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(5,7 miljoen), Mosul (1,447 miljoen), Erbil 
(hoofdstad van KRG Kurdistan Regional Gov-
ernment 1,2 miljoen), Basra (0.95 miljoen). 
      

Figuur 1.1 Het land Irak, In groen, de (Koerdistan Government Re-

gion), (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Irak)

 
Klimaat (Iraqi climate, 2013)
Met uitzondering van een klein deel in het 
noordoosten heeft het hele land een droog kli-
maat (figuur 1.2 en 1.3). De zomers zijn heet en 
droog en er zijn zelden wolken gedurende de 
vier maanden van de zomer. De temperaturen 
zijn min of meer vergelijkbaar in het hele land, 
behalve in de berggebieden in het noordoosten. 
De maandelijkse maximale temperatuur in juli 
bereikt 50 °C in Bagdad. De maandelijkse mini-
male temperatuur in januari daalt tot 1 C° in de 
zuidwestelijke woestijn. 

 
Figuur 1.2 De maximale en minimale temperatuur   
(Weather and climate in Iraq)    
      
      

1 Inleiding 
Door de vele politieke onrust die Irak heeft 
gekend en nog steeds kent, heeft het land nooit 
de kans gehad zich te richten op het ontwikke-
len van een huisvesting systeem, zodat er aan 
de woningvraag kan worden voldaan. Er is een 
groot tekort aan woningen en door de snelle 
bevolkingsgroei zal deze vraag verder toene-
men. De huidige veiligheidssituatie verschilt 
per regio. De noordelijke regio valt sinds 1991 
onder het de Koerdistan Government Region 
(figuur 1.1), het Koerdische lokale bestuur. Ten 
opzichte van de rest van Irak is deze regio vrij 
stabiel betreffende de veiligheidssituatie. In 
Zuid-Irak moet er nog veel verbetering komen 
ten aanzien van de veiligheid. De economische 
groei en de ontwikkelingen in de diverse sec-
toren lopen hier ver achter op het Noorden. 

Provincie Al-Tamim is een van de grootse 
provincies in het midden/noorden van Irak 
en heeft een rijke olie-industrie. Door de op-
komende economische groei worden er steeds 
meer woningen gebouwd. In dit onderzoek is 
de opkomende economische groei, zowel als de 
sterke aanwezigheid van de zomerperiode (wel-
ke 6 maanden duurt) in Al-Tamim de reden 
voor mijn om onderzoek te doen naar energie-
efficiëntie in woningen van deze provincie. Ook 
een belangrijke reden is mijn persoonlijke band 
met Al-Tamim; ik ben hier geboren en opge-
groeid.
      
Introductie van het land Irak
Irak ligt in het zuidwesten van Azië. Het land 
wordt begrensd door Turkije in het noorden, 
Iran in het oosten, Jordanië, Syrië en het 
Koninkrijk Saoedi in het westen, en de Arabis-
che Golf, Koeweit en het Koninkrijk Saudi-Ara-
bië in het zuiden. Het gebied van het huidige 
Irak is vrijwel hetzelfde als het vroegere Meso-
potamië, het land tussen de rivieren Eufraat en 
Tigris. De bevolkingsomvang is 31.1 miljoen en 
met een bevolkingsgroei van 2,5  procent staat 
Irak op de 35ste plek ten opzichte van de rest 
van de wereld. 66 procent van de totale bevolk-
ing woont in de stedelijke gebieden. De grote 
steden van het land zijn: Bagdad (hoofdstad) 

INLEIDING
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gros bergen en dalen. De belangrijkste jaarlijkse 
neerslag varieert tussen 400mm en 1100mm. 
De zomer is warm en de winter is koud. In 
Mosul is de gemiddelde temperatuur in juli en 
augustus 40°C. Het maximum kan oplopen tot 
45°C tijdens de hittegolven. Het minimum tem-
peratuur in juli is ongeveer 30°C. In de winter 
is de gemiddelde temperatuur in 10°C en het 
minimum is -5°C.

 Economie
De economie van Irak leunt zwaar op de pro-
ductie van aardolie en aardgas(figuur 1.5). Sinds 
2006 is het bruto binnenlands product (BBP) 
verdubbeld van $64,8 miljard naar $126 mil-
jard.  De verdubbeling sinds 2006 is mede het 
gevolg van de stijging van de olieproductie en 
olieprijs en het economisch herstel na de oor-
log. Het BBP per hoofd van de bevolking was 
$3.881 in 2010. De export van olie is de belan-
grijkste bron van inkomsten. In 2010 bedroeg 
de totale exportwaarde $ 52,8 miljard, hiervan 
was het aandeel van aardolie en olieproducten 
$ 51,1 miljard. De belangrijkste exportmarkten 
zijn de Verenigde Staten, de landen van de Eu-
ropese Unie en Azië. Deze drie regio’s nemen 
circa 75 procent van de Iraakse export voor 
hun rekening. De belangrijkst importpartners 
zijn andere Arabische landen gevolgd door Eu-
ropese landen die geen lid zijn van de Europese 
Unie. De samenstelling van de import is divers; 
machines en transportmiddelen zijn de groot-
ste categorie, gevolgd door levensmiddelen, 
chemische producten en brandstoffen.

 
Figuur 1.5 Olievelden in Irak (Bron: http://news.bbc.co.uk/2/

shared/spl/hi/middleeast/02/iraqkeymaps/html/oilfields.stm 

 
Figuur 1.3 De maximale en minimale relatieve vochtigheid 

(Weather and climate in Iraq)

Belangrijkste klimatologische regio’s (figuur 
1.4);     
     

Figuur 1.4 De klimaatzone van Irak  

 
Droog laagland regio: Wordt gekenmerkt door 
hete zomers (maximum temperaturen rond de 
52°C en milde tot warme winters minimum 
temperatuur ongeveer 8°C. In de zomer zijn 
er een paar hitte golven, met temperaturen 
tot 55°C.      
 
Semi droog laagland regio: De zomer is heet 
en droog met een maximale temperatuur van 
ongeveer 43°C en de vochtigheid van 12 tot 15 
procent. Het hoogste maximum temperatuur 
bereikt 50°C. De minimale temperatuur tijdens 
de zomer blijft tussen 30 en 32°C. De winter is 
mild met minimaal afkoelen tot rond de 1°C 
en een maximum temperatuur rond de 14°C. 
Het minimum is in december en januari en is 
het ongeveer 0°C.     
 
Vochtig hoogland en berggebied: Omvat de Za-
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in de provincie Al-Tamim in Irak.   
 
1.2 Probleemstelling 
  (Ministry of construction and housing,  
 2010, Ministry of planning and develop 
 ments cooperation, 2005)
De moderne geschiedenis van Irak kent een 
aantal instabiele factoren waaronder de poli-
tieke situatie. Vanaf jaren 80 heeft dit land een 
aantal oorlogen meegemaakt. Het gevolg hi-
ervan is een enorme stagnatie van de ontwik-
kelingen in vrijwel alle sectoren. Net als bij de 
andere sectoren werd de huisvestingssector in 
Irak gedomineerd door de overheid. In de oor-
logsjaren en de VN-sancties die daarop vol-
gden, heeft de overheid niet de prioriteit gesteld 
om het huisvesting op een systematische mani-
er aan te pakken. 

Sinds 1950 is de bouwtraditie in Irak sterk ve-
randerd. De Britse bouwstijl wordt niet alleen 
in de hoofdstad gebruikt maar ook in de rest 
van Irak. Dit is vooral door het gebruik van 
moderne technieken zoals het produceren van 
gewapend beton, holle en massieve cement-
blokken, baksteen en glas. Na 1970 heeft de 
moderne architectuur alle steden van Irak be-
reikt. Vanaf dat moment wordt aan het passieve 
ontwerp strategieën geen aandacht meer ge-
geven.       
      
Met opkomst van genoemde moderne tech-
nieken en materialen worden de traditionele 
bouwmaterialen nergens meer geproduceerd. 
Door de bevolkingsgroei in de meeste Iraakse 
steden is er ook geen ruimte meer beschikbaar 
van het bouwen van woningen met binnentuin-
en. Daarnaast is de acceptatie van de bevolking 
op de traditionele manier van het bouwen niet 
meer aanwezig; mensen in grote steden asso-
ciëren de traditioneel gebouwde woningen met 
die van de dorpelingen, die worden gezien als 
minder ontwikkelde mensen. 

Behalve de enorme woningnood in Irak speelt 
de beschikbaarheid van stroom ook een be-
langrijke rol. De huidige productiecapaciteit 
voldoet niet aan de huidige vraag naar stroom. 

1.1 Belang van het onderzoek 
 (Ministry of construction and housing,  
 2010, Ministry of planning and develop 
 ments cooperation, 2005)
Wereldwijd heeft steeds groeiende behoefte 
voor airconditioning systeem geleid tot een 
aanzienlijke toename van het gebruik van 
fossiele brandstoffen. Dat is vooral veroorzaakt 
door de opwarming van de aarde en de veran-
derde levensstandaard (comfortabel binnenkli-
maat). In het Midden-Oosten is aircondition-
ing een van de grootste energieverbruiker. In 
Irak neemt de woningbouwsector 48 procent 
van het energieverbruik (elektriciteit) voor zijn 
rekening. Hiervan wordt 55 procent verbruikt 
voor de koeling (airconditioning).    
 
De bouwtraditie in Irak is sterk veranderd in 
de afgelopen jaren. Na de eerste Wereldoorlog 
werd het huidige Irak bestuurd door de Britse 
Kolonie. De Britse invloeden op de bouwstijl 
werd geïntroduceerd in de hoofdstad en al snel 
nemen de architecten en ingenieurs in de rest 
van het land deze stijl over. Vanaf 1950 worden 
er in de grote steden van Irak geen traditionele 
Iraakse woningen meer gebouwd. Elke manier 
van documentatie over de traditionele bouws-
tijl in Irak (op een paar boeken na) is verloren 
gegaan.       
     
Energieverbruik, energiebesparing en ener-
gie-efficiëntie in woningen zijn belangrijke 
onderzoeksgebieden voor Irak als gevolg van 
de toenemende vraag naar energie. Het ener-
gieverbruik is deels afhankelijk van het klimaat, 
maar niet alleen klimaatkenmerken kunnen 
het energiegebruik beïnvloeden, ook gebouw-
componenten zoals de bouwschil hebben een 
enorme invloed op het energieverbruik. 
     
Verbetering van de energie-efficiëntie in ge-
bouwen is een duurzame manier om het en-
ergieverbruik en de daarmee samenhangende 
milieueffecten te verminderen. Deze studie 
heeft betrekking op de identificatie en het ge-
bruik van ontwerp oplossingen voor het ver-
beteren van de thermische prestatie van semi-
vrijstaande woning in het warme droge klimaat 

INLEIDING
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Gemiddeld tarief ($ / kWh, 2003) 0.01  
Gemiddelde tarief ($ / kWh, 2010) 0.04
Een tekort aan elektrische generatoren in Irak  
     
veroorzaakt door de volgende problemen: 
•Gebrek aan veiligheid voor werknemers;
•Storingen in de levering van brandstoffen;
•Veroudering van de station onderdelen;
•Verouderde technologie.

3. Verlies van kennis van traditionele, voor dit 
klimaat geschikte, bouwconcepten
Oude Iraakse gebouwen werden gebouwd voor 
extreme omstandigheden door het gebruik van: 
•Het gebruik van (adobe) materialen;
•Binnentuinen;
•Platte daken (werden gebruikt om op te slapen 
tijdens de hete zomernachten).
 
1.2.1 Hoofdvraag
Op welke manier is het mogelijk het energiege-
bruik voor de koeling van nieuwe semi-vri-
jstaande woningen in de provincie Al-Tamim 
te reduceren, door veranderingen, in acht ne-
mend dat de lokale aannemers dit type wonin-
gen met materialen uit omliggende landen en 
uit eigen land kunnen bouwen? 
     
Deelvragen 
Hoe, gekeken naar het gehele bouwproces, 
worden semi-vrijstaande woningen gebouwd? 
Wat is het energieverbruik voor de koeling van 
de semi-vrijstaande woningen gedurende een 
jaar? 
Wat zijn de thermische prestatie eigenschappen 
van de huidige manier van bouwen en is dit wel 
te combineren met nieuwe materialen ter ver-
betering van de thermische prestatie?

1.2.2 Onderzoek Doelstellingen 
Het belangrijkste doel van dit onderzoek is een 
bijdrage leveren aan het begrijpen en ontwik-
kelen van praktische duurzame oplossingen 
voor energie-efficiënte in de woningen in het 
warme klimaat van Irak. Een duurzame won-
ing kan gedefinieerd wordt als een gebouw met 

Daarnaast is de huidige thermische prestatie 
van de bouwschil, ondanks zijn westerse in-
vloeden, is niet afgestemd op het klimaat van 
Irak. In de westerse wereld zijn in de loop van 
de jaren meerdere concepten ontwikkeld om 
de woning energiezuiniger te maken. Deze 
ontwikkelingen zijn overgenomen maar niet af-
gestemd op het klimaat van Irak, wat heeft ger-
esulteerd in woningen die sterk afhankelijk zijn 
van stroom voor het bereiken van comfortabel 
binnenklimaat. 

