²  

Bouwkundige aanpassingen kantoordeel       

Warmteweerstand dichte geveldelen Rc=3,5 Rc=6,0 Rc=8,0 

Warmteweerstand dak Rc=3,5 Rc=6,0 Rc=8,0 

Warmteweerstand vloer Rc=3,0 Rc=3,5 Rc=4,0 

Warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen Uraam=1,7 Uraam=1,2 Uraam=0,8 

Infiltratie, luchtdoorlatendheid 0,18dm³/s*m²  0,18dm³/s*m²  0,18dm³/s*m²  

        

Installatietechnische aanpassingen hal       

Type verwarmingstoestel Standaard gasheaters Standaard gasheaters Standaard gasheaters 

Temperatuurniveau HT HT HT 

Type koeltoestel Geen Geen Geen 

Individueel/Collectief warmwatersysteem Individueel Individueel Individueel 

Type warmwatertoestel Elektrisch Elektrisch Elektrisch 

Ventilatievoorziening Mech. Luchttoe- en afvoer Mech. Luchttoe- en afvoer Mech. Luchttoe- en afvoer 

Type warmteterugwinning - - - 

Rendement wtw - - - 

Verlichting 10 W/m² 10 W/m² 10 W/m² 

Aanwezigheidsdetectie tbv meer dan 70% van 
gebruiksoppervlakte Afwezig Afwezig Afwezig 

       



 

 
Installatietechnische aanpassingen kantoordeel 

Type verwarmingstoestel HR-107 ketel HR-107 ketel HR-107 ketel 

Temperatuurniveau Taanv≥55°C Taanv≥55°C Taanv≥55°C 

Type koeltoestel Compressie koelmachine Compressie koelmachine Compressie koelmachine 

Individueel/Collectief warmwatersysteem Individueel Individueel Individueel 

Type warmwatertoestel Elektrisch Elektrisch Elektrisch 

Distributie warmwater 
Alle tappunten binnen 3m van 
opwekking 

Alle tappunten binnen 3m 
van opwekking 

Alle tappunten binnen 3m 
van opwekking 

Ventilatievoorziening Mech. Luchttoe- en afvoer Mech. Luchttoe- en afvoer Mech. Luchttoe- en afvoer 

Type warmteterugwinning - Roterend warmtewiel Roterend warmtewiel 

Rendement wtw - 70% 70% 

Terugregeling 
Mech. ventilatie terugregeling 
debiet ≥ 40% 

Mech. ventilatie 
terugregeling debiet ≥ 40% 

Mech. ventilatie 
terugregeling debiet ≥ 40% 

Natuurlijke ventilatie bij koelbehoefte Te openen ramen Te openen ramen Te openen ramen 

Bevochtiging Elektrische bevochtiging Elektrische bevochtiging Elektrische bevochtiging 

Gekoeld water circuits Pompen met toerenregeling Pompen met toerenregeling Pompen met toerenregeling 

Geïnstalleerd vermogen verlichting 10 W/m² 10 W/m² 10 W/m² 

Armatuurafzuiging Afwezig Afwezig Afwezig 

Aanwezigheidsdetectie tbv meer dan 70% van 
gebruiksoppervlakte Afwezig Aanwezig Aanwezig 

 



 

Greenhouse 

 

Kas variant 1 (referentie) 

Toegepast Concept Semi/gesloten kas  

Soort teelt Tomaat/energie-intensief 

Bouwkundige kenmerken   

Goothoogte 4,5m 

Dakhelling 22,5° 

Dak Enkelglas, Uraam=4,5 

Gevels Dubbelglas, Uraam=2,5 

Zonnescherm Ja 

    

Installatietechnische aanpassingen   

Verwarmingstoestel Ketel 

Temperatuurniveau HT 

Rookgascondensor Ja 

Type verwarmingslichaam Beluchtingspijp 

Individueel/Collectief warmwatersysteem Individueel 

Additioneel toestel - 

Type warmteterugwinning - 

Rendement wtw - 



 

Appendix 3. Sustainable techniques 
 
Information about the different sustainable techniques is given in Dutch. 
 

7A. Geothermic heat generation 
 

The text below is from: www.senternovem.nl. 
 

 

Geothermie 

 
In grote delen van Nederland bevinden zich watervoerende lagen op diepten waar de temperatuur 
hoog genoeg is om direct of indirect (met een warmtepomp) te benutten. Er zit meer geothermie, 
ofwel aardwarmte, onder Nederland dan gas, olie en kolen. Geothermie kan dus in een goed deel van 
de Nederlandse warmtevraag voorzien, zonder hinder, met minimale CO2-emissies en onafhankelijk 
van de weersomstandigheden. 
 
Hoe werkt geothermie? 
Vanaf circa 1,8 kilometer in de aardbodem zijn de watervoerende lagen in onze regio warm genoeg 

om water van 70⁰C of meer te produceren. Dat is voldoende om woningen of kassen te verwarmen en 

om tapwater te leveren zonder gevaar voor legionella. Vanaf circa drie kilometer diepte is de 
temperatuur hoog genoeg om elektriciteit te produceren. Het afgekoelde water wordt terug in de 
bodem geïnjecteerd Daar is een dubbele boring (doublet) voor nodig. 
 
Stand van de techniek 
De dieptes waarop warm water zich bevindt, zijn ook de dieptes waarop olie en aardgas gewonnen 
worden. De technieken om het warme water aan het oppervlak te krijgen zijn er dus al. Aardwarmte 
geeft nauwelijks CO2-emissies. Het is bovendien een zeer rendabele en misschien wel de goedkoopste 
duurzame energiebron. Bij stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen kan geothermie onder gunstige 

omstandigheden nu al concurreren met aardgas. Geothermische warmtelevering is betrouwbaar, 
regelbaar en geheel onafhankelijk van externe omstandigheden. Als de putten eenmaal geboord zijn, 
vraagt de bron heel weinig ruimte en is er ook geen sprake van hinder voor de omgeving. 
 
Marktontwikkeling 
In Duitsland zijn onder vergelijkbare geologische condities als in Nederland inmiddels al zo’n dertig tot 
veertig grote projecten voor diepe geothermie gerealiseerd. De oudste installaties zijn daar al 
tientallen jaren in bedrijf.  
Ondiepe geothermie in de vorm van bodemwarmtepompen en warmte/koudeopslag wordt al veel 
toegepast in Nederland. Sinds enkele jaren staat ook diepe geothermie sterk in de belangstelling. In 
de zomer van 2007 is het eerste Nederlandse diepe geothermiedoublet gerealiseerd bij 

tomatenkweker Van den Bosch in Bleiswijk.  
De eerste mijnwaterenergiecentrale ter wereld voorziet sinds oktober 2008 op twee locaties in Heerlen 
nieuwbouwwoningen en gebouwen van energie. In de oude mijngangen is geboord tot 800 meter.  
 
Wat levert geothermie op? 
Bij tomatenkweker Van den Bosch zijn de kosten van het energieverbruik door het gebruik van 
aardwarmte met ongeveer tachtig procent gedaald. De mijnwaterenergiecentrale in Heerlen zal naar 
schatting tot 55% minder CO2-uitstoot leiden. De milieuwinst is dus groot. Maar geothermie is 
kapitaalintensief. Het boren van putten is kostbaar, circa 1 miljoen euro per kilometer, en een doublet 
kost al gauw enkele miljoenen. Dat is alleen economisch rendabel als er voldoende warm water 
geproduceerd en afgezet kan worden. De geothermietechniek is het effectiefst in combinatie met 
lagetemperatuur-verwarmingssystemen of cascadesystemen. Ook na een gedegen 

haalbaarheidsonderzoek blijft er een klein geologisch risico bestaan dat de boring niet oplevert wat 
verwacht werd. Daarom zijn de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Visserij 
samen met SenterNovem bezig om een garantieregeling op te zetten. 

 



 

In the plan below it can be seen where geothermic heat generation is possible in the Netherlands. 

 
(Braak et al, 2001) 

 

 

Payback geothermic heat generation: >20yrs  

 
 

 

 

7B. Heat/cold storage 
 

The text below is from: www.senternovem.nl. 
 

 

Warmte-koudeopslag 
Warmte-koudeopslag (WKO) is ook wel bekend als koude- en warmteopslag (KWO). Koelwarmte uit 
een gebouw die ‘s zomers in de bodem is opgeslagen, wordt in de winter weer gebruikt voor de 
verwarming van het gebouw. Meestal gebeurt dit met behulp van een warmtepomp. De techniek is 

marktrijp, commercieel aantrekkelijk en kan zonder subsidie worden toegepast. 
De ondergrond in Nederland is bijna overal geschikt voor het toepassen van WKO. Beperkingen zijn er 
onder meer in gebieden bestemd voor de drinkwaterwinning; waar de bodem is vervuild, waar het 
risico bestaat, dat (zout of brak) kwelwater de oppervlakte bereikt. 
 