Irak heeft over het algemeen een warm klimaat 
met vier verschillende seizoenen. Behalve de 
zuidelijke regio rond Basra is het land mees-
tal droog. In het zuiden en zuidwesten kunnen 
temperaturen tot 55 °C worden ervaren in juli 
en augustus. Hierdoor wordt 55 procent pro-
cent van de elektriciteit die opgewekt wordt 
tijdens het jaar verbruikt door airconditioning 
(UNAMI, UNDP, 2008). De probleemstelling van 
dit onderzoek kan samengevat worden in de 
volgende punten:

1. Woningnood
Oorzaken (periode 1980-2003)
•Onvoldoende beschikbaarheid van menseli-
jke, financiële en materiële middelen om aan de 
vraag te voldoen;
•Olie-inkomsten worden gebruikt voor het fi-
nanciering van  oorlogen;
•Gebrek aan bouwgrond voor woonruimte 
ontwikkeling;
•Tekort aan van beschikbare bouwmaterialen;
•Te kort aan goed opgeleide bouwkundigen.

Woningbehoefte (periode 2003-2025)
•Korte termijn 2016, 1.27 miljoen woning;
•Lange termijn 2025, 3.8 miljoen woning.

2. Stroom 
Het aanbod (productiecapaciteit)  
8500 megawatt (MW) in jaar 2011 
De vraag     
14000 megawatt (MW) in jaar 2011 
Energiekosten    

INLEIDING
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Dit verslag is onderverdeeld in zes hoofdstuk-
ken. Hoofdstuk 1 bevat de aanleiding van de 
onderzoeksvraag, belang van het onderzoek en 
de doelstelling. Hoofdstuk 2 (fase 1) bevat de 
kenmerken van de woningbouw- en energie-
sector in Irak. Hoofdstuk 3 (fase 2) geeft weer 
de achtergrond en methoden van thermische 
eigenschappen en energiebalans in de huidige 
situatie. Daarnaast wordt er aandacht besteed 
aan de principes van energie simulatiemodel-
lering technieken en er worden voorbereidin-
gen gedaan voor het simuleren van het ener-
giegedrag van huidige geselecteerde woning.  
      
In Hoofdstuk 4 (fase 3) wordt er een onderzoek 
gedaan naar het effect van de vorm, de oriën-
tatie en de bouwschil op het energieverbruik. 
Daarnaast worden er een aantal doelstellingen 
geformuleerd van energie-efficiëntie ten op-
zichte van de huidige situatie. Deze doelstel-
lingen vormen een basis voor de aanpassingen 
van de huidige situatie en het creëren van een 
toekomstvisie. In Hoofdstuk 5 (fase 3) worden 
aan de hand van viertal concepten de toepassin-
gen van alle maatregelen voor energie-efficiën-
tie uitgelegd. In Hoofdstuk 6 worden de con-
clusies en de aanbevelingen gepresenteerd.

  

minimum negatieve effecten op de bebouwde 
en natuurlijke omgeving.    
      
Specifieke doelstelling 
Het specifieke doel van dit afstudeeronderzoek 
is het definiëren van de maatregelen voor het 
verbeteren van thermische prestaties van de 
bouwschil van semi-vrijstaande woningen in 
Irak, om het energiegebruik van de koeling te 
minimaliseren. In hoofdstuk 3 wordt er verder 
toegelicht waarom is er gekozen voor dit type 
woning. 

1.3 Methodiek    
Het onderzoek richt (figuur 1.6) zich op het ana-
lyseren van de achtergrond en de algemene ken-
merken van de bouwsector, klimaatkenmerken, 
energiebronnen en energiegebruik voor een 
bepaald type woning(semi-vrijstaande) in de 
provincie Al-Tamim in Irak. De studie richt 
zich ook op de huidige situatie van het architec-
tonische kenmerken, de bouwmaterialen en de 
bouwwijze. Voor het verzamelen van data voor 
dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een lit-
eratuuronderzoek. Literatuuronderzoek is uit-
gevoerd om de rol van de verschillende vormen 
van energiebesparing in de woningen te ana-
lyseren voor het verbeteren van de bestaande 
situatie.      
    

 
Figuur 1.6 De structuur van de onderzoeksmethodiek  
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Hoofdstuk 2      
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In werkelijkheid wordt de huisvestingproductie 
belemmerd door de steeds toenemende bev-
olkingsgroei, en kan het aanbod van de won-
ingen niet aan de huidige vraag voldoen. De 
lokale aannemers zijn momenteel de ruggen-
graad van het bouwen van de woningen. Alleen 
zij beschikken niet over capaciteit om dit tekort 
te bestrijden. Maar door onder andere de vei-
ligheidssituatie van het land en onvoldoende 
overheidsbeleid, zijn er relatief weinig projec-
tontwikkelaars actief in het land. Dit kan leiden 
tot ernstige gevolgen voor zowel de kwantiteit 
als de kwaliteit van de huisvestingsachterstand 
in het land.

In Figuur 2.1 is er een weergave van de ver-
houding tussen de aantal residentiele bebou-
wde oppervlakten en de bevolkingsgroei over 
de periode van 1989-2002. Hieruit is te zien 
dat ondanks de toename van de populatie, een 
grote afname is geweest van de aantal nieuwe 
bebouwde oppervlakten (1992-1996). Ondanks 
het bouwherstel vanaf 1997, voldoet het niet 
aan de bevolkingsgroei.     
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2 Woningbouwsector in Irak 
 
2.1 Introductie 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ken-
merken van de woningbouwsector in de aflo-
pende decennia. Hierin worden de oorzaken 
genoemd die geleid hebben tot de stagnatie van 
de woningbouwsector. Daarnaast worden de 
beschikbaarheid en productie van de meeste 
voorkomende bouwmaterialen toegelicht. Het 
laatste deel van dit hoofdstuk geeft de ken-
merken van de Iraakse energiesector vooral de 
productie en gebruik van de elektriciteit.  

2.2 Huisvestingsector   
Om de huisvestingsachterstand (geschat 3,8 
miljoen woningeenheden over de periode 2003-
2025) te reduceren, zou op korte termijn (tot 
eind 2016), 33 procent van het bovengenoemde 
tekort aan woningeenheden, gerealiseerd moe-
ten worden (Ministry of construction and housing, 
2010). Aangezien de bevolkingsgroei met 2,5 
procent per jaar blijft groeien, zal het tekort aan 
huisvesting blijven toenemen. 
  

 
      
      
      
      
      
      
      
      

Figuur 2.1 Residentiële bebouwde oppervlakte en bevolkingsgroei 1989-2002 in Irak (Bron: Population from WFP, Built area 1989-1999 from 
Annual Abstract of Statistics 1989 and 2000-2002 HOSWG observations figures)
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2.2.3 Financieringen van een woning
Het bouwen of het kopen van een huis is de 
grootste financiële investering die de meeste 
families in hun leven zullen doen. De huis-
vesting financiële sector in Irak laat te wensen 
over. Er is geen systematische hypothecaire fi-
nanciering in Irak. Het was niet de bedoeling 
dat het algemene publiek in aanmerkingen kon 
komen voor een staatslening. Dat kwam door 
de zeer strenge voorwaarden. Aan de andere 
kant, zodra leningen beschikbaar waren voor 
een bepaalde groep (in de meeste gevallen die 
voor ambtenaren), waren deze zeer gunstig en 
zwaar gesubsidieerd. 

Real state Bank     
(IMF, 2012, Ministry of planning- Iraq 2013)
De Real state Bank is opgericht in 1948 met de 
opdracht om de woningbouw te financieren. 
Het is de enige financiële instelling die opger-
icht was om de leningen te verstrekken aan 
particuliere. Veel van leningen waren verstrekt 
op presidentieel bevel, tegen een lage rente aan 
een geselecteerde groep, namelijk de regering- 
en de legerambtenaren. Een vast bedrag werd 
geleend aan de genoemde groep met een vast, 
gesubsidieerd rentepercentage. Terugbetaling 
van de lening werd gegarandeerd door de ver-
plichte inhoudingen op de lonen. 

In 1990 werd de bank geconfronteerd met ern-
stig tekort aan kapitaal, waardoor het verstrek-
ken van leningen meteen stopte. De bank her-
vatte kredietverlening in 2000, maar de inflatie 
en de scherpe aantasting van de Iraakse dinar 
hebben geleid dat de bank niet aan zijn verpli-
chtingen kon voldoen. Een beoordeling van de 
bank in 2003 heeft geconcludeerd dat het situ-
atie hopeloos was. 

National Housing Fund    
(IMF, 2012, Ministry of planning- Iraq 2013) 
Het National Housing Fund is opgericht in 2004 
met behulp van inkomsten uit de olie-industrie. 
Dit om een snelle, vereenvoudigde manier in 
huisvestingsfinanciën te voorzien. Met een star-
tend kapitaalfonds van $200 miljoen kon het 
fonds naar verwachting kleine leningen tegen 

2.2.1 Rol van de overheid    
 (Ministry of construction and housing, 2010)
Als onderdeel van het plan voor het oplossen 
van huisvestingachterstand, heeft het Minis-
terie van Bouw en Huisvestingen in Irak plan-
nen aangekondigd om 100.000 woningen op 
korte termijn (2006-2016) te realiseren. Suc-
cesvolle afronding van dit genoemde aantal 
eenheden hebben betrekking op 5-10 procent 
van de geschatte woningnood op korte termijn 
namelijk 1,27 miljoen eenheden. De Huisvest-
ing Commissie van het ministerie zal naar ver-
wachting 60 procent van de 100.00 eenheden 
laten bouwen. Het resterende 40 procent zal 
door de lokale overheden gerealiseerd moeten 
worden. Hoewel het plan van het Ministerie 
van Bouw en Huisvestingen een belangrijke en 
zichtbare bijdrage geeft aan de levering van de 
volkshuisvesting, levert het plan slechts een be-
perkt aantal woningen van de totale behoefte.

2.2.2 Rol van de private sector 
 (Ministry of construction and housing,  
 2010, Ministry of planning and de  
 velopments cooperation, 2005)
Vanaf 1980 hebben de lokale aannemers circa 
80-90 procent van de huisvesting gebouwd voor 
particuliere klanten. De lokale aannemers vor-
men de ruggengraat van de woningbouwsec-
tor. Zij hebben bewezen dat zij over voldoende 
capaciteiten en flexibiliteit beschikken om aan 
de bouwwensen van een klant te voldoen. De 
tevredenheid van de klant is nog steeds hoog, 
ondanks het traditionele werkproces van de 
lokale aannemers. 

Zoals hiervoor genoemd zijn er weinig tot geen 
grootschalige private projectontwikkelaars in 
Irak, met uitzondering van het noordelijke 
gedeelte dat onder het KRG (Kurdistan Re-
gional Government) valt. Door de relatieve 
veiligheidssituatie en verdere economisch groei 
vergeleken met de rest van het land, zijn er veel 
lokale en regionale (Turkije, Iran en UAE) pro-
jectontwikkelaars actief. Projectontwikkelaars 
in de rest van het land worden belemmerd door 
de onstabiele veiligheidssituatie en het gebrek 
aan huisvestingsfinanciering.

Woningbouwsector in Irak



23

Bouwmaterialensector
Decennia van conflicten in Irak hebben geleid 
tot verwoesting van onder andere de infra- en 
stedelijke structuur. Hierdoor is de bouw en 
wederopbouw momenteel in volle gang in heel 
Irak. De bouwmarkt is groot en groeiend. De 
Iraakse regering heeft afgelopen jaren grote 
bedragen geïnvesteerd in projecten betreft de 
wederopbouw. Met dit soort projecten zal de 
markt voor bouwmaterialen dynamisch blijven 
voor de komende periode.    
      
Tabel 2.1 Iraakse grondstoffen die nodig zijn in de bouwmat-
erialenindustrie(Ministry of planning- Iraq 2013) 
Cement Irak heeft aanzienlijke afzettingen 

van kalk, silica en andere materi-
alen gebruikt in de productie van 
cement.

Baksteen Productie in Diyala en Bagdad, 
Iraakse steenfabrieken maken ge-
bruik van lokaal beschikbare klei, 
zand en andere materialen

Glas De glasfabriek in provincie Anbar 
(gebouwd in 1959) gebruikte lokaal 
beschikbaar zand en andere mate-
rialen

Staal De fabriek in de buurt Basrah 
produceert stalen buizen voor de 
olie-industrie en andere producten. 
Vóór 2003 werden lokaal beschik-
bare oud ijzer en geïmporteerde 
andere grondstoffen gebruikt

Marmer Er zijn aanzienlijke verschillende 
soorten marmer in het noorden en 
ook in de provincie Al Anbar in 
het westen van Irak.

      
Vóór 2003 was Irak in staat om de meeste 
voorkomende bouwmaterialen in het land 
zelf te produceren waaronder cement, marm-
er, baksteen, glas, keramische tegels, zand en 
grind, kunststof buizen, staalconstructies en 
andere materialen, welke werden gebruikt in 
de bouw. Momenteel is dit nog steeds het geval, 
alleen voldoet het niet meer aan de huidige 
vraag naar bouwmaterialen door de steeds toe-

geen of zeer lage rente uitlenen, welke zouden 
worden terugbetaald tussen de 2 tot 5 jaar. Ech-
ter door relatief weinig kapitaal is het NHF geen 
effectieve financiële instelling.

Commerciële banken
Geen van de private commerciële banken in 
Irak leveren een significante bijdrage aan de fi-
nanciering van de huisvesting. Hun belangrijk-
ste rol in de bouwsector (en dit is een zeer klein 
deel van hun totale activiteiten) is het finan-
cieren van particulieren en bedrijven die goed 
bekend zijn, en acceptabele kredietwaardigheid 
en zekerheden bieden. De financiering is vooral 
bedoeld voor het aankopen van bouwmachines 
en apparatuur.

2.2.4 Bouwmaterialen productie   
 (Ministry of planning- Iraq 2013)
Irak heeft de mogelijkheid om in zijn eigen be-
hoeften betreffende bouwmaterialen te voor-
zien. Op dit moment staat de productie van 
binnenlandse bouwmaterialen onder druk. 
Fabrikanten uit de publieke en private sector 
struikelen over een aantal factoren zoals: ver-
ouderde infrastructuur, gebrek aan onderdelen, 
onvoldoende levering van elektriciteit, naoor-
logse plundering en algemene verwaarlozing 
door de jaren waarin Irak onder sancties had 
te leiden. Deze factoren beperken de efficiëntie 
en de productie met als gevolg de noodzaak om 
elementaire materialen zoals cement en staal, 
en andere onderdelen zoals ramen, sanitaire 
onderdelen en elektrische apparatuur te moe-
ten importeren. Bouwmaterialen geproduceerd 
in Irak bestaan uit cement, stenen, glas, tegels, 
PVC pijp, gips en betonblokken. Cementbedri-
jven zijn in de handen van de overheid, terwijl 
de baksteenproducenten bijna allemaal par-
ticulier eigendom zijn. Particuliere bedrijven 
bieden keramische tegels en PVC-leidingen. In 
een werkomgeving met gesubsidieerde energie 
en weinig beloningen voor goede prestaties, is 
er weinig stimulans voor de producenten van 
de publieke sector om hun bedrijfstaken ef-
ficiënter te maken of de productie te verhogen.
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duidelijke diversiteit is in de ordening op basis-
structuur, het aantal kamers en ruimteverde-
ling. 

Wanneer we kijken naar het tijdstip van bou-
wen kunnen we afleiden dat in het hele land de 
grote meerderheid van de woningen recent zijn 
gebouwd. Ze werden gebouwd meestal na 1970. 
Rond 20 procent van woningen zijn gebouwd 
tussen 1950 en 1970. 50 procent tussen 1970 en 
1990 en 30 procent in de laatste recente jaren 
(Iraq National Housing Policy, 2010). De wonin-
gen zijn meestal gebouwd van betonblokken, 
vooral de recente woningen, maar er is nog een 
bepaald deel van de woningvoorraad gebouwd 
in stenen, modder of andere traditionele bouw-
materialen. Het grootste deel van de woningen 
behalve type woning 5 (tabel 2.2 blz 25) werden 
gebouwd door de eigenaars die er nu zelf in 
wonen. Door de economische groei is het semi-
vrijstaande woningtype meest voorkomende 
soort woning in de afgelopen tien jaar, doordat 
het meest voldoet aan de woonwensen van het 
huidige gemiddelde Iraakse gezin. De semi-vri-
jstaande woningen zijn de grootste energiecon-
sument op het gebied van koeling. Dit wordt 
veroorzaakt door het toepassen van de westerse 
bouwstijl waarin grote glasopeningen aanwezig 
zijn (wat zorgt voor toenemen van zonnestral-
ing) en de vorm van het gebouw is hierin be-
langrijk (drie gevels worden blootgesteld aan 
het buitenklimaat waarbij grote warmtewinst/
verlies gecreëerd wordt). Daarom is het zeer 
van belang dat dit woningtype energiezuini-
ger wordt gebouwd. In hoofdstuk 3 zal de en-
ergieproblematiek van dit woningtype verder 
worden geanalyseerd. Hierbij worden de oor-
zaken van inefficiënt energieverbruik voor de 
koeling achterhaald, om deze verder te kunnen 
verbeteren. 
      
      
      
      
      
      
      
      

nemende wederopbouwprojecten. Hierdoor is 
de beschikbaarheid van de bouwmaterialen op 
de lokale bouwmarkten sterk afhankelijk van 
het importeren uit verschillende buurlanden. 
De elementaire bouwmaterialen zoals cement, 
glas, keramische tegels, kunststof buizen, staal-
constructies zijn de meeste geïmporteerde bou-
wmaterialen in de aflopende jaren. Turkije en 
Iran zijn de belangrijkste handelspartner wat de 
bouwmaterialen betreft. 
      
2.2.5 Arbeidskrachten en vaardigheden 
 (Regional Office for the Arab States Inter 
  national Labour Office , 2007)
Momenteel beschikt Irak over voldoende zowel 
hoogopgeleide (ingenieurs en architecten) als 
ongeschoolde werknemers (bouwvakkers). 
In 2008 was 90 procent van de geregistreerde 
ingenieurs en architecten van Irakese afkomst, 
waarvan 56 procent bouwkundige ingenieurs. 
Door de verbeterde veiligheidssituatie in het 
noorden van Irak is de vraag naar zowel ge-
schoolde als ongeschoolde werknemers toe-
genomen. Als de veiligheidssituatie in de rest 
van het land zich ook stabiliseert, zal de bouw 
en wederopbouw daar dus sterk gaan groeien, 
waardoor de vraag naar bouwkrachten ook 
zal toenemen. Na 2003 hebben veel regionale 
aannemers cursussen en opleidingsprogram-
ma’s aangeboden voor Iraakse bouwkundige 
ingenieurs en andere aannemer activiteiten in 
het noorden van het land. Deze programma’s 
waren in meeste gevallen gebaseerd op de 
“learning by doing’’ strategie. Deze activitei-
ten hebben een positief effect gehad aan bin-
nenlandse geschoolde arbeiders. Om meer van 
dit positieve effect te kunnen profiteren, zal dit 
concept in de toekomst ook in de rest van het 
land toegepast kunnen worden. 

2.3 Woningentypologie 
De woningtypologie in Irak is heel divers. 
Tevens zitten er ook verschillen in materiaal-
gebruik, beschikbare grondoppervlakte en de 
bouwstijl. De financieringsmogelijkheden van 
de families bepaalde grotendeels hoe de won-
ing uiteindelijk gebouwd wordt. Uit de analyse 
van woningtypologie in Irak blijkt dat er een 

Woningbouwsector in Irak
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Type woning Perceel

 Opp. m²

Bebouwde

Opp. m²

   Aantal kamers Aantal

verdiepingen
1. Woningen met binnentuin +/- 600 300 3 1

2. Rijtjeswoningen 100 80 2 1

3. Semi- vrijstaande woningen 200 140 3-4 2

4. Vrijstaande woningen >400 300 4-6 3

5. Appartementen 80-120 80-120 2 1
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Tabel 2.2 Woningen typologie in Irak (Bron:, Ministry of Planning and Development, and (Household Survey, PADCO/UN-
HABITAT, 2006),
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2.4 Woningbouw en    
 energieregelgeving in Irak
 (AFCEE Iraq Construction Standards,  
 2006, Iraqi building code, 2012)
Het onderwerp van energiebesparing is niet 
nieuw op het internationale niveau, maar in 
Irak en vooral in de bouwsector zijn tot heden 
geen concrete maatregelen vastgesteld. Er is 
geen exacte informatie bekend over de uitgevo-
erde activiteiten. Het beleid en de planning zijn 
niet nauwkeurig genoeg en niet georganiseerd. 
In Irak leidt vroeg of laat het huidige energiev-
erbruik tot een bron van zorg. Irak is een be-
langrijke fossiele brandstoffen producent en 
een hoge energieconsument. Momenteel is de 
olieproductie vele malen hoger dan de bin-
nenlandse consumptie maar een verhoging van 
de consumptie zou de druk op de olie-export 
verhogen. Lage energieprijzen in alle sectoren 
vooral in de bouwsector verklaren de inefficiën-
tie van het energieverbruik. In de bouwsector 
zijn er nog geen wettelijke eisen op grote schaal 
voortgezet om energieverbruik te beperken. 

De ‘’AFCEE, Air Force Center for Environmen-
tal Excellence’’ (AFCEE Iraq Construction Stand-
ards, 2006), heeft in 2006 in samenwerking met 
University of Technology–Baghdad, het “ In-
terim Iraqi Construction Standards-Civil Work 
Specifications” geïntroduceerd, om de region-
ale en internationale aannemers te voorzien van 
tijdelijke regelgeving. Deze specificatie bevat 
technische normen, en minimum eisen voor de 
gebouwen om de veiligheid en gezondheid te 
garanderen. Wegens het matige overheidsgezag 
in Irak, realiseert AFCEE zich dat de geïntrodu-
ceerde normen niet volledig haalbaar zal zijn. 
Bij de regionaal en internationale bouwproject-
en worden deze bouwnormen wel sterk geëist. 
Echter tot heden gelden deze bouwnormen niet 
voor de lokale aannemers. 

Uit meerdere onderzoeken (bijlage V) blijkt dat 
bouwen volgens de energie-efficiëntie normen 
tot aanzienlijke reducering lijdt van het ener-
gieverbruik. Om het hoge energieverbruik in 
Iraq te reduceren, is van groot belang dat men 
volgens de energie-efficiëntie normen gaat 

bouwen en deze verder te ontwikkelen. Lokale 
overheden en andere relevante ministeries zul-
len het verantwoordelijk voor het definiëren en 
tot uitvoering brengen van passende energie-
normen voor de woningen, in acht moeten 
nemen. Energie-normen moeten bruikbaar 
en toepasbaar zijn voor de typische bouwers 
en lokale populatie. Irak kan profiteren van 
onderzoeken die al eerder verricht zijn door 
buurlanden met vergelijkbare klimatologische 
eigenschappen (bijlage V). Het betreft de gol-
flanden, Jordanië en Turkije waar veel van de 
bouwtraditie en bouwmaterialen overeenstem-
men met de Iraakse woningbouwsector. Maar 
deze zullen enigszins toch aangepast moeten 
worden aan de klimatologische en bouwtech-
nische aspecten van Irak. 
      
2.5 Iraakse energiesector 
De Iraakse elektriciteitsinfrastructuur werd 
ernstig beschadigd tijdens de Golfoorlog. Na 
de oorlog is er gebrek aan investeringen en 
gebrek aan beschikbare apparatuur als gevolg 
van sancties. De vraag naar elektriciteit neemt 
steeds toe, maar de huidige capaciteit is niet in 
staat om aan de actuele vraag te voldoen. Vol-
gens het Ministerie van Elektriciteit kan Irak 
alleen 8.000 MW produceren, terwijl op dit 
moment de vraag naar elektriciteit tussen 13-
15,000 MW ligt. Elektriciteitsopwekking wordt 
bemoeilijkt door problemen zoals verouderde 
elektriciteitscentrales, tekorten aan brandstof, 
illegale verbindingen, slechte planning en te-
korten in de financiering    
      
Tabel 2.3 Geïnstalleerd vermogen    
(Iraq Energy Outlook, 2012).

Jaar Productie(MW) Vraag(MW)
2004 3300 6400
2006 4280 8180
2008 6000 10000
2010 8000 14000

      
In 2007 ontvingen Iraakse huishoudens gemid-
deld 8 uur elektriciteit per dag via het openbare 
netwerk. Een kwart van de huishoudens had 
geen toegang tot een andere bron van elektric-
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snelst (Iraq Energy Outlook, 2012) van een relatief 
laag uitgangspunt, bereikt zeven keer het niveau 
van 2010 in 2035. De residentiële sector groeit 
tot het grootste aandeel van de consumptie in 
die periode. Het is goed voor meer dan 60 pro-
cent van het eindverbruik in 2035 (Iraq Energy 
Outlook, 2012).In 2010 wordt 90 procent van 
de elektriciteit opgewekt met aardgas en olie 
(figuur 2.5). De enorme vraag heeft de lokale 
overheden gedwongen om energie uit buur-
landen te importeren. Dit heeft geleid tot het 
verhogen van de kosten met bijna 4 dollar cent 
per kWh (Iraqi minister of electricity, 2013). De 
prijs van een elektrische eenheid steeg over de 
afgelopen 10 jaar van 0.01 dollar per kWh naar 
0.04 dollar per KWh.    
      