Hoe werkt warmte-koudeopslag? 
Er worden open en gesloten systemen gebruikt voor warmte-koudeopslag. 

http://www.senternovem.nl/new/technieken/warmtepompen.asp


 

 Open systeem 
Bij het open systeem wordt grondwater opgepompt uit een put op een diepte van circa 50 - 
200 meter. De energie wordt overgedragen via een warmtewisselaar, waarna het water weer 
in de bodem wordt geïnfiltreerd. De in de bodem en het grondwater opgeslagen energie kan 
door middel van onttrekking later weer worden benut. Deze systemen worden voor (grotere) 

utiliteitsgebouwen toegepast. Een voorbeeld is de TU Eindhoven. In verband met de infiltratie 
van het grondwater is een vergunning nodig op grond van de Grondwaterwet, en in de 
toekomstig de Waterwet. Als de waterverplaatsing minder dan 10 m3 per uur is, geldt in de 
huidige Grondwaterwet een vrijstelling  

 Gesloten systeem 

Bij het gesloten systeem wordt het af te koelen of op te warmen water door een gesloten 
buizenstelsel gevoerd. Het water staat warmte af aan of neemt die op uit de bodem. Er wordt 
dus geen grondwater onttrokken maar er circuleert water met een antivriesmiddel. Deze 
systemen worden gebruikt voor woonhuizen en kleine utiliteit gebouwen. Er is geen 
vergunning voor nodig maar de zorgplicht (art 1 Wm; art.13 Gww) geldt wel.     

De provincies willen gesloten systemen gaan verbieden in hun Provinciale Milieuverordening vanwege 
de zorg over de kwaliteit van de boringen en het aantal verstoringen dat in de bodem zal optreden 
door de aanleg van de buizen.  
 
Stand van de techniek 
WKO is een volwassen technologie, die ontwikkeld is in het begin van de jaren 90. Deze techniek is 
marktrijp en commercieel aantrekkelijk, en kan zonder subsidie worden toegepast.  
 
Marktontwikkeling 
Warmte-koudeopslag is begin van de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld. Na een langzame 

start nam vanaf 1995 de groei van de warmte/koudeprojecten snel toe. Vanaf 2003 vlakt deze groei 
wat af, om in 2006 weer sterk toe te nemen. Een gedeelte van deze fluctuaties heeft te maken met de 
conjunctuurafhankelijke nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. De voornaamste reden is misschien dat de 
leveranciers steeds vaker de kopers weten te overtuigen dat warmte/koudeopslag een efficiënte en 
voldoende bedrijfszekere manier van koelen en verwarmen is. 
Wat ook meespeelt, is dat in 2006 de warmte/koudeopslag in de glastuinbouw van de grond begon te 
komen. Deze sector was goed voor 20 procent van het nieuwe vermogen in 2006 en 2007. 
Per 2008 zijn er circa 800 open installaties (meestal in de utiliteitsbouw) en naar schatting 5.000 
gesloten installaties (meestal in de woningbouw) gerealiseerd. De WKO-systemen in Nederland 
functioneren over het algemeen goed tot zeer goed. Verdere groei is te verwachten. 
 

 

 



 

A schematic view on the principle of heat/cold storage: 

 

 
(DWA, 2008) 

 
The Netherlands has a lot of aquifers. Because of this it is possible to realize a heat/cold storage 
system almost everywhere, except in some areas like Limburg or in the Achterhoek. In those area’s 
there has to be done more research if there are aquifers available for the technique.  

 

 

Payback heat/cold storage: <7yrs (van den Dobbelsteen et al, 2008) 
 
 

 

 

7C. Bio Wkk 

 
The text below is from: www.enerpedia.be. 

 
 

Warmte en elektriciteit met WKK  
Met een warmtekrachtkoppeling (afgekort WKK) wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit opgewekt. 
In vergelijking met de aparte klassieke productie van elektriciteit en van warmte wordt met de 
gecombineerde productie brandstof bespaard.  
In een WKK wordt meer warmte dan elektriciteit geproduceerd. Het is dan ook essentieel dat de 
warmte nuttig aangewend wordt.  

De meest courante uitvoeringsvormen van gecombineerde productie van elektriciteit en warmte zijn 
de inwendige verbrandingsmotor die zowel gas als diesel als brandstof gebruikt, de stoomturbine en 
de gasturbine. De uitvoeringsvorm wordt gekozen in functie van het gewenste vermogen.  
Naast fossiele brandstoffen kunnen ook hernieuwbare energiebronnen als brandstof worden gebruikt in 
een WKK. Denk maar aan biogas, pure plantaardige olie (PPO) en houtsnippers. In dit geval spreken 
we over een bioWKK. Met een bioWKK hebt u naast WKK-certificaten ook recht op groene stroom 
certificaten.  

 
 



 

 
(van der Velden and Smit, 2008) 

 

 

Payback bio-wkk: <7yrs (van den Dobbelsteen et al, 2008) 
 

 

 

 

 

7D+G Pv field/panels 
 

The text below is from: www.senternovem.nl. 
 

 

Hoe werken zonnepanelen? 
 

De officiële naam voor een zonnepaneel is fotovoltaïsch of PV-paneel. PV-panelen zetten licht om in 
elektriciteit. Ook bij bewolkt weer wordt er stroom opgewekt. 
 
Zonnepanelen (1) bestaan uit meerdere zonnecellen die met elkaar verbonden zijn. Elke zonnecel 
is gemaakt van speciaal materiaal waarin –onder invloed van licht- een spanningsverschil ontstaat. De 
meeste apparaten werken alleen op wisselspanning van 230 Volt. Daarom is er meestal ook nog 
een omvormer (ook wel inverter genoemd, 2) nodig. De omvormer zorgt ervoor dat de stroom uit 
de zonnepanelen omgezet wordt in wisselstroom van het juiste voltage. 
 
Om zonnepanelen te installeren is er nog een ondersteuningsconstructie nodig. Er zijn constructies 
voor plaatsing van zonnepanelen op schuine daken, platte daken en gevels. De 

ondersteuningsconstructie wordt samen met de benodigde bedrading en omvormer ook wel de 
'Balance of System' (BOS) genoemd. De zonnepanelen en BOS vormen samen een compleet PV-
systeem. 
 
De hoeveelheid stroom die zonnepanelen opwekken, hangt af van de hoeveelheid zonlicht en 
het nominaal vermogen van de zonnepanelen. Het nominaal vermogen wordt uitgedrukt in Wattpiek 
(Wp). Het aantal Wattpiek van een zonnepaneel is het vermogen dat een zonnepaneel levert als de 
zon er vol op schijnt. Als vuistregel geldt dat 1 m² aan zonnepanelen(ongeveer 100 Wp) per jaar rond 
de 75 kWh aan elektriciteit leveren (Nederlandse situatie). 
 
Zonnepanelen zijn geruisloos, veilig en zijn onderhoudsvrij. Algemene informatie over zonnepanelen is 
te vinden via onderstaande links.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Diverse soorten zonnecellen 
Er zijn verschillende soorten zonnecellen. Hieronder staan de drie meest toegepaste genoemd: 

 Polykristallijn (multikristallijn) silicium zonnecellen (50% marktaandeel)  

 Monokristallijn silicium zonnecellen (30% marktaandeel)   

 Amorf silicium zonnecellen (10% marktaandeel)       

Alle drie de celtechnologieën maken gebruik van silicium. Alhoewel zonnecellen op basis van amorf 
silicium een lager rendement hebben, zijn ze door een goedkoper productieproces per eenheid 
vermogen ongeveer even duur als de polykristallijn en monokristallijn zonnecellen. Amorfe 
zonnecellen kunnen ook op een folie aangebracht worden; hierdoor is het mogelijk flexibele 
zonnepanelen te maken. 
 
Er zijn ook andere celtechnologieën, maar deze worden veel minder vaak toegepast.  
 

Autonome en netgekoppelde PV-systemen 
We onderscheiden verschillende typen PV-systemen: 

 autonome PV-systemen  

 netgekoppelde PV-systemen                

Autonome PV-systemen zijn systemen los van het elektriciteitsnet waarbij gebruik gemaakt wordt van 

accu’s om de elektriciteit op te slaan. Deze systemen worden daar gebruikt waar het elektriciteitsnet 
ontbreekt of waar een aansluiting te duur is. 
De overdag geproduceerde elektriciteit wordt opgeslagen in accu’s, zodat de elektriciteit op ieder 
moment van de dag gebruikt kan worden. De accu’s moeten voldoende capaciteit hebben om een paar 
donkere dagen te overbruggen, met name in de wintermaanden. 
Voorbeelden van toepassingen voor autonome systemen: 

 Lichtboeien op zee  

 Pompsystemen in de agrarische sector  

 Lantaarnpalen in afgelegen gebieden.  

 Elektriciteitsvoorziening op tuinhuisjes                

Netgekoppelde PV-systemen zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet. De gelijkspanning wordt door 
middel van een inverter (omvormer) omgezet naar de juiste spanning (230 Volt wisselspanning). 
Het elektriciteitsnet wordt gebruikt als buffer voor de opgewekte elektriciteit: overproductie wordt 
door het net opgenomen. Wanneer er in een woning met zonnepanelen meer elektriciteit verbruikt 
wordt dan het PV-systeem produceert, dan wordt het tekort aangevuld vanuit het elektriciteitsnet. 
Mocht het elektriciteitsnet door wat voor een oorzaak dan ook uitvallen, dan schakelt het PV-systeem 

zichzelf om veiligheidsredenen uit. 
Veruit de meeste PV-systemen in Nederland zijn netgekoppelde systemen. 
 



 

Randvoorwaarden voor plaatsing - PV / Zonnestroom 
 
Oriëntatie zonnepanelen 

 Bij een helling van 36° en een oriëntatie van 5° west t.o.v. het zuiden ontvangen 
zonnepanelen de maximale instraling (100%).  