 
Figuur 2.4 Gemiddelde elektriciteitverbruik per huishouden (UNA-
MI, UNDP, Overview of Iraq’s Electricity, 2008)  
      

Het elektriciteitsverbruik wordt in veel hu-
ishoudens niet eens gemeten. Zelfs wanneer 
de gebruiker door het elektriciteitsnetwerk 
wordt gemeten is de facturatie en incasso van 
betalingen niet volledig. De hoofdoorzaken hi-
ervan zijn deels een onvolledig IT-systeem voor 
de facturering en het bijhouden van betalin-
gen, en deels door de veiligheidssituatie in een 
groot deel van Irak.     
 

 
Figuur 5.5 Elektriciteitsproductie bronnen (Bron, world energy 
outlook, Iraq)    
     

iteit. Zelfs met de steun van dure gemeenteli-
jke en particuliere generatoren kregen hu-
ishoudens in de meeste provincies minder dan 
18 uur stroom per dag(figuur 2.2). De publieke 
opinie over de kwaliteit van de elektriciteits-
voorziening daalde dramatisch in 2006 en 2007 
tot slechts 8 procent met een positieve mening. 
      

 
Figuur 2.2 Gemiddelde dagelijkse uren elektriciteit per provincie 
      
      

 
Figuur 2.3 Totaal elektriciteitsverbruik per sector in Irak  
      

Er is een grote vraag naar elektriciteit voor koe-
ling in de zomer (figuur 2.4) een kleine winter-
piek voor de verwarming en variaties van het 
noorden naar het zuiden. Als gevolg hiervan 
werd geschat dat de vraag naar elektriciteit in 
Irak ongeveer 57 TW was in 2010 maar de geïn-
stalleerde opwekkingscapaciteit kon slechts aan 
58 procent van dat niveau voldoen, ongeveer 33 
TW. Elektriciteitsverbruik groeit met meer dan 
6,5 procent per jaar. De redenen hiervan zijn 
onder andere de economische groei en de bev-
olkingsgroei. Van het vijf eind gebruik sectoren 
stijgen de industrie -en residentiële sector het 
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Iraakse bevolkingsgroei is toegenomen sinds 
1993, ondanks de economische problemen 
van de middenklasse als gevolg van de Gol-
foorlog en de gevolgen van de sancties van de 
Verenigde Naties. De bevolkingsgroei zal naar 
verwachting hoog blijven. De bevolkingsgroei 
samen met de economische groei zullen naar 
verwachting de vraag naar elektriciteit helpen 
toenemen. Er moeten meer georganiseerde 
plannen en investeringen komen om in de toe-
komst aan deze groei te kunnen voldoen in toe-
komst.      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     

      

 
Figuur 2.6 Bevolkingsgroei tussen 1960-2010 (Bron: Wereldbank) 

     
De bevolking van Irak qua grootte neemt de vi-
jfde plaats in het Midden-Oosten en Noord-Af-
rika. De bevolking werd geschat op 22.675.617 
in juli 2000, een stijging van 4,675 miljoen 
sinds 1980 (figuur 2.6). Iraakse geboortecijfer 
bedroeg 35,04 per 1.000, terwijl het sterftecijfer 
werd gemeld bij 6,4 per 1.000. De bevolking van 
de stedelijke gebieden is aanzienlijk gegroeid 
sinds de jaren 1960 met een snelheid van 5,2 
procent per jaar. Met een groei van 2 procent 
tussen 2000 en 2030 wordt de bevolking naar 
verwachting 38 miljoen tegen het jaar 2030.  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Woningbouwsector in Irak

2.6 De impact van de bevolkingsgroei op het energieverbruik
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Woningbouwsector in Irak

2.7 Conclusie 
De doelstelling van dit hoofdstuk is het onder-
zoeken van de woningbouwsector in Irak. Hier-
bij wordt er in het bijzonder gekeken naar het 
ontwikkelingsproces van de huisvestingssec-
tor en de elektriciteit- productie en verbruik. 
Hieruit is er aantal feiten naar voren gekomen, 
namelijk dat de huisvestingachterstand in Irak 
aanzienlijk groot is: 3.8 miljoen woningeen-
heden tussen de periode 2003-2025. Vanaf 1980 
tot 2003 is de overheid in Irak tekort geschoten 
in zowel het huisvestingsbeleid als de finan-
ciële investering in de woningbouwsector. Hi-
erdoor hebben de lokale aannemers sinds 1980 
tot heden de overhand genomen wat betreft 
de woningbouwsector. Door het gebrek aan 
projectontwikkelaars zullen de lokale aanne-
mers in de komende periode onmisbaar zijn. 
De conceptuele aanbevelingen ter verbetering 
van de bouw van de huidige situatie die uit dit 
onderzoek voortkomen, zullen afgestemd moe-
ten worden aan de bouwkennis en de capaciteit 
van de lokale aannemers. 

Door de economische groei is het semi-vri-
jstaande woningtype het meest voorkomende 
soort woning in de afgelopen tien jaar, doordat 
het meest voldoet aan de woonwensen van het 
huidige gemiddelde Iraakse gezin. De analyse 
van dit onderzoek is verder gericht op de semi-
vrijstaande woning. 

Er zijn in Irak nog geen bruikbare energie-ef-
ficiëntie normen beschikbaar. Om de wederop-
bouw te ondersteunen heeft de ‘’AFCEE, Air 
Force Center for Environmental Excellence’’ in 
2006 in samenwerking met University of Tech-
nology–Baghdad, het “ Interim Iraqi Construc-
tion Standards-Civil Work Specifications” geïn-
troduceerd. Deze normen zijn voor toepassing 
voor de regionale en internationale aannemers. 
Er gelden momenteel geen bouwregels/ener-
gienormen voor de woningbouwsector. Te ver-
wachten is dat ook in Irak energie-efficiëntie 
normen ontwikkeld worden. Bij dit onderzoek 
streeft men dat alle nieuwe woningen energie-
zuinig gebouwd moeten worden, ter voorberei-
ding op de toekomst. 

Wegens de economische- en bevolkingsgroei is 
de vraag naar energie (elektriciteit) in Irak in 
de aflopende 10 jaar gestegen. De economie van 
Irak is momenteel sterk afhankelijk van inkom-
sten uit de olie-industrie. Maar dit geldt ook 
voor het opwekken van elektriciteit in Irak. De 
stijgende vraag naar elektriciteit leidt tot nega-
tieve gevolgen voor de olie-export inkomsten. 
Voldoen aan de vraag naar elektriciteit met be-
trouwbare en continue toevoer is de belangrijk-
ste directe zorg voor elektriciteit-sector in Irak.

Om dit probleem aan te pakken zou de over-
heid met een concreet beleid moeten komen 
wat betreft de huisvestingsachterstand. Op ko-
rte termijn moet het overheidsbeleid zich rich-
ten op de bestaande sterke factoren van de won-
ingbouwsector, namelijk de lokale aannemers. 
Om een woningaanbod met een aanvaardbare 
kwaliteit tegen een redelijke prijs te kunnen re-
aliseren, zal de overheid zich op lange termijn 
moeten richten om meer ruimte en mogeli-
jkheden creëren voor de projectontwikkelaars. 

Om aan de elektriciteitsvraag in de toekomst 
te kunnen voldoen zal de overheid nog meer 
moeten investeren in de elektriciteit-infrastruc-
tuur. Daarnaast moeten de huidige centrales 
zoveel mogelijk benut worden door deze verder 
te verbeteren. Om de onafhankelijkheid van 
de fossiele brandstoffen te stimuleren moet de 
Iraakse overheid gaan investeren in alternatieve 
energiebronnen zoals wind, water en zonne-
energie. Irak kan in de toekomst enorm gaan 
profiteren van het feit dat er voldoende zonne-
energie beschikbaar is. Dit is te danken aan zijn 
geografische ligging. 

Het is van groot belang dat men beseft dat en-
ergiezuinig bouwen een groot positieve im-
pact zal hebben op de economie van het land, 
aangezien olie de grootste inkomsten brengt 
voor Irak door olie-export. Als het gedrag van 
het energieverbruik zich zo continueert, zal het 
binnenlandse gebruik van de olie blijven toene-
men, wat vervolgens de olie-export negatief zal 
beïnvloeden. 
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als studiekamer, een toilet en de badkamer op 
de zuidwestelijke hoek (figuur 3.1).   
     

 
Figuur 3.1 Begane grond     

      
Het merendeel van de woon -en eetkamer ligt 
op het noordoosten. Een rechthoekig trappen-
huis aan het zuidoosten verbindt de begane 
grond met de eerste verdieping. De eerste ver-
dieping bestaat uit drie slaapkamers met aan-
grenzende toiletten en een badkamer, waarvan 
twee zich bevinden op het zuid en zuidwesten 
en (master bed room) op het noordoosten van 
het gebouw (figuur 3.2 blz 34). 

De familiekamer is een vrij grote ruimte die 
gebruikt wordt gedurende het hele jaar. In de 
zomer brengt de familie de ochtend- en de mid-
dagsmaaltijd door in de familiekamer. Vooral 
omdat de familiekamer wordt gekoeld door 
airconditioning. De avond brengen ze door 
in de tuin. De familiekamer is meestal gericht 
op de voortuin en de hoofdstraat ongeacht de 
geografische oriëntatie. De binnenhal is het be-
langrijkste circulatiegebied van alle kamers op 
de begane grond en bij de trap.De grote tuin is 
voornamelijk aan de voorkant en zelden aan de 
achterkant. Soms is er een kleinere tuin langs 

Energieanalyse van de semi-vrijstaande woning

3 Energieanalyse van de semi- 
 vrijstaande woning

3.1 Introductie
Ooit zal in Irak de bezorgdheid over de toe-
komstige levensvatbaarheid van brandstoffen 
(vooral olie) leiden tot bewustzijn van het ener-
gieverbruik. Tot nu toe besteedt de bouwtech-
nologie in Irak weinig aandacht aan het klima-
tologische en thermisch ontwerp. Ontwerpen 
van de meeste woningen in de moderne won-
ingbouwsector in Irak passen niet bij het plaat-
selijke klimaat. Economische ontwikkelingen 
in Irak hebben geleid tot een toenemende vraag 
naar elektriciteit in residentiële gebouwen. Een 
groot deel van elektriciteit wordt verbruikt door 
airconditioningsystemen tijdens het warme 
zomerseizoen. Vermindering van energiever-
bruik in de genoemde gebouwen is een belan-
grijk doel en is een bijzondere uitdaging in het 
warme en droge klimaat van het land. 

Er is gekozen voor één specifiek woningtype 
namelijk, semi-vrijstaande woning. Ondanks 
dat dit woningtype niet energiezuinig is we-
gen zijn bouwstijl, is het tot heden het meeste 
gewilde woningtype. In dit hoofdstuk worden 
de achtergronden van thermische eigenschap-
pen van semi-vrijstaande woning geanaly-
seerd, en de voorbereidingen getroffen voor het 
simuleren van het energiegedrag van huidige 
geselecteerd woningtype. 
      
3.2 De semi-vrijstaande woning
De woning is een eengezinswoning woningtype 
3 (tabel 2.2, hoofdstuk 2) van de woningen-
typologie in Irak. Het is een typisch moderne 
Iraaks huis dat wordt gebouwd uit holle beton-
nen blokken voor externe en interne gevels, en 
heeft een gewapend betonnen dak en vloer. De 
oppervlakte van het perceel is 300 m², waarvan 
153 m² bebouw. Het is een rechthoekige struc-
tuur met zijn lange as richting noordoost. De 
begane grond bestaat uit een gemeenschappeli-
jke woon -en eetzaal, een aparte kamer voor 
gasten, een slaapkamer bestemd voor gasten-
verblijf, een aparte ruimte welke gebruikt wordt 
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3.2.1 De constructie opbouw 
Het materiaal van het dak van de geselecteerde 
woning bestaat uit massief gewapend beton, U-
waarde is 1.78 W/m²K. Deze hoge U-waarde 
wordt grotendeels veroorzaakt door het ge-
bruiken van een zandlaag als vervanging van 
isolatie materiaal. De buitengevels bestaan uit 
holle betonnen blokken, met een afmeting van 
200 mm, afgewerkt van binnen met een afwerk-
laag van kalkpleister 20 mm, en op de buiten-
kant van het gevels een afwerklaag van 20 mm 
cementpleister. In sommige gevallen wordt de 
buitenkant met natuursteen afgewerkt, zonder 
enige isolatie. De U-waarde is 2.6 W/m²K. De 
gevelopeningen bestaan uit helder dubbel glas 
in kunststof kozijnen. Het gekozen glas type 
is dubbele beglazing en wordt meestal geïn-
stalleerd vanuit akoestische overweging in 
plaats van thermische prestaties. De dikte is 
doorgaans 6-15-4 mm. Kozijnen en beglazing 
worden lokaal geproduceerd in Irak. 

Het oppervlak van het dak in de geselecteerde 
woning heeft een lichtgrijze kleur (betonnen 
tegels), verder wordt het dak niet afgewerkt met 
een bepaalde kleur. Voor het oppervlak van de 
buitengevels worden vele soorten kleuren ge-
bruik: de kleur wordt in meeste gevallen uitge-
kozen op basis van esthetische overwegingen in 
plaats van een energiebesparende reden. 
      