 Met een instralingsschijf is de instraling voor alle hellingshoeken en oriëntaties eenvoudig te 

bepalen. Een instraling boven de 90% is optimaal. In het algemeen geldt dat zonnepanelen 
aan dit instralingspercentage voldoen als:  

o ze niet beschaduwd worden  
o de oriëntatie tussen zuidwest en zuidoost ligt   
o de hellingshoek tussen de 30 en 60 graden ligt.        

 Bomen, naastliggende gebouwen en mogelijke toekomstige bebouwing kunnen de instraling 

op zonnepanelen belemmeren. Plaats daarom de zonnepanelen zo hoog mogelijk op het dak.  

 de lichtbelemmeringshoek op dakvlakken moet kleiner zijn dan 15°. De 

lichtbelemmeringshoek is de hoek tussen de onderkant van het zonnepaneel en 
het belemmerend object zoals aangegeven in de figuur (hoek a).  

 Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw geeft  voorbeelden voor een zongerichte en 
onbelemmerde verkaveling.    

 Voor het plaatsen van PV-panelen op de woning is geen vergunning nodig. PV-panelen zijn 

opgenomen in de lijst met zogeheten vergunningvrije bouwwerken (AmvB bij Woningwet 
2003)            

      
  
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Figuur: De belemmeringshoek a. Ook al valt er geen schaduw van de boom op het zonnepaneel, toch 
valt er minder licht op het paneel doordat de boom het diffuse licht tegenhoudt. 
 
 

 

Reference used in data of model: 
 
To calculate the energy supply of 1m² pv-panel the data given above is used. The reference is a 

100Wp panel with a supply of 75kWh/yr. 

 
 

 

Payback pv panels: 8-20yrs  

 

 
 



 

7E Wind turbines (area) 
 
The text below is from: www.windenergie.nl. 

 
Windturbines zetten wind om in elektriciteit. Een belangrijk onderdeel van een windturbine is het 

rotorblad. Door de vorm van het blad wordt de energie van de langsstromende lucht omgezet in een 
draaiende beweging. Met een goed aerodynamisch ontwerp levert een windturbine een hoog 
rendement op. 
 
Een windturbine bestaat uit:  Rotor(bladen) 
    Gondel met daarin: versnellingsbak,naaf,generator en krui-installatie 
    Mast met daarin kabels 
    Netaansluiting  
 
Er zijn windturbines met en zonder tandwielkast. Windturbines met tandwielkast zitten de rotorbladen 
vast aan de naaf. In een tandwielkast wordt de draaiende beweging versneld. De sneldraaiende, 
uitgaande as van de tandwielkast drijft op zijn beurt een generator aan die elektriciteit opwekt — 

vergelijkbaar met de werking van een fietsdynamo. Assen, tandwielkas en generator zijn 
ondergebracht in de gondel bovenop de mast. 
De windvaan op de gondel meet de windrichting. Zodra de windrichting verandert, zorgt een kruimotor 
ervoor dat de gondel weer recht op de wind wordt gericht.  
  

 
  
Bron: Gemeenten aan de wind, VNG, Den Haag 2003. 
 
Grootte windturbine 

Een grote windturbine wekt meer energie op dan een kleine. De ashoogte en de rotordiameter bepalen 
de potentiële opbrengst. De eerste windturbines in Nederland waren zo'n 30 tot 40 meter hoog  en 
konden per jaar ongeveer 70 huishoudens van elektriciteit voorzien. Een moderne turbine van 5 MW 
en 120 rotordiameter op een ashoogte van 80 meter kan – afhankelijk van de locatie – ongeveer 17 
miljoen kWh per jaar produceren. Dat is goed voor de stroombehoefte van ruim 5.000 gezinnen. 
 
Windsnelheid 
Vanaf windkracht 2 (3 m/s) begint de turbine te draaien en ongeveer bij windkracht 6 (12-13 m/s) 
wordt het maximale vermogen van de turbine geleverd. Wanneer het harder waait dan windkracht 10 
(25 m/s), wordt de turbine stilgezet of zet de turbine zichzelf stil. Een klein verschil in de gemiddelde 
windsnelheid veroorzaakt een groot verschil in opbrengst. 
Om te voorkomen dat de ene windturbine de opbrengst van de andere beïnvloedt, staan de turbines 

op een bepaalde afstand van elkaar: gemiddeld zes maal de rotordiameter. Bij een rotordiameter van 
80 meter is de afstand dus 480 meter. 
 
Veiligheid 
Voor windturbines gelden strenge veiligheidseisen. Deze zijn vastgelegd in internationale normen en 
nationale voorschriften. De eisen hebben onder andere betrekking op corrosie, metaalmoeheid en de 
inwerking van vocht. Behalve voor de mechanische onderdelen zijn er ook strikte eisen voor het 
elektrisch systeem, de onderhoudsprocedures, de installatie en het transport. Zo wordt de veiligheid 
van monteurs en omwonenden bewaakt. 

http://windenergie.nl/site/data/document/88.pdf


 

De prijs van windenergie 

De investeringskosten van een windturbine op land ligt rond 1200 euro per kW vermogen. Zeventig 
procent daarvan zijn de kosten van de turbine, de overige dertig procent zijn de kosten van de 
fundering, de toegangswegen en de bouw ter plekke. Om de turbine draaiende te houden is veel 
minder geld nodig: slechts 1,7 tot 3,9 procent van het investeringsbedrag. De investeringskosten van 
een windturbine op zee zijn hoger; zo’n 2200 euro per kW, afhankelijk van de waterdiepte en de 
afstand tot de kust. De zeeturbine zelf vormt veertig procent van de investeringskosten. Ook kosten 
om de windturbine draaiende te houden zijn op zee hoger, vanwege de slechtere bereikbaarheid: 
tussen vier en 4,4 procent van de investeringskosten.  
 
De opwekkingsprijs is het aantal eurocent dat de technologie kost per kWh die het opwekt. Door de 

verbetering van de techniek en het proces van installeren is de opwekkingsprijs van windenergie de 
afgelopen jaren sterk gedaald. Inmiddels kost een kWh windenergie op land 8,8 cent en een kWh 
windenergie op zee 13,7 eurocent. Zowel zeewindenergie als landwindenergie zijn momenteel duurder 
dan conventionele elektriciteitsopwekking. Ter vergelijking: bij fossiel gestookte energiecentrales en 
kerncentrales wordt meestal gerekend met een opwekkingsprijs rond de drie à vier cent/kWh. 
Overigens zijn moderne grote windturbines die gebouwd zijn met een lage rentestand en op een 
goede windlocatie wel al concurrerend met deze opwekkingsprijs. In de toekomst zal de 
opwekkingsprijs verder dalen door opschaling van de productie, goedkopere ontwerpen en door de 
toepassing van nieuwe materialen. 
 
 

Bij het toepassen van grootschalige windenergie moet er rekening gehouden worden met de 
volgende zaken: 
 - Er dient voldoende windsnelheid te zijn. Met name stedelijke gebieden hebben te veel 
 obstakels om de wind hard genoeg te laten waaien. Daarnaast is de windsnelheid in 
 Nederland niet overal  even groot. Ook de afstand tussen turbines onderling is van 
 invloed op de windsnelheid (Rovers, 2008). 
 - Om te zien of de windsnelheid in een gebied voldoende is kan verwezen worden naar 
 onderstaande windkaart van Nederland. Deze kaart is echter zeer globaal, bij een 
 project kan er beter gedetailleerde informatie opgevraagd worden.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
          (www.senternovem.nl) 

  
 



 

Beperkingen wind turbines: 
 - Vanwege geluidsoverlast moeten windmolens een minimale afstand van 300 meter 
 hebben tot de bebouwing (www.vrom.nl). 
 - Provinciaal beleid kan windmolens tegenhouden. Controleer altijd of alle vergunningen 
 haalbaar zijn (Rovers, 2008). 
 - Windmolens kunnen slagschaduw veroorzaken, overlast veroorzaken voor vogels en 
 radar. 
 - Vergunningen (www.windenergie.nl):  

 “Voor het plaatsen van een windturbine is minimaal een bouwvergunning nodig. In 

 veel gevallen is daarnaast ook een milieuvergunning vereist. Beide vergunningen 

 worden afgegeven door de gemeente. Ze worden niet zomaar verleend. Het 

 bestemmingsplan voor de voorziene locatie moet bijvoorbeeld toestaan dat er een 

 windturbine wordt geplaatst. Dit is een kwestie van ruimtelijke regelgeving. De 

 provincies en gemeenten spelen hierbij een doorslaggevende rol.“  

 
Reference used in data of model: 

 
For calculating the energy supply of one wind turbine an average is used from data of CBS. 
The average wind turbine in 2007 was 0,9MW. This is a turbine of 50 meters high and is applicable 
for a working landscape. 

 

 
(CBS, 2007) 

 
 

 

 
Payback wind turbines: 8-20yrs  

 
 

 
 

http://www.vrom.nl/


 

7F Solar collector 
 
The text below is from: www.senternovem.nl. 

 
 
Hoe werkt een zonneboiler? 
 
De zonnecollector ligt op het dak en vangt zonlicht op. De vloeistof die door de collector stroomt, 
wordt door het zonlicht verwarmd en kan bij fel zonlicht wel 90°C worden. 
De collectorvloeistof verwarmt het leidingwater in een opslagvat op 
zolder. Het leidingwater uit het voorraadvat wordt op weg naar de 
kraan door een naverwarmer (meestal een cv-ketel, ook geiser of 
warmtepomp) op de juiste temperatuur gebracht. Op de CD 'Warm 
water van de zon' is een animatie van het principe te zien. 
Sensoren zijn aangebracht in het voorraadvat en op de collector. 