De afbeeldingen 3.3-3.11 zijn aantal voor-
beelden van het woningbouwproces over het 
algemeen.(Levo construction company, Sulaymaniyah-
Irak)
      

 
Figuur 3.3 
     

een of beide zijden. Het hebben van de grote 
tuin aan de voorkant van het huis maakt het ge-
makkelijker om gasten te ontvangen tijdens de 
avond in de zomer. De tuin is meestal omringd 
door een muur van ongeveer 1,5m, om de pri-
vacy van de familie te waarborgen. 

 
Figuur 3.2 Eerste verdieping (Bron: Levo construction company, 
Sulaymaniyah-Irak)      
      
Tabel 3.1 De bouwmaterialen per bouwdeel 

Omschrijving Materiaal

Fundering Gewapend beton/ Betonnen 
holle blokken

Vloeren Gewapend beton

Vloerafwerking Keramische vloertegels

Gevels Betonnen holle blokken (dra-
gend)

Gevelafwerking 
binnen 

Gipspleister

Gevelafwerking 
buiten

Cementpleister

Dak Gewapend beton

Dakafwerking Bitumen waterkerende laag, 
Betonnen tegels

      

Energieanalyse van de semi-vrijstaande woning
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Figuur 3.8 Aanbrengen van het dak tegels  
     
     

 
Figuur 3.9 Bevestigen van het kozijn   
     

 
Figuur 3.10 Afdichten van het kozijn kieren   
     

 
Figuur 3.11 Afwerking (buiten)    
      
  

 
Figuur 3.4      
Figuur 3.3 en 3.4 Aanleg van de fundering   
      

 
Figuur 3.5 Storten van de begane grond vloer  
     

 
Figuur 3.6 De opbouw van de buitengevels  
     

 
Figuur 3.7 Aanbrengen van waterkerende laag  
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Figuur 3.12 Detail 1 begane grond   

Energieanalyse van de semi-vrijstaande woning

Detail 1  
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Figuur 3.13 Detail 2 verdiepingsvloer   

Energieanalyse van de semi-vrijstaande woning

Detail 2  
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Figuur 3.14     

Figuur 3.12-3.14 uitvoeringen details   

Energieanalyse van de semi-vrijstaande woning

Detail 3  

Figuur 3.14 Detail 3 het dak    
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aanbeveling die kan dienen als uitgangspunt voor 
het ontwerp van een passend, en comfortabel 
binnenklimaat.     
      

Figuur 3.15 Maximum en minimum temperatuur in de provincie 

Al-Tamim (METEONORM)    
      
3.3.1 Klimaatanalyse volgens Mahoney  
 tabellen (provincie Al-Tamim)
 (Building technology for tropical   
 countries ON 365, 2007)
Een systeem welke de thermische behaaglijk-
heid voor mensen kan beoordelen is de Ma-
honey benadering. Het Mahoney systeem 
bestaat uit een reeks tabellen die de klimaatge-
gevens (relatief vochtigheid, luchttemperatuur, 
regen en wind snelheden) voor een bepaalde 
locatie in kaart brengen gedurende het jaar en 
bepaalt de hoogste en de laagste van de gemid-
delde waarden. Deze analyse resulteert in aan-
bevelingen en richtlijnen voor de thermische 
behaaglijkheid. 

Tabel 3.3 (blz 40)geeft het gemiddelde aan van 
het maximale en minimale temperatuur. AMT 
staat voor de jaarlijkse gemiddelde temper-
atuur en AMR is het verschil tussen de hoog-
ste en laagste temperatuurwaarde. Vervolgens 
is de vochtigheid verwerkt in tabel 3.4 (blz 40)
(humidity group). Hieruit is af te lezen dat de 
vochtigheid in de zomermaanden (mei-okto-
ber) onder de (humidity Group) 2 valt. Met be-
hulp van tabel 3.3 en 3.4 kan het comfortabel 
binnenklimaat worden bepaald in tabel 3.5 (blz 
40).
     
 
      
      
      
      
      
      

3.2.2 De Bouwkosten
      
Tabel 3.2 de bouwkosten    
Bouw 
compo-
nent 

Een-
heid

Kosten 
$

Totale 
opperv-

lakte

Totale 
kosten $ 

Grond m² 200 300 60000
Fundatie m¹ 40 91.7 3668
Vloer-B.G m² 30 153 4590
Vloer- 1e 
ver.

m² 42 128 5376

Trappen m³ 200 11 2200
Binnen-
wanden

m² 35 203 7105

Gevels m² 39 292 11388
Gevelope-
ningen 

m² 80 80.7 6456

Dak m² 65 149 9685
Totaal 110.468

     
De prijzen hierboven zijn de huidige prijzen 
betreffende genoemde werkzaamheden ver-
kregen door telefonisch contact met lokale 
aannemers(Levo construction company, Sulay-
maniyah-Irak). De grondkosten kunnen ver-
schillen per wijk en kunnen afwijken van wat 
hier is aangegeven. Ook kan er een verschil zit-
ten in de bouwkosten. Wanneer de woning door 
plaatselijke aannemers gebouwd wordt, kan de 
prijs hoger uitvallen dan wanneer de eigenaar 
zelf het bouwproces regelt.   
     
3.3 De klimaatkenmerken van   
 de provincie Al-Tamim
Een analyse van het klimaat in een bepaald ge-
bied kan leiden tot nemen van beslissingen wat 
energie-efficiëntie betreft. Het helpt verder het 
identificeren van de klimatologische element-
en, evenals hun effecten op het binnenklimaat. 
De informatie helpt een ontwerper om een huis 
te bouwen dat past in weersomstandigheden. 
De zonnestraling is de belangrijkste bron van 
warmte. Daarnaast zijn de luchttemperatuur en 
luchtvochtigheid de meest opvallende factoren 
die de behaaglijkheid van een binnenklimaat 
kunnen beïnvloeden. De volgende paragrafen 
bevatten een aantal basisgegevens, evenals een 
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Tabel 3.3 Luchttemperatuur van de provincie Al-Tamin 

J F M A M J J A S O N D H AMT

A 12.2 15.4 19.1 25.3 32.8 38.4 45.2 47.6 39.4 32.1 23.6 15.7 47.6 24.3
B 4.6 6.3 9.5 15.6 19.9 21.2 25.2 29.8 24.5 21.1 11.7 7.3 4.6 43
C 8.4 10.9 14.3 20.4 26.3 30.0 35.2 40.7 34.45 26.6 17.6 12 L AMR

            
A = Monthley mean max.
B = Monthley mean min.
C = Monthley mean range.
H = Highest
L = Lowest            
            
Tabel 3.4 Vochtigheid, neerslag en wind van de provincie Al-Tamin 

J F M A M J J A S O N D
RH (percentage) 
Monthly mean max. 
(a.m.) 92 90 87 84 69 53 45 50 57 67 83 92
RH (percentage) 
Monthly mean min. 
(p.m.) 65 51 46 35 21 19 15 14 16 23 39 62
Average 78.5 70.5 66.5 59.5 45 36 30 32 36.5 45 61 77
Humidity group 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4
Rainfall (mm) 60 65 73 27 15 0 0 0 0 10 40 45
Wind: prevailing N N NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
Wind: secondary NW NW N N SW SW SW SW N N N N 

             
Tabel 3.5 Human comfort limit      

Annual mean temperature (°C) ATM > 20 °C ATM 15 - 20 °C ATM < 15 °C
Average relative humidity Day Night Day Night Day Night

1 )    0 - 30 % 26 - 34 17 - 25 23 - 32 14 - 23 21 - 30 12 - 21
2 )  30 - 50 % 25 - 31 17 - 24 22 - 30 14 - 22 20 - 27 12 -20
3 )  50 - 70 % 23 - 29 17 - 23 21 - 28 14 - 21 19 - 26 12 -19
4 )  70 -100 % 22 - 27 17 - 21 20 - 25 14 - 20 18 - 24 12 -18
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A3 geeft de koudste maanden van het jaar aan 
bij de provincie Al- Tamim. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tabel 3.6 Diagnose   
  J F M A M J J A S O N D
Humidity group 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4
Temperature (°C)
Monthly mean max 12.2 15.4 19.1 25.3 32.8 38.4 45.2 47.6 39.4 32.1 23.6 15.7
Day comfort max 27 27 29 29 31 31 31 31 31 31 29 27
Day comfort min 22 22 23 23 25 25 25 25 25 25 23 22
Monthly mean min 4.6 6.3 11.5 15.6 21.9 31.2 39.2 39.8 29.5 23.1 14.7 7.3
Night comfort max 21 21 23 23 24 24 24 24 24 24 23 21
Night comfort min 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Thermal stress
Day C C C o H H H H H H o C
Night C C C C o H H H H o C C

      
Temperatuur boven het comfort  H (warm)
Comfort    o
Temperatuur onder comfort  C (koud)

Tabel 3.6 geeft een overzicht aan van de koude, 
comfortabele en hete maanden van het jaar. 
Opmerkelijk is de periode van mei-oktober de 
heetste maanden zijn van het jaar. 
 
Tabel 3.7 Indicatoren   
  J F M A M J J A S O N D Totals
Humid
H1 Air movement (essential)                          
H2 Air movement (desirable)                          
H3 Rain protection                          

Arid

A1 Thermal storage       x x x x x x x     7
A2 Outdoor sleeping         x x x x         4
A3 Cold season problems x x                 x 4

      
Tabel 3.7 onderscheidt 2 klimaattypen, nameli-
jk vochtige- en droge klimaat. Provincie Al-
Tamim heeft een droog klimaattype. 

A1 Staat voor de nodige thermische capaciteit 
van de bouwschil, die van toepassing moet zijn 
bij minimaal 10 graden temperatuurverschil 
tussen dag en nacht, die samenvalt met lage 
(humidty) klasse 1, 2 en 3.
A2 geeft de periode aan waarbij het nachtklimaat 
zo comfortabel is dat buitenslapen wenselijk is.  
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Hieruit zijn er aantal aanbevelingen voortge-
komen, zie recommendations tabel 3.8. Deze 
aanbevelingen dienen als een basis voor het 
verbetering proces van de energie-efficiënt 
maatregelen in de provincie Al-Tamim

3.3.2 Aanbevelingen van Mahoney   
 tabellen 
(Mahoney) methode heeft bij iedere klimaat-
type een aantal aanbevelingen opgesteld waar 
het ontwerp van een gebouw aan moeten vol-
doen om de klimatologische problemen zo veel 
mogelijk te beperken. In tabel 3.8 zijn scores 
van A1, A2 en A3 verwerkt.    
      
Tabel 3.8 Aanbevelingen  
Arid   Recommendation
A1 A2 A3    
7 4 4 Layout  
0-10       1. Buildings oriented on east- west axis to reduce expo-

sure to sun   
    0-4   2. Compact courtyard planning
      Spacing  

        3. Open spacing for breeze penetration

        4. As 3 but protect from cold/hot wind

        5. Compact planning
      Air movement  
        6. Rooms single banked. Permanent provision for air 

movement0-5      
6-12       7. Double banked rooms with temporary provision for 

air movement        
        8. No air movement requirement
      Openings  
0 or 1   0   9. Large openings, 40-80% of N and S walls
11 or 12   0 or 1   10. Very small openings, 10-20%
        11. Medium openings, 20-40%
      Walls  
0-2       12. Light walls; short time lag

3-12       13. Heavy external and internal walls

      Roofs  
0-5       14. Light insulated roofs

6-12       15. Heavy roofs

      Outdoor sleeping  

      16. Space for outdoor sleeping required

      Rain protection  
        17. Protection from heavy rain needed
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3.4 Het jaaroverzicht van energieverbruik in de huidige situatie    
            
Tabel 3.9 Energievraag per jaar in de huidige situatie (Zie bijlage II voor berekeningen achtergronden) 
Warmteverlies (KWh) Verwarming 

(KWh)
Koeling   
(KWh)

Andere energieposten                
(KWh)

+ - + - Warm water 4602
Transmissie 33222 Verlichting 4896

Ventilatie/Infiltratie 5617 Andere elektrische apparaten 2970

Warmtewinsten (KWh)

Zonnestraling 20084

Intern* 3840

Koelbehoefte (KWh)

Transmissie 27308

Ventilatie/Infiltratie 3432

Zonnestraling 21998

Intern* 2856

Totaal 14915 55594 70509

*Mensen, verlichting en huishoudelijke apparaten        
            

5%

6%

4%

18%

67%

Warm water

Verlichting

Andere elektriciteit apparaten

Verwarming

Koeling

Figuur 3.16 Energievraag per jaar in de huidige situatie (%) tabel 3,9
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dinar boven 4001 KWh. 60 Dinar is gelijk aan 
0.05 dollar. De productieprijs van een KWh in 
Irak is 40 procent lager dan gemiddelde geïm-
porteerde KWh via de buurlanden (Minster of 
Electricity). Hierdoor is van cruciaal belang dat 
er op korte termijn geïnvesteerd wordt in elek-
triciteitscentrales in Irak. 

Het elektriciteitsgebruik voor verwarming is in 
werkelijkheid minder dan wat er berekend is op 
basis van de energiebalans. Dat komt grotend-
eels doordat niet alle ruimten voorzien zijn van 
elektriciteitsverwarming. In tegendeel, in de hu-
idige woningen worden grotendeels oliekachels 
gebruikt voor het verwarmen van de ruimten. 
Elektrische verwarmingen worden meestal ge-
bruikt in de ruimten waar veel geleefd wordt. 
De woon-eetkamer is een van die ruimten wel-
ke dagelijkse minimaal 16 uren wordt gebruikt. 
Het elektrische verwarming/koeling apparaat 
van deze ruimte is meestal een split unit (figu-
ur 3.17). De andere kleinere ruimten worden 
meestal voorzien van oliekachels (figuur 3.18) 
die tijdens het gebruik van de ruimten aan bli-
jven staan. Door de negatieve gevolgen van ol-
iekachels op de gezondheid worden dit soort 
kachels steeds minder gebruikt. Huiseigenaren 
die over voldoende financieren middelen be-
schikken installeren een split unit voor alle 
ruimten. Naast deze split unit zijn er ook an-
dere relatief goedkopere elektrische verwarm-
ing apparaten (figuur 3.19). De voordelen van 
dit soort elektrische verwarmingen zijn onder 
andere de goedkope aanschafprijs, onderhoud-
sarm en het heeft voldoende inzetflexibiliteit.  
     

Figuur 3.17 Split unit     
      
      
      

Met betrekking tot energieverbruik hebben de 
woningen een bijzonder kenmerk. In tegenstel-
ling tot andere gebouwen zijn woningen me-
estal bezet en geconditioneerd 24 uur per dag, 
bijna elke dag van het jaar. Het energieverbruik 
in de geselecteerde woning wordt in eerste 
instantie op basis van energiebalans geanaly-
seerd. In deze analyse wordt er gekeken naar 
de resultaten van de warmtewinsten/verliezen 
door verschillende gebouwcomponenten en het 
energieverbruik door andere elektrische appa-
raten.

De warmtestromen zijn afhankelijk van de bin-
nen condities, het buitenklimaat en de woning-
kenmerken. Om de warmt-koeling behoefte 
van een gebouw te bepalen wordt ten eerste het 
warmteverlies en de warmtewinst berekend. 
Vervolgens wordt het warmteverlies vermind-
erd met de warmtewinst (energiebehoefte = en-
ergieverlies - energiewinst). Als de energiebe-
hoefte positief is betekent dit dat er verwarmd 
zal moeten worden (‘s winters). Als de energie-
behoefte negatief is, betekent dit dat er gekoeld 
zal moeten worden (zomers).   
      
3.4.1 Werkelijk energiegebruik voor ver 
  warming en koeling
Totale verwarming     
14915 KWh / 272 m² = 54.8 KWh/m² per jaar
Totale koeling      
55594 KWh / 281 m² = 204.4 KWh/m² per jaar
Totaal energiegebruik per jaar 
(14915+55594+12468) = 82972 KWh. 
      
3.4.2  Elektriciteitskosten 
De elektriciteitsproductie is niet voldoende om 
aan de elektriciteitsvraag te voldoen, daarom 
wordt via verschillende buurlanden elektriciteit 
ingevoerd. De kosten van een KWh varieert van 
0.01 dollar via Jordanië tot 0.05 dollar via Turki-
je. Door de huidige elektriciteit subsidies biedt 
de Iraakse (Minster of Electricity) de geïmpor-
teerde elektriciteit samen met de huidige elek-
triciteit productie in Irak aan voor de volgende 
gemiddelde elektriciteitskosten: 10 dinar voor 
0-1000 KWh, 20 dinar voor 1001-2000 KWh, 
30 dinar voor 2001-4000 KWh en 60 Iraakse 
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ken over voldoende capaciteit om dit soort koe-
lapparaten te installeren en te onderhouden. 
Naast gevels split units is er andere koelappa-
raat (Air cooler) (figuur 3.20). Dit apparaat is 
geïntroduceerd in het begin van de jaren 1970. 
Momenteel maakt 90 procent van alle woningen 
in Irak gebruik van dit koelingsapparaat. Deze 
apparaten worden geïnstalleerd op de daken 
van de woningen. De koude lucht wordt vervo-
erd via luchtkanalen. De luchtkanalen worden 
bevestig en afgewerkt aan het plafond tijdens 
de afwerkingsfase. Behalve het gebruik van de 
elektriciteit hebben deze koelapparaten ook 
water nodig (10-12 liter/uur) voor het produc-
eren van koude lucht. In tegenstelling tot gevels 
split unit zijn deze apparaten goedkoper in aan-
schaf, energiegebruik en onderhoud.  
      

Figuur 3.20 (Air cooler)     
  

Tabel 3.10 Koeling/verwarming apparaten  
Koeling/Verwarming zones Opp. m² Koelapparaat Verwarming apparaat

1.Woon/eetkamer 38.88 Split unit Split unit

2.Gasten woonkamer 26.0 Split unit Split unit

3.Werkruimte 24.0 Gezamenlijk koelappa-
raat (Air cooler) 

M.E.V

4.Gasten slaapkamer 17.5 Gezamenlijk koelappa-
raat (Air cooler)

M.E.V

5.(master) slaapkamer 26.0 Split unit Split unit

6.Slaapkamer 1 17.5 Gezamenlijk koelappa-
raat (Air cooler)

M.E.V

7.Slaapkamer 2 24.0 Gezamenlijk koelappa-
raat (Air cooler)

M.E.V

8. Badkamer 6 M.E.V
(M.E.V., Mobiel elektrische verwarming)   
      

Figuur 3.18 Oliekachel    
      

Figuur 3.19 Mobiele elektrische verwarming    
      
Door de enorme hoeveelheid warmte die bin-
nenkomt via zonnestraling en transmissie is de 
koeling in de geselecteerde woning heel groot. 
In het extreme zomerklimaat van de provincie 
Al-Tamim zijn ruimten zonder koeling niet 
leefbaar. De meest gebruikte koelapparaten 
zijn de gevels split units. Deze apparaten zijn in 
verschillende koelvermogens leverbaar in alle 
steden van Irak. Lokale installateurs beschik-  
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Warmtewinst (koeling behoefte) bestaat uit
•Warmte door transmissie van gevels, ramen, 
vloeren en daken;
•Straling van de zon, direct via ramen;
•Warmte verkregen door ventilatie/infiltratie 
waardoor warme buitenlucht binnenkomt 
door bewust ventileren of lekken;
•Interne warmtewinsten (mensen, verlicht-
ing en apparaten).     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
     
     
      
      

3.5 Analyse van de energiebalans 

3.5.1 Koeling behoefte    

 
      
      

Hoe groter het temperatuurverschil hoe sneller 
de warmtestroom. De thermische prestaties van 
een gebouw zijn afhankelijk van aantal factor-
en. Ze kunnen samengevat worden in ontwerp-
variabelen, oriëntatie en zonwering, eigen-
schappen van het materialen en het klimaat. De 
warmteoverdracht tussen de binnenruimte en 
de omgeving (figuur 3.21) kan worden geclas-
sificeerd als volgt: de warmtewinst/verliezen 
Q in (Watt) vertegenwoordigt de snelheid 
waarmee warmte binnenkomt/uitgaat in een 
geconditioneerde ruimte van een externe bron 
of worden vrijgegeven aan de ruimte van een 
interne bron gedurende een bepaald tijdsinter-
val.      
      
Tabel 3.11 Warmtewinsten in de huidige situatie per jaar

Bruikbare warmtewinsten (winter) KWh/M² Koelbehoefte (zomer) KWh/M² 

Zonnestraling 71 Zonnestraling 78

Intern (mensen, apparaten en verlicht-
ing)

13.5 Intern (mensen, apparaten en verlicht-
ing)

10

Transmissie 103.4

Ventilatie/Infiltratie 13

Totaal 84.5 204.4
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Figuur 3.21 Warmteoverdracht proces tussen een gebouw en de externe omgeving
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Figuur 3.22 koeling behoefte  (%)        
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Figuur 3.23 Koeling behoefte door transmissie in maand juli (%)  (zie de berekeningen in bijlage II)     
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3.5.2  Warmteverlies    

19%

55%

17%

8%
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Deur

Figuur 3.24 Warmteverlies door transmissie per jaar (%)

zie de berekeningen in bijlage III)    
     
Warmteverlies ontstaat  door:
• Warmte door geleiding door gevels, ramen en 
daken;
• Ventilatie/infiltratie van koude buitenlucht.
      
Tabel 3.12 Warmteverlies in huidige situatie per jaar

Warmteverliezen KWh/M ² 
Transmissie 118
Ventilatie/Infiltratie 19

     
Uit de warmtewinsten/verliezen analyse kan 
geconcludeerd worden dat de niet geïsoleerde 
bouwschil van de huidige situatie als een ther-
mische brug beschouwd kan worden. Door de 
slecht isolerende en warmt accumulerende ei-
genschap van de bouwschil zullen de extreme 
buitentemperaturen grote invloed hebben op 
de koeling tijdens de zomermaanden. De bijna 
loodrechte zonnestand in de zomermaanden 
zorgt voor een verhoging van de dakopperv-
laktetemperatuur tot bijna 60 °C. Naast het dak 
zijn de gevels de zwakste bouwcomponenten. 
Zowel in de winter als in de zomer is de trans-
missie door de gevels in verhouding met andere 
bouwschilcomponenten het hoogst.   
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3.6.2 Onderzoeksmethodologie
Het dynamische Transient System Simula-
tion programma (TRNSYS) is een simulatie 
programma welk ontwikkeld werd door de 
universiteit van Wisconsin. Dit programma 
wordt in verschillende landen gebruikt voor het 
simuleren en analyseren van de thermische pr-
estaties en het energiegedrag van een bepaald 
gebouw in verschillende klimaten. Ventilatie, 
koeling, verwarming, infiltratie en interne win-
sten, aantal en activiteit van de bewoners en 
elektrische toestellen zijn enkele van de vari-
abelen die gedefinieerd kunnen worden in dit 
programma. Voor de opbouw van bouwschil 
materialen er is een materiaalbibliotheek. Nieu-
we materialen kunnen ook worden toegevoegd 
wanneer er ander constructies wenselijk zijn. 

Voor het simuleren van de huidige situatie 
en het simuleren van de effecten op het ener-
gieverbruik, heb ik gebruik gemaakt van dit 
programma. Hiervoor heb ik een basis cursus 
gevolgd en ben ook ondersteund met de nodige 
feedback door heer Ir. R. Gorissen.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.6 Simulatie van de geselecteerde  
 woning
Er zijn vele krachtige energie simulatieprogram-
ma’s beschikbaar welke kunnen worden gebruikt 
voor het analyseren van het energiegedrag van 
de gebouwen en de bijbehorende verwarmin-
gen, ventilatie en airconditioning systemen. De 
simulatieprogramma’s geven de ontwerpers in-
zicht in het energieverbruik. Daardoor kunnen 
er in de beginfase wijzigingen plaatsvinden in 
het ontwerp. Om belangrijke tekortkomingen 
van het ontwerp te voorkomen moet de archi-
tect het energiegebruik met experts evalueren. 
Indien energie-efficiëntie niet voldoende be-
handeld wordt tijdens de beginfase zullen hoge 
operationele kosten zich opstapelen tijdens de 
levensduur van het gebouw. Tijdens het con-
ceptuele ontwerp van het project kan energie 
modellering een waardevolle bijdrage leveren. 
Die kan worden gebruikt om de effecten van de 
locatie en oriëntatie van het gebouw te testen. 
Met goede professionele ervaring, in combina-
tie met de standaardwaarden, kan door mid-
del sommige software snel een model geleverd 
worden dat misschien niet erg nauwkeurig is, 
maar perfect geschikt is voor het vergelijken 
van alternatieve mogelijkheden. 

3.6.1 Strategieën en aannames voor de  
 simulaties
De simulaties worden uitgevoerd in twee fasen; 
de huidige situatie en de verbeterde situatie. In 
dit hoofdstuk zal er aandacht besteed worden 
aan het energiegebruik van de huidige situ-
atie. In het volgende hoofdstuk zullen als eerste 
de effecten van de oriëntatie en de bouwschil 
op het energiegebruik gesimuleerd worden. 
Daarna worden concepten energie-efficiëntie 
strategieën toegepast. Voor vergelijking van de 
resultaten zal simulatie uitgevoerd worden. Met 
de resultaten van beide simulatiegevallen zul-
len er twee belangrijke vergelijkingen gemaakt 
worden voor de koeling en verwarming betref-
fende het energieverbruik van elke situatie. 
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Zuidoos (zijgevelrechts) 25.38 m² ( 23.5 % 
van gevels opperv-
lakte)

Daktype D-1 (bijlage I) U-
waarde (W/m² K) 
1.78

Dakoppervlakte Begane grond       
21 m²
Eerste verdieping 
128 m²

Vloertype V-1 (bijlage I) U-
waarde (W/m² K) 
1.56 

Vloeroppervlakte

 Begane grond 153 m²

 1ste verdieping 128 m²

Schaduw Nee

Zonwering Nee

HVAC gevels units

Zomer-Bezet 25°C

Zomer-onbezet 30°C

Winter-bezet 20°C

Winter-onbezet 17°C
       
3.6.4 Opmerkingen
•Een interieur zonnescherm (gordijnen) wordt 
voor alle ruimten gebruikt.
•Ter bescherming van het binnenklimaat 
worden in alle gekoelde ruimten geen ramen 
opengelaten, er is wel een periodiek natuurlijke 
toevoer van de lucht. Dat gebeurt meestal via 
andere ruimten (hal of gang) om te voorkomen 
dat de directe warme lucht het binnenklimaat 
verstoort. 
•Klimaatgegevens voor de simulatie worden 
verkregen uit het METEONORM programma. 
METENORM is een meteorologische database 
die meer dan 7400 weerstations heeft over de 
hele wereld, met inbegrip van provincie Al-
Tamim in Irak. 
      