Als de collector heter is dan het voorraadvat, dan start de pomp en 
circuleert de collectorvloeistof. Bij dreigende oververhitting of 
bevriezing stopt de pomp en stroomt de collectorvloeistof in een 
leegloopvat. 
Een zonneboilersysteem verzorgt op een duurzame wijze het warme 
tapwater. Er zijn systemen tevens bijdragen in de 
ruimteverwarming, in combinatie met een lage-temperatuur afgifte 
systeem (vloer- of wandverwarming, grote radiatoren). 
Algemene informatie over zonneboilers is te vinden op de website 
van het Projectbureau Duurzame Energie en in de SenterNovem 
publicaties 'Warm water van de zon' en de 'Leidraad zonneboilers'. 

 

 
Randvoorwaarden voor de plaatsing van zonneboilers 
 
Collector  

 Collectoren zijn in soorten en maten verkrijgbaar. Standaard zijn alle collectoren vierkant of 
rechthoekig.  

 Collectoren passen zowel op een schuin dak, op de nok van het dak als op een plat dak.  

 Het collectoroppervlak voor een eengezinswoning, vooral afhankelijk van het 

warmwatergebruik, loopt uiteen van 1,4 m² tot 5,5 m².  

 Voor het plaatsen van een zonnecollector op de woning is geen vergunning nodig. 
Zonnecollectoren zijn opgenomen in de lijst met zogeheten vergunningsvrije bouwwerken 
(AmvB bij de Nieuwe Woningwet van 1 januari 2003).          

Oriëntatie collector 

 Bij een helling van 36° en een oriëntatie van 5° west t.o.v. het zuiden ontvangt een collector 

de maximale instraling (100%).   

 Met een instralingsschijf is de instraling eenvoudig te bepalen. Een instraling boven de 85% 
is optimaal.  

 In het algemeen geldt dat niet beschaduwde collectoren aan dit instralingspercentage voldoen 

als:   
o de oriëntatie tussen zuidwest en zuidoost ligt en   
o de hellingshoek tussen de 30 en 60 graden ligt.      



 

 

 Bomen, naastliggende gebouwen en mogelijke toekomstige bebouwing kunnen de instraling 

op een collector belemmeren. Plaats daarom de collectoren zo hoog mogelijk op het dak.  

 Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw geeft voorbeelden voor een zongerichte en 
onbelemmerde verkaveling.                

 

 
 
 
 
 
Zonneboilervat en ketel 

 Het zonneboilervat wordt bij voorkeur dicht bij de cv-ketel geplaatst, ernaast of eventueel 
eronder. Boilervaten zijn in staande of liggende uitvoering te leveren. 'Warm water uit de zon' 
en de 'Leidraad zonneboilers' en fabrikanten geven informatie over de specifieke voorwaarden 

van de verschillende zonneboilertypen.  

 De cv-ruimte moet voldoende groot zijn om naast de cv-ketel ook het boilervat kwijt te 
kunnen.                

Reference used in data of model: 
 
For calculating the energy supply of a solar collector per m², the data shown below is used 
(www.zonnewijzer.nl).  

 
 
Opbrengst van een zonnewarmtesysteem (zonneboiler) 
 

De opbrengst van een zonneboiler wordt gegeven in GJ, de eenheid van warmte. Een standaard 
huishoudelijke zonneboiler in Nederland heeft een opslagvat met een inhoud van circa 100 liter en een 
collectoroppervlak van circa 2.8 m². De opbrengst onder standaardcondities is dan circa 3,7 GJ/jaar (bij een 
warmwaterverbruik van 110 liter/dag met een temperatuurtoename van 50 graden Celsius, ). In de praktijk 
hangt de opbrengst van een zonneboiler sterk af het warmwaterverbruik, de grootte van de collector en van 
de grootte van het opslagvat. En natuurlijk van de hoeveelheid instraling op de collector en de 
omgevingstemperatuur. Het simulatiemodel dat op deze website wordt gebruikt houdt rekening met deze 
praktijkomstandigheden.  

 

 

 

Payback solar collector: <7yrs  

 
 

 

 



 

7H Wind turbines (building) 
 
Kleine windturbines werken volgens hetzelfde principes als grote turbines. Beide technieken 
verschillen vooral in economisch opzicht van elkaar. 
 
Economisch: De investering in één turbine van 1,5 MW bedraagt inclusief installatie circa 
€2.000.000,-. Het realiseren van 1000 kleinschalige windturbines om zo 1,5 MW vermogen te 
realiseren vergt inclusief installatie circa € 17.500.000, - (www.senternovem.nl). 
 
Vuistregels voor het plaatsen van kleinschalige windturbines (Rovers, 2008): 
- Er dient een minimale windsnelheid te zijn van 5,5m/s. Voor gebieden in het binnenland wordt 
deze snelheid op ongeveer 20 meter hoogte bereikt. 
- De windmolen dient 30% boven de hoogte van de omliggende bebouwing uit te steken. 

 

 
    (www.energieprojecten.nl)            (www.senternovem.nl)        (www.senternovem.nl) 

 

http://www.energieprojecten.nl/
http://www.senternovem.nl/
http://www.senternovem.nl/


 

Reference used in data model: 
 
To calculate the energy supply of a wind turbine a reference is chosen. This reference is a Turby 
turbine (most left figure shown on the previous page) at a height of 20m. The diagram shown 
below is used to determine the energy supply. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

(www.turby.nl) 

 

 

 

Payback time wind turbines (building): >20yrs  

 

 



 

Appendix 4. Obtained data sustainable techniques 
 
The calculations shown below give the data which is used in step 7 of the model. The data is used 
to see how much (pieces or surface) of a technique has to be applied to reach the selected goal. 
 
- Pv panels 
 
Pv panels generate 75 kWh/yr/m² (www.senternovem.nl). 
 
75*3,6 = 270 MJ/yr/m² 
 
- Solar collector 
 
A solar collector of 2,8m² generates: 1000 kWh/yr (www.zonnewijzer.nl). 
 
1000 kWh / 2,8m² = 357 kWh/yr/m² 
 
357*3,6 = 1285 MJ/yr/m² 
 
- Wind (building level; reference is Turby) 
 
Turby at a height of 20 meters generates 2000 kWh/yr (www.turby.nl). 
 
2000*3,6 = 7200 MJ/yr/piece 
 
- Wind (area level; reference is 0,9MW turbine with a height of +/-50m. This is an average of 
CBS) 
 
0,9MW turbine generates 1,82 gwh/yr = 1820000 kWh/yr (CBS, 2007). 
 
1820000*3,6 = 6552000 MJ/yr/piece 

 

 

http://www.senternovem.nl/
http://www.zonnewijzer.nl/


 



 

Appendix 5. Obtained model data 
 
This appendix explains how the data is obtained of all the variants. This data is used in  
the model and can be found in sheet 8-11 of it. The variants can be found in appendix 2. 
 
First all variants (except greenhouse) are set up in NPR 5129 (Energie Prestatie Woningen) and 
NPR 2917 (Energie Prestatie Utitiliteit). These are programs which are used in the Dutch building 
industry to calculate the energy usage of a building and to see if they comply with the Dutch 
building policy. The result of such a calculation is presented by a coefficient named the “Energie 
Prestatie Coefficient” (EPC). When a building has a higher EPC than allowed, measures must be 
taken. 
The NPR 5129 and NPR 2917 calculations of the different variants can be found in appendix 6. 
 
Below it is explained how the data of the calculations is translated to the data used in the model. 
NEN 5128 is used to gather the formulas which are needed. 
To consider the energy demand of a variant the demand must be calculated per month. 
 
Energy demand of the functions house, office and industry: 
 
Heat demand 
 
- Qbeh;verw;ruimte [MJ] 
 
The need for warmth to heat a room is given per month by NPR 5129/NPR 2917. This data can be 
used directly in the model. 
 
- Qbeh;tap [MJ] 
 
The demand for hot tap water is given per year. By dividing this demand by 12 (months), the 
demand per month is given.  
 
Cold demand 
 
- Qbeh;koel;ruimte [MJ] 
 
The cold demand of a building is given per month and can be used directly in the data of the 
model. 
 
  



 

Electricity 
 
The demand for electric energy is not calculated in NPR 5129/NPR 2917. Only the primary energy 
(Qprim) which is needed to generate the electric energy demand is given in the programs. This 
Qprim is shown per year. To consider the real demand for electric, Qbeh must be calculated.   
 
        Qprim         Qbeh 

 (www.kodi.nl) 
 
To calculate what the real demand for electric is of a building (Qbeh) Qprim can be recalculated to 
Qbeh. NPR 5129/NPR 2917 gives for Qprim a number for each electric user (light, ventilation etc.).  
Below it is explained how Qbeh is calculated for each electric user. 
 
- Qbeh;vent [MJ] 
 
The data given by NPR 5129/NPR 2917 is an amount per year, Qprim;vent (primairy energy usage 
for ventilation). This is the amount of energy which is needed by the electric plant to make the 
electric demand for ventilation. 
 
By multiplying Qprim;vent with the return of the electric plant (Nel = 39%), Qbeh;vent can be 
calculated. 
 