      
      
      

3.6.3 Specificaties van de input   
 parameters
Tabel 3.13 beschrijft de karakteristiek, opera-
tioneel en bouwfysische eigenschappen van de 
woning. 
      
Tabel 3.13 Bouwkarakteristiek van het geselecteerde semi-
vrijstaande huis    

Locatie Al-Tamim provin-
cie

Oriëntatie   Voorgevel richting 
noordoost (Azi-
mut) oriëntatie van 
het gebouw ten 
opzichte van het 
noorden 45 graden

Aantal bewoners 6 personen 

Bebouwde oppervlakte 153 m²  

Verdiepingen Twee verdiepingen

Vorm Rechthoek

Volume  Begane grond 459 
m³, eerste verdie-
ping 384 m³

Geveltype G-1 (bijlage I) U-
waarde (W/m² K) 
2.8

Geveloppervlakte inclusief 
glas 
Noordoost  (voor-
gevel)

86.25 m²

Zuidoost (zijgevellinks) 93.25 m²

Zuidwest (achtergevel) 86.25 m²

Noordwest (zijgevelrechts) 107.9 m²

Glas type Dubbel glas (6-15-
4)mm, U-waarde 
(W/m² K) 2.8

Gevelopening oppervlakte 

Noordoost (voorgevel) 33.7 m² (39.1 % van 
gevels oppervlakte)

Noordwest (zijgevellinks) 6.7 m² ( 7.19 % van 
gevels oppervlakte)

Zuidwest (achtergevel) 14.92 m² ( 17.3 % 
van gevels opperv-
lakte)
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door de transmissie aanzienlijke groot. In de 
maand juli wordt 67 procent van de koeling be-
hoefte veroorzaakt door de transmissie (figuur 
3.26 blz 52). De externe gevels in deze situatie 
zijn opgebouwd uit materialen met een lage 
thermische warmteaccumulatie.    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
Zoals eerder vermeld in dit verslag zijn de bou-
wmaterialen en de bouwwijze in veel gevallen 
gebaseerd op de lokale beschikbaarheid, accep-
tatie en kosten. Hierdoor zijn de thermische ei-
genschappen verwaarloosd. Voor verdere uitleg 
over het hoge energieverbruik wordt verwezen 
naar paragraaf 3.8.3 waar alle oorzaken uitgeb-
reid toegelicht worden.     
Volgens de simulatieresultaten is het jaarlijkse 
energieverbruik (koeling/verwarming) van de 
huidige situatie 58932 kWh per jaar. In werkeli-
jkheid ligt het energieverbruik lager omdat er an-
dere methoden worden gebruik tijdens de win-
termaanden voor het verwarmen van de ruimte 
(zie paragraaf 3.4.2).    

3.7 Simulatieresultaten 
De simulatie werd uitgevoerd op basis van 
een kalenderjaar. Veel resultaten werden ver-
kregen en geanalyseerd met inbegrip van op-
pervlaktetemperaturen en het energiever-
bruik op jaarbasis betreffende de koeling en 
het verwarmen van de woning (figuur 3.25). 
     

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal
Koeling 0 0 22 1156 4746 8244 10838 9785 5858 2063 1 0 42713
Verwarming 5390 3746 1132 37 0 0 0 0 0 44 1375 4495 16219
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jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Warmtebehoefte 
(KWh)

8126 6633 4635 2560 1101 4006 6994

Koelingbehoefte 
(KWh)

1060 4560 7424 6325 2287

      
Uit de resultaten blijkt dat voor totaal energiev-
erbruik voor zowel de koeling als de verwarm-
ing in de huidige situatie opmerkelijk hoog is, 
met als uitschieter het energieverbruik voor 
de koeling in de maand juli (10838 KWh). Dit 
wordt vooral veroorzaakt door de ongecon-
troleerde warmtewinsten (koeling behoefte) 
van de zonnestraling en de transmissie. Deze 
twee factoren zijn ook de grootste oorzaken die 
de koeling sterk beïnvloeden. Door de huidige 
woningontwerpstijl met grotere glasopeningen 
zonder deze te voorzien van adequate zonwer-
ing, leidt tot een toename van koelbehoefte 
zonnestraling. Door het niet toepassen van de 
isolatie in de bouwschil zijn koeling behoefte 
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Figuur 3.25 Het energieverbruik op jaarbasis voor  koeling en verwarming van de geselecteerde woning 

Tabel 3.14 Simulatieresultaten voor de totale warmteverliezen/winsten in huidige situatie per jaar
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3.7.1 Ruimtetemperatuur 
De hoogtewaarde van de binnentemperatuur in 
de zomermaanden is zorgwekkend. Tussen de 
maanden juni en augustus is de binnentemper-
atuur vrijwel altijd hoger dan de comfortgren-
zen (zie Figuur 3.27-3.29 blz 53 en 54), zelfs 
tijdens de nachtelijke uren. De verklaring hier-
voor is de buitentemperatuur die overdag vaak 
tot 50°C stijgt in combinatie met de bouwwijze 
welke zoals eerder vermeld niet over voldoende 
thermische capaciteit beschikt waardoor de 
schommelingen in temperatuur niet goed ger-
egeld kunnen worden.     
      
3.7.2 Oriëntatie en oppervlaktetempera- 
 tuur     
De oriëntatie van een gebouw heeft rechtstreeks 
betrekking op koeling behoefte door de zon. 
Door toevoeging van een zandlaag in de dak-
constructie in de huidige situatie zal de temper-
atuur rond de 56.7 °C blijven (figuur 3.30 blz 
55). Het zand heeft warmte accumulatie, hier-
door heeft de zandlaag een actief aandeel in de 
war mte vasthouden zowel in het afkoelen als 
bij het opwarmen. Omdat de zandlaag het iso-
latiemateriaal niet kan vervangen is de thermis-
che eigenschap van het dak niet optimaal.  
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De opgeslagen warmte in het dak zal gedurende 
de dag door de straling worden afgegeven aan 
de binnenruimte. Dat betekent dat de huidige 
dakconstructie een van de zwakke punten is op 
gebied van warmtewinst. Door de thermische 
capaciteit van een bouwdeel (bv. Een dak of een 
vloer) aan te passen kunnen er verschillende 
oppervlaktentemperaturen ontstaan. Tijdens 
de simulatie van de huidige situatie is de huid-
ige dakconstructie vervangen door een laag be-
ton van 100mm. In Figuur 3.31 (blz 55) wordt 
deze oppervlaktetemperaturen getoond. Bij 
Figuur 3.31 is duidelijk te zien dat afname van 
de thermische capaciteit van de dakconstructie 
leidt tot hogere oppervlaktetemperaturen tot 
62.5°C      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Figuur 3.26 Simulatie resultaat van de warmtewinsten (koeling behoefte) in maand juli
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De bouwschil U-waarde Oppervlakte Temperatuur 

N-O (voorgevel) 2.6 45.9 °C

Z-O (rechter zijgevel) 2.6 48.0 °C

Z-W (achtergevel) 2.6 54.5 °C

N-W (linker zijgevel) 2.6 53.5 °C

Dak (horizontaal) 1.78 57.6 °C
      

Figuur 3.27 Jaarlijkse binnen/buiten temperaturen (simulatie) zonder actieve koeling/verwarming.     
            

 Buitentemperatuur 
 Binnentemperatuur 
 Comfort zone 

       

Tabel 3.15 Warmtewinsten in huidige situatie per jaar voor verschillende bouwschil in verschillende oriëntaties
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Figuur 3.28 Buitentemperaturen (simulatie)  in de maand juli (simulatie)    

           

Figuur 3.29 Buitentemperaturen (simulatie) in de maand januari (simulatie)    
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Figuur 3.30 De dakoppervlaktetemperatuur (simulatie) van de huidige dakconstructie (gedurende 1 jaar), simulatie resultaat   
             

 
Figuur 3.31 De dakoppervlaktetemperatuur (simulatie) van de betonnen dakconstructie van 100 mm (gedurende 1 jaar), simulatie resultaat 
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latie wisselingen in de buitentemperatuur bin-
nen niet zo snel voelbaar. De verwarming hoeft 
niet snel te reageren en dat resulteert in een 
constant binnenklimaat. In de zomer, wanneer 
de buitentemperatuur stijgt en de zon schijnt 
zal de bouwschil van het gebouw opwarmen, 
bij een lichte constructie zal deze weinig tijd 
kosten. Binnen een paar uur wordt de binnen-
kant van de constructie behoorlijk warm door 
de straling. De warmte zal het binnenklimaat 
direct beïnvloeden. De warmteaccumulatie van 
de huidige gevels bedraagt 11.55 MJ/(m²K), ter-
wijl de warmteaccumulatie van de traditionele 
gevels 23.17 MJ/(m²K) bedraagt (Bijlage II).
      

Figuur 3.32 De holle betonnen blokken in moderne Iraakse huizen 
      

 
Figuur 3.33  Aangestampte aardeblokken   
      
Isolatie
Naarmate een bouwdeel beter is geïsoleerd vlo-
eit bij een warm buitenklimaat minder warmte 
door dit bouwdeel naar het binnenklimaat. Hi-
erdoor zal het binnen oppervlak minder sterk 
worden opgewarmd in vergelijking met het bin-
nen oppervlak van een minder goed geïsoleerd 
bouwdeel (hogere U-waarde). Bij het toepas-
sen van een moderne bouwwijze in alle steden 
van Irak heeft warmte-isolatie weinig aandacht 
gekregen. Bouwdetails van de bouwschil in het 
huidige staat laten zien dat er helemaal geen 

3.7.3 De oorzaken van warmteverliezen- 
 winsten 
De bouwschil (begane grond vloeren, dak en 
gevels) werkt als een thermische barrière. De 
bouwschil speelt een belangrijke rol in de reg-
ulering van de binnentemperatuur en bepaalt 
mede de hoeveelheid energie die nodig is om 
het thermisch comfort te handhaven. Het mini-
maliseren van warmteoverdracht door de bou-
wschil is van cruciaal belang voor het vermind-
eren van de behoefte aan ruimteverwarming of 
koeling. De totale transmissie warmtewinsten/
verliezen voor zowel zomer -en winter seizoen 
is veroorzaakt door de lager thermische eigen-
schappen van de bouwschil. 

 Warmteaccumulatie
De thermische massa van een gebouw is 
hoofdzakelijk gerelateerd aan de bouwwijze, 
het aantal lagen per bouwcomponent en het 
materiaal. Over het algemeen geldt dat hoe 
zwaarder een materiaal is, hoe meer warmte het 
kan opslaan. Thermische massa is cruciaal voor 
een goed passieve ontwerp. Gevels en daken 
met thermische massa vertragen de snelheid 
waarmee de zon een ruimte opwarmt en de 
snelheid waarmee een ruimte warmte verliest 
in de wintersituatie. 

De traditionele huizen waren met massieve 
buitenmuren gemaakt van klei of aangestampte 
aardeblokken. Dit soort constructie bood een 
goede thermische isolatie aan het gebouw tegen 
de hogere zonnestraling van de dag en vertrag-
ing van de warmteoverdracht in de nacht. Het 
bouwsysteem van de huidige woningen bestaat 
voor het grootste deel uit een gewapende be-
tonconstructie. Daarnaast wordt er veel gebruik 
gemaakt van holle betonblokken voor externe 
en interne wanden met een variabele dikte van 
200 mm en 100 mm (figuur 3.32). De externe 
gevels zijn meestal afgewerkt door cement-
pleister aan de buitenkant en gips pleister aan 
de binnenkant. Gevels -en dakisolatie worden 
zelden gebruikt. 