Qbeh;vent = Qprim;vent*Nel 
 
By dividing Qbeh;vent by 12 the monthly data is obtained. 
 
These formulas are also used to obtain the data for:  
- Qbeh;vl (energy demand for lighting) 
- Qbeh;pomp (energy demand for pumps in the cooling/heating network) 
- Qbeh;bev (energy demand for humidifying the air) 
- Qbeh;hulp;verw (energy demand for electric devices within the heating network; pumps etc.)  
- Qbeh;tot (total energy demand) 
 
The electric demand which is used for cooling is different than the other electric demands which 
are shown above. The demand for cooling is a variable figure which depends on the need for 
cooling (more in summer, less in winter). 
To calculate the electric demand, which is used for cooling, data is obtained from the monthly 
figures of Qbeh;koel;ruimte. Qbeh;koel;ruimte is converted into Qprim;koel (electric).  
 
Below the steps are shown how this is done. 
- First Qbeh;koel;ruimte;bruto is calculated by dividing Qbeh;koel;ruimte with the return of the 
system (N=0,94). 
- Second Qbeh;koel;ruimte;bruto is converted to Qprim;koel by dividing it with the return of the 
cooling machine; N=1,56 (Nel*4, for a compression cooler). 



 

- Qbeh;app [MJ] 
 
Qbeh;app represents the user related demand for electric energy. This demand comes from the 
usage of equipment and machines. For each function there is a different Qbeh;app. 
Houses: for houses the user related demand is 2516 kWh/house/year. To calculate this electric 
demand to the demand in joule per month (needed in the model) the amount is multiplied with 
3,6 (conversion to joule) and divided by 12 (months).  
Qbeh;app;house = 754,8 MJ/piece/month 
Offices: for offices the average need for electricity is 0,020 kw/m². When it is considered that a 
year has 8760 hours and that the machines or equipment run on full power only 30% of the time 
the real need for electricity can be calculated of the reference office and the office part of the 
industry function.  
By multiplying 0,020kw/m² with the surfaces (reference office (3000m²) and office part industry 
(800m²)) and multiplying this with 30%, the hours in a year and 3,6 the demand per year is 
calculated. To calculate the demand per month everything is divided by 12. 
Qbeh;app;office = 47304,0 MJ/piece/month 
Qbeh;app;office-part industry = 12614,4 MJ/piece/month 
 
Energy demand industry 
 
The NPR methods are also used to calculate the energy demand for the industry function, however 
this method is not suitable for this function. Because there are no EPC (Energie Prestatie 
Coefficient) demands for it. 
The NPR 2917 is used only to calculate the energy demand of the industry function, not to 
compare it with an EPC. 
For the calculations the assumption has been made that in the industry function there is a 
ventilation rate equal to a sports function.  
 
Energy demand of the function greenhouse: 
 
The energy processes in a greenhouse are totally different than the processes in a house or an 
office. For greenhouses a calculation can not be made in NPR 5129 or NPR 2917. This is why data is 
obtained from several researches. 
 
Heat demand + Electric demand 

 
To get the heat demand of a greenhouse reference data is used from Derden et al. (2005). The gas 
demand and electric demand of a tomato greenhouse is given in the diagram below. 

 
(Derden et al, 2005) 



 

To calculate the heat demand, the return of the heating system must be considered. This return is 
95,6% (enkelvoudige condenser retour) according to Janssen et al. (2005). 

 

 
(Janssen et al, 2005) 

 
By multiplying the gas demand with the return of the heating system the heat demand is 
calculated. The heat and electric demand are shown in the diagram on the next page.  

 

 
(Hemming et al. 2005) 

 
To see if there is a heat overflow in the greenhouse the solar gain must be regarded. The solar gain 
is shown above. When there is a heat surplus the calculated heat demand minus the gain in the 
greenhouse is a negative number (see schedule on the next page).  

 



 

With all this data the heat demand, the heat surplus and the electric demand can be calculated. 
The cold demand is not regarded because the assumption within the model is that the greenhouse 
is not cooled. 
The data which is calculated with the information given above is shown below. 

 

Greenhouse Heat-demand Solar gain 
Heat demand (+) or overflow 

(-) 
Electric-
demand 

  Qbeh;verw;ruimte[MJ]/m² [MJ]/m² [MJ]/m² 
Qbeh;tot 
[MJ]/m² 

January 168,26 43,60 124,66 2,00 

February 140,53 76,30 64,23 1,80 

March 123,32 230,50 -107,18 2,03 

April 136,71 224,90 -88,19 2,02 

May 109,94 428,80 -318,86 2,15 

June 91,78 415,90 -324,12 2,10 

July 93,69 451,40 -357,71 2,21 

August 105,16 377,70 -272,54 2,17 

September 108,98 252,60 -143,62 2,08 

October 152,96 118,40 34,56 2,06 

November 134,80 58,40 76,40 1,94 

December 111,85 32,60 79,25 1,97 



 



 

Appendix 6. EPW/EPU calculations 
 
In this appendix the EPW/EPU calculations are given of the three functions house, office and 
industry. Of every function the first variant is shown. 



NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen 

ALGEMENE GEGEVENS 

Waning variant 1 Projectomschrijving 

Bestandsnaam 

Omschrijving bouwwer1< 

Adres 

F:\Gegevens model\Referentiewoning\tussenwonin!l.J}ebalanceerde ventilatie\Klasse 1\Woning-valiant1.EPW 

SenterNovem referentiewoningen nleuwbouw 

8oor! bouwwer1< Woonfunctie 

Overige gebouwgegevens Rc,gevals = 3,0; RC,dak = 4,0; RC,vloer = 3,0 

Uraam= 1,8 

EPC-eis 

gebal. vent.: WTW 95% 

0.80 

INDELING GEBOUW 

Type Omschrijving zone 

Verwarmd begane grand 

Verwarmd vardiaping 

Verwarmd zolder 

totaal 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS • TRANSMISSIE 

Detinit/e scheidlngsconstructles zone: begane grond 

constructie begrenzing construct/edee/ A 

(m2) 

voorgevel buiten, N metselwerk 8.6 

ramen 2.9 

deur 2.4 

achtergevel buiten,Z metselwerk 4.2 

ramen 9.7 

begane grand ... kruip begana grondvloer 46.2 

Totaal 74.0 

Detinit/a schaidingsconstructias zone: verrJieping 

construct/a begrenzing constructiedeel A 

(m"] 

voorgevel buiten, N metselwerk 12.2 

ramen 5.1 

achtergevel buitan,Z metselwer1< 12.2 

ramen 5.1 

Toteal 34.6 

EPW - NPR 5129 V2.02 

Ag [m"] 

46.20 

45.50 

32.60 

+ 

124.30 

Hkr Rc 

(m) [m'KIW) 

3.00 

3.00 

0.50 3.00 

+ 

Hkr Rc 

(mJ (m2K1W) 

3.00 

3.00 

+ 

U ZTA he/ling zon- beschaduwing 

(Wlm'K] [-J (") wering 

0.32 

1.80 0.60 90 nee minimale belemmeling 

2.00 0.00 90 nee minimale belammering 

0.32 

1.80 0.60 90 ja minimale belemmering 

0.12 

U ZTA he/ling zan- bascheduwlng 

(W1m"KJ [-J l"J waring 

0.32 

1.80 0.60 90 nae mlnimale belemmeling 

0.32 

1.80 0.60 90 ja minimale belemmeling 

29 jan 2009 -15:381 EPC=0.74 biz. 1 



~EN,NPR5~12~9~ ______________________________________________________________________ ~EP~woo~nru~n~~~·e~s~e~n~woo~~ng~e=~~we~n 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS • TRANSMISSIE (vervolg) 

Definitie scheidingsoonstructies zone: zolder 

constructie begrenzing consfructiedeel A Hkr Rc U ZTA helling zon- beschaduwing 

[mZj [m} [m'KIW) [Wlm2K} [-} r} wering 

voorgevel buiten, boven dak 29.7 4.00 0.24 

dakraam 1.4 1.80 0.60 43 nee minimale belemmering 

achtergevel buiten, boven dak 31.1 4.00 0.24 

+ 

Tolaal 62.2 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS • LlNEAlRE KOUDEBRUGGEN 

Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de koudebruggen. 

Definitie lineaire koudebruggen zone: begane grand 

constructie begrenzing koudebrug liP type detail Psi Psi;gr Pst;e Eps 

[m} [W1mK} [WlmK} [WlmK} [m'lm} 

voorgevel bUiten,N kOzijnen onder 1.70 (eigen wearde) 0.081 

kOzijnen zij 7.70 (elgen wearde) 0.061 

kozijnen boven (ond 2.90 (eigen wearde) 0.100 

achtergevel buiten, Z kozijnen ziJ 4.80 (eigen wearde) 0.061 

kozijnen boven (ond 4.00 (eigen wearde) 0.100 

begene grand ... krulp vloer-kozijn 5.20 -0.110 0.861 0.0012 

vloer-metselwerk dw 5.00 -0.139 0.765 0.0012 

Definitie lineeire koudebruggen zone: verdieping 

constructie begrenzing koudebrug liP type detail Psi Pst;gr Psi;e Eps 

Em} [WlmK} [WlmK} [WlmK} [m"lmj 

voorgevel bullen, N kozijnen onder 3.40 (eigen wearde) 0.081 

koziJnen zij 6.00 (eigen wearde) 0.061 

kOzijnen boven (ond 3.40 (eigen wearde) 0.100 

achtergevel bullen, Z kOzijnen onder 3.40 (eigen wearde) 0.081 

kOzijnen zij 6.00 (eigen wearde) 0.061 

kozijnen boven (ond 3.40 (elgen wearde) 0.100 

Definitie lineaire koudebruggen zone: wider 

consfructie begrenzing koudebrug liP type detail Pst Psi;gr Psi;e Eps 

Em} [WlmK} [WlmK} [WlmK} [m'Im} 

voorgevel builen, boven dak-voorgevel 5.10 (eigen wearde) -0.005 

dak-buren 6.10 (eigen wearde) 0.164 

nok 5.10 (eigen waarde) 0.019 

dakraam zij 2.80 (algen wearde) 0.088 

dakraam onder 1.00 (elgen waarde) 0.084 

EPW - NPR 5129 V2.02 29 jan 2009 - 15:381 EPC=0.74 biz. 2 



NEN, NPR 5129 

construct/a begranzing koudabrug liP 

[m} 

dakraam boYen 1.00 

achtergevel bullen,boven dak -achtergevei 5.10 

dak-buren 6.10 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS -INFILTRATIE 

qv1 0;karfm2 van de woonfunclie: 0.625 ldm'fsm"] 

type detail 

(eigan waarda) 

(eigen waarde) 

(eigen waartle) 

EP woonfunclles en woongebouwen 

Psi Psi;gr Ps/;e cps 

[W1mK} 

0.065 

-D.005 

0.164 

[WlmK} [WlmK} [m'lm} 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT 

bouwtype van de woonfunctie: tradltioneel, gemengd zwaar 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 

Varwarmingssysteem 1 - Varwarming 1 

verwarmingstoestei 

installatiekenmerken 

typa loeslei 

type luchtverwarmerlketel 

aanvoertemperatuur 

indivlduele bemeterlng 

installatie voorzien van buffervat 

type verwarmlngslichaam 

opwekkingsrendement (Nopw;verw) 

systeemrendement (Nsys;verw) 

hulpenergie aantal ketels-cvlluchtverwarmers mel waakvlam 

gasketels-cv 

aangewezen zones: 

warmtepomp 

individueie warmtepomp 

gebouwgebonden wanme-kracht 

begane grond 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 

nr. opwekklngstoestel 

1 gasgestookt combltoestel HRww 

EPW - NPR 5129 V2.02 

Idasse Nopw;tap 

4 

[-} 

0.621 

qv;wp 

[dm'/s} 

aantal 

badr 

individueel centreal verwarmingstoestel 

HR-107 Ketal 

hoog temperatuursysteem (HT) 

ja 

nee 

overig (bijv. radlatoren) 

0.950 [-I 
0.950 [-I 

o 
voorzien van ventilator 

voorzien van eiektronica 

circulatiepomp voorzien van pompregellng 

geen circulatiepomp aanwezig 

geen parallel buffervat aanwezig 

lengle clrculatleleiding 0.00 km 

aantal Lbadr Laanr Lcire 

aanr [m} 

5.9 

[m} 

9.2 

[m} 

0.0 

d;/nw Qbeh;tap;bruto 

[mm} 

<= 10 

[MJ} 

11035 

29 jan 2009 - 15:38 f EPC=0.74 biz. 3 
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INSTALLATIE W - VENTILATIE 

Venti/atiesysteem 1 Venti/atie 1 

ventilatievoorziening 

type warmteterugwinning 

Nwtw 

regelbaar door bewoners 

toevoer in zomer 

bypass aanwezig 

type voorverwarming 

aangewezen zones 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaringloverig 

0.95 

nee 

toevoer niet uitschakelbaar 

100% bypass 

voorverwarming door warmteterugwinning 

begane grand 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE W· VENTILATOREN 

type ventilator ventiJatiesysteem 

Ventilatiesysteem 1 - Ventilatie 1 gebalanceerde ventilatie. gelijkstroom 

INSTALLATIE W· KOELING 

koelsysteem: type toestel 

vrije koeling 

opwekkingsrendement voor koeling (Nopw;koel) 

systeemrendement voor koeling (Nsys;koel) 

INSTALLATIE E· VERLICHTING 

omschrijving zone Ag[m2] 

begane grand 46.2 

verdieping 45.5 

zolder 32.6 

totaal 124.3 

RESULTATEN -INFORMATIEF 

C02-emissie 

Rlsico te hoge temperaturen ITOjuli] 

+ 

2521 kg 

geen koelmachine aanwezig 

nee 

0.000 [-] 

0.000 [-1 

Qprim;v/ [MJ] 

2606 

2567 

1839 

7012 

+ 

Omschrijving zone TOjuli 

begane grand 0.48 (Iaag - matig risicol 

verdieplng 0.71 (Iaag - matig risico) 

zolder 0.08 (Iaag - matig risico) 

EPW- NPR 5129 V2.02 

EP woonfunctJes en woongebouwen 
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NEN. NPR 5129 EP woonfunctles en woongebouwen 

RESUL TATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

verwarming Oprim;velW 8989MJ 

hulpenergie Oprim;hulp;velW 2917 MJ 

warmtapwaler Oprim;tap 1n56MJ 

venlilatoren Oprim;vent 4819MJ 

verlichting Oprlm:vI 7012 MJ 

zomen::omfort Qzom;comf 722MJ 

koeling Oprim;koel OMJ 

bevochliging Oprlm;bev OMJ 

compo PV-callen Oprim;pv OMJ 

comp.WK Oprim;comp;WK OMJ 

---- + 

totaal Opras;tot 42215 MJ 

Opras;toel 45893 MJ 

EPC-eis Bouwbeslult 1 januari 2006 

RESULTATEN-AANDACHTSPUNTEN 

Kwaliteltsverklaring voor warmteterugwfnning benodlgd. 

EPW - NPR 5129 V2.02 29 jan 2009 -15:381 EPC=0.74 biz. 5 
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ALGEMENE GEGEVENS 

Kantoor variant 1 Projectomschrijving 

Bestandsnaam 

Omschrijving bouwwerk 

Gebruikte eisentabel 

Overige gebouwgegevens 

F:IGegevens modellReferentie kantoorlKlasse 1IEPU-kantoor-variant1.epu 

zie ook biz. 96 van NPR 2917:2004 

EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009 

zie wijzigingsblad NPR 2917 

INDELING GEBOUW 

Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouwen utilileitsgebouw) 

Utiliteitsgebouw gebruiksoppervlakte verwarmde zones 

- gebruiksoppervlakte gekoelde zones 

INDELING GEBOUW * KLIMATISERINGSSYSTEMEN 

Klim. Omschrijving VenlilalieJucht 

sysl. toevoor afvoer 

A Mech. vent: Topkoeling (central mechanisch mechanisch 

INDELING GEBOUW * ENERGIESECTOREN 

Sector Functie OmschriJving 

A.1 a·1 Kantoorfunctle 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS * TRANSMISSIE 

Definitia scheidingsconstructies sector: A. 1 - Sector A. 1 

constructia orlentalia conslructiedeel A Hkt 

[m"} fm} 

. Noordgevel bullen. N dicht noord 522.2 

raam noord 289.9 

Oostgevel bulten,O dicht oost 130.6 

raamoost 72.5 

zuidgevel bulten, Z dicht zuid 522.2 

raamzuid 289.9 

Westgevel builen. W dicht west 130.6 

raam west 72.5 

Begane grond ... kruiprulmte begane grondvloer 829.4 0.8 

Dak builen,boven dak 829.4 

---+ 

tolaal 3689.2 

EPU, NPR 2917 V2.02 

Ag;tot 

Ag;verw 

Ag;koel 

Transportmedium 

warmla koeling 

water lucht 

Bezettings-

graadk/asse(BB) 

B3 

Rc U 

[rri'KIWJ [W1rri'K) 

3.50 0.27 

1.70 

3.50 0.27 

1.70 

3.50 0.27 

1.70 

3.50 0.27 

1.70 

3.50 0.12 

3.50 0.27 

ZTA 

[-J 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

Indiv. 

EP Utiliteitsgebouwen 

3223.00 m2 

3223.00 m' 

3223.00 m' 

Csys 

regaling [Wsldm3J 

ja 3.0 

Ag;varw Ag;koeJ 

fm' fm, 

3223.00 3223.00 

r zonwering 

[-J 

1.00 geenioverig 

1.00 auto. buiten 

1.00 auto. buiten 

1.00 auto, builen 

29 jan 2009 - 15:40 I 010=0.972 biz. 1 
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BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LlNEAlRE KOUDEBRUGGEN 

Er is gerekend vol gens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. 

Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepasl 

Definitie lineaire koudebruggen sector: A. 1 - Sector A. 1 

constnJctie begrenzing 

Begane grondvloer kruipruimta 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS -INFILTRATIE 

Energie

sector 

A.1 

qv;10;kar 

[dm3/S1 

580.1 

qv;10;kar!m' 

[dm3!s·m'j 

0.180 

gebouwhoogle 

klasse 2 (10-20m) 

koudebrug 

gevel oplegging bg 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT 

Energie

sector 

A.1 

Massa vioerconslroctie 

>= 400 kg/m2 

Type plafond 

gesloten 

TOESTELLEN VERWARMING EN KOELING PER ENERGIESECTOR 
---... ------------------
Energie

sector 

A.1 

Toeslel verwarming 

Nr Omschrijving 

Systeem 1 

Nopw;verw 

[-1 

0.900 

Nsys;verw Toestel koeling 

[-j Nr Omschrijving 

0.880 1 Systeem 1 

INSTALLATIE W· VERWARMING EN HULPENERGIE 

p 

[m1 

142.40 

EP Utiliteitsgebouwen 

Nopw;koel 

[-j 

1.560 

Nsys;koe/ 

[-j 

0.940 

--_ .... _-------- ----_ .. _------------------------------
Verwarmingssysteem 1 - Systeem 1 

verwarrningstoestel type toestel 

type HR-ketel 

temperatuumiveau 

installatiekenmerken opwekkingsrendement (Nopw;verw) 

hulpenergie 

gebouwgebonden wanntelevering op afstand 

santal kelels-cviluchtverwarrners met waakvtam 

aangewezen sectoren: A.1 - Sector A.1 

INSTALLATIE W - KOELING 

Koelsysteem 1 - Systeem 1 

koelloestel 

installatiekenmerken 

aangewezen sectoren: 

EPU. NPR 2917 V2.02 

type toestel 

opwekkingsrendemenl 

systeemrendement 

A.1 - Sector A.1 

Nopw;koel 

Nsys;koel 

HR-kelel 

HR-107 ketel 

Taanv>= SS"C 

0.900 [-J 

nee 

o 

:. compressfe koelmachine 

1.560 [-J 
: 0.940 [-J 

29 jan 2009 - 15:40 I QlQ=0.972 biz. 2 
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INSTALLATIE W • KOELING (vervolg) 

INSTALLATIE W· WARMTAPWATER 

type toestel voor warmtapwaterberelding 

systeem voor distributie van warm tapwater 

sectoren met tappunten voor warmwater 

HR-ketel met CV-boiler 

aile tappunten blnnen 3m van opwekklngstoestel 

A. 1 - Sector A.1 

INSTALLATIE W· REGELING VENTILATIE 

Energiesector A. 1 - Sector A. 1 

qv;min 

qv;m;werk 

[dm3{s] 3351.9 

[dm'/s] 5700.0 

EP Utiliteitsgebouwen 

Nopw;tap 

Nsys;tap 

= 0.550 

= 1.000 

terugregeling builenlucht 

warmteterugwlnapparaluur 

rendement nwtw 

naluurlijke ventllatle 

uv;n;koel 

mech. venillatie. terugregeling debiet>=40% 

langzaam roterendetintermitterende warmtewisselaars 

I-I 0.70 

Ie openen ramen 

[dm3/s·m2J 2.00 

INSTALLATIE W • VENTILATOREN 

Bepaling effectief vermogen ventilatoren 

Peff[kW) 

Nummer Klim. Peas) 

systeem [kW] 

A 5.50 

2 A 7.50 

werkelijk opgesteld vermogen. werkelijk rendemenl elektromotor 

6.500 

Aantal Debietregeling Ue/m 

[-} (V} [A] 

toerenregeling 0.0 0.00 

toerenregellng 0.0 0.00 

INSTALLA TIE W - BEVOCHTING 

Bevochtigingssysteem 1 - Systeem 1 

Type bevochtiging 

Opwekklngsrendement (Nopw;verw) 

Type Installatle vochtterugwlnnlng 

elektrische bevochliging 

0.390 H 

met vochtterugwlnning 

Toewijzing energiesectoren aan bevochtigingssystemen 

Energiesector Ag;bev [m2] bevochtigingssysteem 

1933.8 Systeem 1 A.1 - Sector A.1 

INSTALLATIE W - POMPEN 

Pompen In warmwater circuits 

Pompen In gekoeld water circuits 

EPU. NPR 2917 V2.02 

>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregellng 

>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling 

Motorkeuze 

gelijkstroommotor 

gelljkstroommotor 

Fregel;verw 

Fregel;koel 

Arbeids-

factor 

0.00 

0.00 

Ne/m 

[-] 

0.80 

0.80 

0.50 

0.50 

29 jan 2009 -15:40 I QlQ=O.972 biz. 3 
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INSTALLATIE E - VERLICHTING 

Energie- Pverfichting armatuur aanw.detectie Ag;sec 

sector [kW] [W/1Tf] afzuiging in>: 70%Ag [m'J 

A.1 32.23 10.00 niet aanwezig ja 3223.0 

Verfichtings- Regeling verfichting Averf Adagl Akunstl 

sector [1Tf] [m"1 [m'1 

A.l I 1 veegschakeling 3223.0 0.0 3223.0 

OVERZICHT EISEN ENERGIEPRESTATIECOEFFICIENTEN 

Omschrijving EPC-eisen Beuwbeslult 1 januari 2009 

Datum 1 Jan uari 2009 

EPG-i;ls;woon [-] 0.60 

Cepc;woon [-I 1.12 

CV [-I 135.00 

Ckoel [-I 4.00 

Yveriies [-] 1.20 

YV [-I 1.25 

Ykeel [-I 3.00 

Gebruiksfunctie EPC~is Cepe Uv;min 

[-1 [-1 [dm"/S'm'1 

Kantoorfunctie 1.10 0.96 1.30 

RESUL TATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

Verwarmlng 

Ventilatoren 

Warmtapwater 

Pempen 

Keeling 

Bevochtiging 

Veriichting 

Comp. PV-<:ellen 

Cemp.WK 

Totaal 

Qpres;tot I Qpres;toel 

Qprim;verw 

Qprim;vent 

Qprim;tap 

Qprim;pomp 

Qprim;keel 

Qprim;bev 

Qprim;vI 

Qprim;pv 

Qprim;comp;WK 

Qpres;woon 

Qpres;tot 

Qpres;toel 

0.972 

Gebruiksfunctie Kantoorfunctie 

Epc-eis 1.10 

Epa 1~ 

Epc valdeet wei aan eisentabel : EPC-eisen Bouwbesluit 1 Januari 2009 

636126 MJ 

1576BOMJ 

29300MJ 

66113MJ 

113697 MJ 

32131 MJ 

461354 MJ 

OMJ 

OMJ 

OMJ 

1496601 MJ 

1542436 MJ 

+ 

Tdag Tavond Fvt;avond Qprim;vt;sec 

[-J [-J [-J [MJ1 

2200.0 300.0 0.5 461354 

Frege/;kunstl FregeJ;dag/ Qprim;v/ 

[-J [-J [MJJ 

0.75 0.75 461354 
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NEN, NPR 2917 EP Utiliteitsgebouwen 

RESULTATEN -INFORMATIEF 
C02-emlssie 95059 kg 

RESULTATEN-AANDACHTSPUNTEN 

Bouwkundige gegevens 

Lei op. er is een rneer nauwkeurige methode voor de bepaling van de Infiliratie. 

Installatie W 

Energiesector "A.1" wordt niel volledig bevochtigd. 

EPU, NPR 2917 V2.02 29 jan 2009 - 15:40 I Q/Q=0.972 biz. 5 
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ALGEMENE GEGEVENS 

Projectomschrijving 

8estandsnaam 

Gebruikte eisentabel 

Overige gebouwgegevens 

INDELING GEBOUW 

Bedrijfshal variant 1 

F:\Gegevens model\li!eferentie bedrijfshal\Bedrijfshal-variant1.EPU 

EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2006 

Bedrijfshal: 6O*40*Sm: 

Regevel, dak, vloer=2,5 

Udeur=3,4 

Infiltratie:l,O 

Kantoordeel: 10* 40*8m: 

Regavel. dak=3,5 

Rcvloer=3,O 

Uramen,deur= 1.7 

Inliltratie:0,18 

Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie. woongebouwen utiliteitsgebouw) 

Utiliteitsgebouw - gebruiksoppervlakte verwarmde zones 

• gebruiksoppervlakte gekoelde zones 

INDELING GEBOUW - KLiMATISERINGSSYSTEMEN 

Ag;tot 

Ag;verw 

Ag;koel 

Klim. Omschrijving Vantilatielucht Transpottmedium 

syst. toevoer afvoer wannie koeling 

A Klimatiseringssysteem A mechanisch mechanisch waterllucht lucht 

B KJimatiseringssysteem 8 mechanisch mechanisch waterllucht n.v.t. 

INDELING GEBOUW • ENERGIESECTOREN 

Sector Functie Omschrijving Bezettings-

graadldasse(BB) 

A.l a·l Kantoorfunctie B4 

8.1 b'1 Sportfunctie. matig verwarmd 85 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE 

Oefinitie scheidingsconstructies sector: A. 1 -

constructie orientatie constructiedeel A Hkr Rc U 

[m'] [m] [m'KNI] [W/m'K] 

Gevel1 builen. Z Gevel 230.0 3.50 0.27 

Ramen 86.0 1.70 

Oeur 4.0 1.70 

Oak 1 bulten. boven Oak 400.0 3.50 0.27 

Vlcer 1 grand Begane grondvloer 400.0 3.00 0.12 

EPU, NPR 2917 V2.02 

ZTA 

[-] 

0.60 

0.60 

Indiv. 

3200.00 m' 

3200.00 m2 

800.00 m' . 

Csys 

regaling [Ws/dm"} 

ja 3.0 

ja 2.0 

Ag;verw Ag;koe/ 

[m'] [m'] 

SOO.OO 800.00 

2400.00 0.00 

r zonwerlng 

[-J 

1.00 hand, bullen 

1.00 geen/overig 

29 jan 2009 -15:411 0/0=1.280 biz. 1 
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BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE (vervolg) 

constructie orientatie constructiedael A Hkr Rc 

[m2J Em} [m'K/Wj 

Gevel2 buiten,W gevel 56.0 3.50 

Ramen 24.0 

Gevel3 buiten,O gavel 56.0 3.50 

ramen 24.0 

Gevel4 buiten, Z Gevel 320.0 3.50 

---+ 

Iotaal 1600.0 

Definitie schaidingsconstructies sector. B. 1 -

constructie oriantatia conStructiedee/ A Hkr Rc 

[m2J [m) [m2J</W} 

Gevel1 buiten, N Gevel 318.0 2.50 

Oaur 2.0 

Oak 1 buiten,boven Oak 2400.0 2.50 

Vloer 1 grond Vloer 2400.0 2.50 

Gevel2 builen, 0 gevel 446.0 2.50 

lransportdeuren 32.0 

deur 2.0 

Gavel 3 buiten,W gevel 480.0 2.50 

---+ 

tolaal 6080.0 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LlNEAlRE KOUDEBRUGGEN 

Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. 

Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. 

Definitie lineaire koudebruggen sector. A. 1 -

constructia begrenzing 

Vlaer 1 grond 

Definitie lineaire koudebruggen sector: B. 1 -

constructie begrenzing 

Vloer 1 grand 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS -INFILTRATIE 

Energle- qv;10;kar qv;10;karlm' gebouwhoogte 

sector [dm'ls) [dm'ls·m2J 

A.1 144.0 0.180 klasse 1 «=10m) 

B.1 2400.0 1.000 klasse 1 «=10m) 

EPU, NPR2917V2.02 

koudebrug 

Vloerrand 

kouciebrug 

Vioerrand 

U 

[Wlm'K} 

0.27 

1.70 

0.27 

1.70 

0.27 

U 

[Wlm2J(} 

0.37 

3.40 

0.38 

0.13 

0.37 

3.40 

3.40 

0.37 

p 

{m} 

60.00 

p 

Em} 

160.00 

ZTA 

[-} 

0.60 

0.60 

ZTA 

[-) 

0.00 

0.00 

0.00 

EP Utiliteitsgebouwen 

r zonwaring 

[-} 

1.00 hand,buiten 

1.00 hand, builen 

r zonwering 

[-) 

1.00 geenioverig 

1.00 geenloverig 

1.00 geenioverig 
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BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT 

Massa vloerconstructie per m' GO: < 100 kglm' 

Type plafond : gesloten 

TOESTELLEN VERWARMING EN KOELING PER ENERGIESECTOR 

Energie

sector 

A.1 

B.1 

Toestel verwarming 

Nr Omschrijving 

Verwarmlngssysteem A 1 

2 Verwarmingssysteem B1 

Nopw;verw 

[-] 

0.900 

0.600 

Nsys;verw Toestel koeling 

[-] Nr Omschrijving 

0.880 Koelsysteem A 1 

0.930 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 

Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem A 1 

verwarmingstoestel type toestel 

type HR-ketel 

temperaluumiveau 

Installa6ekenmerken 

hulpenergie 

opwekkingsrendement (Nopw;verw) 

gebouwgebonden warmtelevering op afstand 

aantal ketels-cvlluchtverwarmers met waakviam 

aangewezen sectoren: A.1 -

Verwarmingssysteem 2 - Verwarmingssysteem 81 

type toestel verwarmingstoestel 

installatiekenmerken 

hulpenergie 

opwekkingsrendement (Nopw;verw) 

gebouwgebonden warmtelevering op afstand 

aantal ketels-cvlluchtverwarmers met waakvlam 

aangewezen sectoren: B.1 -

INSTALLATIE W - KOELING 

Koelsysteem 1 - Koelsysteem A 1 

koeltoestel 

installatlekenmerken 

aangewezen sectoren: 

type toestel 

opwekkingsrendement 

systeemrendement 

A.1-

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 

Nopw;koel 

Nsys;koel 

elektrisch 

HR-ketel 

HR-107 ketel 

Taanv >= 55°C 

0.900 H 
nee 

o 

direct gestookte luchtverwarmer 

0.600 [-) 

nee 

o 

compressie koelmachine 

1.560 [-) 

0.940 [-I 

type toestel voor warmtapwaterbereiding 

systeem voor distributie van warm tapwater 

sectoren met tappunten voor warmwater 

aile tappunten binnen 3m van opwekkingstoestel 

A.1-

B.1 -

EPU, NPR 2917 V2.02 

Nopw;koeJ 

[-] 

1.560 

Nopw;tap 

Nsys;tap 

Nsys;koel 

[-] 

0.940 

=0.292 

= 1.000 
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NEN. NPR 2917 EP Utiliteitsgebouwen 

INSTALLATIE W - REGELING VENTILATIE 

Energiesector A. 1 

qv;mln 

qv;m;werk 

terugregeling bultenlucht 

warmteterugwinapparatuur 

rendement nwtw 

natuurlljke ventllatie 

uv;n;koel 

Energiesector B. 1 -

qv;min 

qv;m;werk 

[dm3fs] 832.0 

[dm'/s] 1800.0 

mach. ventilatie. recirculatle>=40% van max. debiet 

geen warmteterugwinning 

[-I 0.00 

te openen ramen 

[dm'/s'm') 2.00 

[dm'/s) 960.0 

[dm'/s) 5333.0 

terugregeling buitenlucht 

warmteterugwinapparetuur 

rendement nwtw 

geen of <20% recirculatle of geen terugregeling debiet 

geen warmteterugwinning 

[-I 0.00 

INSTALLATIE W - VENTILATOREN 

Bepallng effectlef vermogen ventllatoren 

Peff [kW) 

forfailaire waarden uit luchtvolumestroom 

15.840 

INSTALLATIE W • BEVOCHTING 

Bevochtig/ngssysteem 1 - Bevochtigingssysteem A 1 

Type bevochtiging 

Opwekkingsrendement (Nopw;verw) 

Type installatie vochtterugwinning 

elektrische bevochtlging 

0.390 [-J 

met vochtterugwinning 

Toewijzing energiesectoren aan bevochtigingssystemen 

Energiesector 

A.1 

INSTALLATIE W • POMPEN 

Ag;bev [m') bevochtigingssysteem 

800.0 Bevochtigingssysteern A 1 

Pompen In warmwater circuits 

Pompen in gekoeld water circuits 

<=50% van opgesteld asvermogen heeft automatlsche toerenregeling 

>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeltng 

INSTALLATIE E· VERLICHTING 

Energie- Pverlichting armatuur aanw.detectie Ag;sec Tdag 

sector (kW] [Wlm» afzuiging in>: 70%Ag [nr] [-} 

A.1 8.00 10.00 niet aanwazig nee 800.0 2200.0 

B.1 24.00 10.00 niet aanwezig nee 2400.0 2200.0 

Varlichtlngs- Regaling verllchting Averl Adagl Akunstl Fregel;kunstJ 

sector [nr] [nr] [m') [-} 

A.1 I 1 centreal aan/utt 800.0 0.0 800.0 1.00 

B.1 / 1 centreal aanlutl 2400.0 0.0 2400.0 1.00 

Tavond 

[-} 

300.0 

300.0 

Fregel;verw 

Fregel;koel = 

Fvf;avond 

(-) 

0.5 

0.5 

Fregel;dagl 

[-} 

1.00 

1.00 

1.00 

0.50 

Qprim;vf;sec 

[MJ) 

173538 

520615 

Qprlm;vf 

[MJ) 

173538 

520615 
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OVERZICHT EISEN ENERGIEPRESTATIECOl:FFICIENTEN 

OmschriJving EPC-elsen BouWbeslult 1 januari 2006 

Datum 1 Januari 2006 

EPC-eis;woon H 0.80 

Cepc;woon [-] 1.12 

CV [-] 135.00 

Ckoel [-] 4.00 

Yverlies H 1.20 

YV [-J 1.25 

Ykoel [-] 3.00 

Gebruiksfunctie EPC--fJis Cepe Uv;min 

[-J [-J [dJTi'ls'm"} 

Kanloorfunctie 1.50 0.96 1.30 

Sportfunctie, matig verwarmd 1.80 0.99 0.50 

RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

Verwarming 

Ventilatoren 

Warmtapwater 

Pompen 

Koeling 

Bevochtiging 

Verllchting 

Compo PV-cellen 

Comp.WK 

Totaal 

Qpres;tot I Qpres;toel 

Qprim;verw 

Qprim;vent 

Qprim;tap 

Qprim;pomp 

Qprim;koel 

Qprlm;bev 

Qprim;vl 

Qprim;pv 

Qprim;comp;WK 

Qpres;woon 

Qpres;tot 

Qpres;toel 

1.280 

1062786 MJ 

384254MJ 

382906MJ 

73846 MJ 

42089 MJ 

16246MJ 

694154MJ 

OMJ 

OMJ 

OMJ 

2656281 MJ 

2075547MJ 

Epc voldoet nlet aan eisentabel : EPC--fJisen BouWbesluit 1 januari 2006 

RESULTATEN -INFORMATIEF 

C02--fJmissie 170105 kg 

RESULTATEN-AANDACHTSPUNTEN 

Bouwkundige gegevens 

Let op, er is een maar nauwkeurige methode v~~r de bepaling van de infiltrelie. 
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