Winter- en zomersituatie 
In de wintersituatie zijn door warmteaccumu-
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Figuur 3.34 B Warmtewinsten voor meeste voorkomende externe 
gevelconstructie in provincie Al-Tamim   
      

Afmetingen van de ramen
In de moderne woningarchitectuur in de pro-
vincie Al-Tamim worden grote glasoppervlak-
ken toegepast om openheid te creëren. Grote 
naar de zon gerichte ramen zijn interessant 
wanneer mensen van de zonne-energie gebruik 
willen maken. Maar omdat het isolatievermo-
gen van de beglazing een stuk lager ligt dan het 
isolatievermogen van de wanden, zal naarmate 
het aandeel van de beglazing in de buitenschil 
toeneemt, de isolatiekwaliteit van de buiten-
schil afnemen. Hierdoor zullen vanuit het oog-
punt van het zomercomfort de koeling behoefte 
door zonnestraling toenemen wanneer ook de 
oppervlakte van de beglazing toeneemt. Bij het 
ontwerpen van de glasopeningen moet reken-
ing gehouden worden met de oriëntatie.   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

isolatiematerialen zijn toegepast (figuur 3.12-
3.14 paragraaf 3.2.1). Er zijn verschillende re-
denen waardoor het toepassen van isolatie ont-
breekt. Allereerst zijn er in Irak geen landelijke 
of lokale energie-efficiëntie regels waar de bou-
wsector zich aan moet houden. Naast de regels 
was/is de energieprijs een van de belangrijkste 
redenen voor het niet toepassen van isolatiema-
teriaal. De energieprijs in Irak is door de over-
heidssubsidie een van de goedkoopste in het 
Midden-Oosten. 
      
Afbeelding 3.34  A en B toont een vergelijk-
ing van de vier meest voorkomende externe 
gevels in de provincie Al-Tamim, Naarmate 
een gebouw beter geïsoleerd is vermindert 
de energiebehoefte ten aanzien van koeling, 
door het beperken van de transmissie van de 
geïsoleerde bouwschil. Dit bij gelijkblijvende 
overige parameters.   
      

Figuur 3.34 A Warmtewinsten voor meeste voorkomende externe 
gevelconstructie in provincie Al-Tamim   
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Tot voor kort waren er enkele glastypen welke 
het meest gebruikt werden. Tegenwoordig is er 
een type dubbelglas beschikbaar. Dit type glas 
wordt in 90 procent van de nieuw te bouwen 
woningen toegepast. Alleen afgaande op ther-
mische kwaliteit is er nog steeds veel winst te 
behalen in vergelijking met een HR+ glas. De 
U-waarde van de glasoppervlakte is in de hui-
dige situatie gelijk aan 2.8 (W/m2K) en zon-
netoetreding van 0.8. Door deze lager thermis-
che eigenschappen (in tegenstelling tot double 
glas HR) kunnen de warmteverliezen/winsten 
niet beperkt gehouden worden. Alleen er zijn 
niet veel verbeterde glassystemen beschikbaar. 
Er worden wel project matig HR+ glazen toe-
gepast voor villa’s of kleine kantoorgebouwen. 
De kosten van de HR++ die meestal via Turkije 
geïmporteerd worden ligt +/- 65% hoger dan 
veel gebruikte dubbelglas.    
      
Zonwering
Zonlicht in een gebouw heeft effect op het 
energieverbruik op verschillende manieren 
in verschillende seizoenen. Overmatige zon-
newarmte in de zomer leidt tot een groter ener-
gieverbruik als gevolg van de verhoogde koeling 
behoefte. Een goed ontworpen zonwering kan 
de koeling en een bijbehorend energieverbruik 
aanzienlijk verminderen. Zonwering helpt om 
de invallende zonnestraling te blokkeren waar-
door minder warmtewinsten de binnenruimten 
kunnen bereiken. In de huidige situatie zijn er 
geen actieve zonweringen gebruikt. Over het 
algemeen wordt er in Irak onvoldoende aan-
dacht besteed aan het ontwerpen en plaatsen 
van de zonweringen voor de woningen. Gordi-
jnen gemaakt van stof of lamellen zijn de meest 
gebruikte zonweringen. Deze gordijnen worden 
in alle gevallen geplaatst achter de gevelopenin-
gen (figuur 3.36). Tussen de binnenkant van 

Raam en beglazing    
      
Tabel 3.16 Warmtewinsten door zonnestraling 
Maanden jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Warmtewinsten 
door zonnes-
traling (KWh)

1819 2025 2476 2433 2474 2697 2660 2649 2724 2234 2207 1794

  
Ramen vertegenwoordigen een belangrijke 
bron van warmtewinst in de huidige situatie 
dat leidt tot een aanzienlijke hoeveelheid ener-
giegebruik. Tabel 3.16 toont de koeling behoefte 
door de zonnestraling (TRNSYS) per maand. 
Hier is op te merken dat tussen de maand april-
oktober de zonnestraling negatief bijdraagt 
aan het energieverbruik voor de koeling.  
      

 
Figuur 3.35 Warmteoverdracht van gevelopeningen (Glaseigen-
schappen, 2013)      
      

De koeling behoefte door gevelopeningen 
worden veroorzaakt door de zonnestraling die 
op de glasoppervlakte valt. De sterkte van de 
zonnestraling is afhankelijk van de oriëntatie, 
de stand van de zon en de tijd van de zonne-
schijn. In figuur 3.35 wordt een typisch glaso-
ppervlak getoond. Als zonnestraling invalt op 
de gevelopening zal ongeveer 8 procent worden 
gereflecteerd en 5 tot 50 procent geabsorbeerd 
worden door het glas, afhankelijk van de sa-
menstelling en de dikte ervan. De rest wordt 
direct doorgelaten naar binnen en wordt dus 
deel van de koeling behoefte (Glas eigenschap-
pen, 2013). De zonnewarmtewinsten zijn de 
som van de doorgelaten straling en het deel van 
de geabsorbeerde warmte die door convectie 
naar binnen wordt afgegeven. Zoals eerder ver-
meld zijn er niet veel glastypen beschikbaar in 
de lokale bouwmarkt van Irak.   
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het raamkozijn en het gordijn zit er een ruimte 
van ongeveer 30 cm. Door deze afstand zal de 
warmtewinst door de zonnestraling de binnen-
ruimten toch bereiken. Door de luchtbeweging 
in de kamer zal de opgewarmde lucht achter 
het gordijn de binnenruimte regelmatig binn-
enstromen. 
     

 
Figuur 3.36 Plaats van het gordijn    
      

3.8 Betrouwbaarheid & Validatie  
 van het simulatiemodel
Door het gebrek van een correct energienota 
in de provincie Al-Tamim, is het moeilijk om 
de geldigheid van het energieverbruik door 
middel van het toegepaste simulatiemodel te 
achterhalen. Om toch de resultaten van het 
simulatiemodel te valideren is er een vergelijk-
ing gedaan met soortgelijke onderzoeken. Een 
vaak voorkomende manier van betrouwbaar-
heid is de mate waarin een onderzoek herhaald 
kan worden en tot eenzelfde resultaat kan lei-
den (Baarde en De Goede,2006). Hierbij is de be-
trouwbaarheid van het meetinstrument (TRN-
SYS) opnieuw getest door middel van twee 
bestaande onderzoeken (Aswan en Antalya) 
te her-simuleren. Hieruit kan er geanalyseerd 
worden in hoeverre de resultaten bruikbaar zijn 
voor de validatie van dit onderzoek. 
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3.8.1 Betrouwbaarheid van het   
 simulatie proces 
Er is gekozen voor bovengenoemde onder-
zoeken wegens een aantal overeenkomsten met 
dit onderzoek (huidige simulatiemodel). Het 
klimaat, de bouwtechniek en het simulatie-
proces in Aswan en Antalya zijn zeer vergeli-
jkbaar met het huidige woningmodel in de 
provincie Al-Tamim. In beide onderzoeken is 
er een Multi-zone aangemaakt in de simulatie 
programma TRNSYS en speciale woningen 
paramaters zoals oriëntatie, gebouw geometrie 
en thermische eigenschappen van de bouwschil 
aangepast in ‘’TRNBuild manager’’. Voor het 
klimaatparameters is er ook in beide gevallen 
gebruik gemaakt van ‘’TMY2 weather data’’. 
Het gemoede klimaat data wordt gecreëerd met 
programma METEONORM. 

Case 1: De jaarlijkse koeling en verwarming 
in Aswan (Younis Yousef Abidrabbu Badran, 
2012)
Dit is een onderzoek waarbij de koeling en 
verwarming van de stad Aswan (Egypte) werd 
onderzocht. (zie bijlage III) voor de bouw loca-
tie, gemiddelde jaarlijkse temperatuur en bouw 
karakteristiek. Het jaarlijkse energieverbruik 
voor koeling en verwarming zijn: 44.330 kWh 
en 1114 KWh respectievelijk voor de stad As-
wan. Figuur 3.37 (blz 61)toont het belang van 
koeling in vergelijking met verwarming op deze 
locaties. 
      
Case 2: De jaarlijkse koeling en verwarming in 
Turkije (Umit Esiyok, 2006)
De koeling en verwarming in drie steden van 
Turkije (Istanbul, Antalya en Erzurum) zijn 
de hoofdzaken in dit onderzoek. Hierbij zijn 
de effecten van verschillenden bouwsystemen 
‘’ Interlocking Brick System, Lightweight Steel 
Framed System, Aerated Concrete System en 
Traditional (reinforced concrete) System’’ met 
elkaar vergeleken. 
      
Voor de betrouwbaarheidstest van het huid-
ige simulatiemodel wordt de simulatie van de 
‘’Reference case’’ van de traditionele bouws-
teen in de stad Antalya her- gesimuleerd. (zie 
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bijlage IV) voor de gemiddelde jaarlijkse tem-
peratuur en bouw karakteristiek. Het jaarlijkse 
energiegebruik voor koeling en verwarmen van 
‘’ Traditional system’’ zijn: 61.1 kWh/m² en 70 
KWh/m² respectievelijk voor de stad Antalya 
figuur 3.38 (blz 62). 
      
De resultaten uit de bovenstaande her-simu-
latie komen grotendeels overeen. Echter is er 
een afwijking geconstateerd van case 1: koeling 
+3 procent en verwarming -9 procent en case 
2: koeling 13,9 procent en verwarming 12,5 
procent. Deze verschillen zijn te wijten aan het 
feit dat er in beide onderzoeken geen concrete 
weergave is van de interne warmtewinsten en 
de bijhorende benuttingsfactor. Daarnaast is er-
bij case 2 ook enige onzekerheid over het wel/of 
niet toepassen van de zonwering.

3.8.2 De Validiteit de simulatie model
De resultaten van de her-simulatie van beide 
cases zijn vergeleken met de resultaten van 
de energie simulatiemodel van de semi-vri-
jstaande woning in de provincie Al-Tamim. Uit 
beide cases blijkt dat bij warm klimaat waarbij 
geen sprake is van toepassen van de isolatie, 
leidt tot verhoging van het energieverbruik 
voor de koeling, ten gevolge van warmtewin-
sten door de transmissie van de bouwschil. 
Zoals eerder genoemd is uit de resultaten van 
de her-simulatie van TRNSYS er een afwijk-
ing geconstateerd van +/- 14 procent voor de 
koeling en +/- 13 procent voor de verwarming. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de resul-
taten van de energie simulatiemodel van semi-
vrijstaande woning in de provincie Al-Tamim 
met ongeveer 86 procent valide verklaard kan 
worden. 
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Case 1: De jaarlijkse koeling en verwarming in Aswan (Younis Yousef Abidrabbu Badran, 2012) 
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Simulatie resultaten door (auteur) Simulatie resultaten door: ( Younis Yousef
Abidrabbu Badran, 2012)

Koeling 45194 44300
Verwarming 1019 1114
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h

Figuur 3.37 Het energieverbruik op jaarbasis voor koeling en verwarming in Aswan (KWh)
             

Tabel 3.17 Het jaarlijkse energiegebruik van de stad Aswan 

 Het                        
energieverbruik

Simulatie resultaten 
door (auteur)

Simulatie resultaten door (Younis 
Yousef Abidrabbu Badran, 2012)

Afwijking van de oor-
spronkelijke simulatie 

(%)
Koeling (KWh) 45611 44300 +2 %
Verwarming(KWh) 1015 1114 - 9.5 %
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Case 2: De jaarlijkse koeling en verwarming in Turkije (Umit Esiyok, 2006)   
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Figuur 3.38 Het energieverbruik op jaarbasis voor koeling en verwarming van Antalya (KWh/m².J)   
 
Tabel 3.18 Het jaarlijkse energiegebruik voor de’’ Traditional system’’ van de stad Antalya   

Het                                      
energieverbruik

Simulatie resultate door 
(auteur)

Simulatie resultaten 
door (Umit Esiyok, 

2006)

Afwijking van de oor-
spronkelijke simulatie 

(%)
Koeling (KWh/m².J) 69.6 61.1 +13.9 %
Verwarming (KWh/m².J) 78.8 70 + 12.5 %
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de gevels inclusief de gevelopeningen en het 
dak.

3.9 Conclusie 
Het uitwerken van simulatie van semi-vri-
jstaande woning in de provincie Al-Tamim en 
het jaaroverzicht van het energieverbruik in 
kaart brengen is het doel van dit hoofdstuk. De 
koeling en de verwarming zijn in de eerste in-
stantie statisch berekend. Deze berekeningen 
zijn gebaseerd op maandelijkse gemiddelde 
temperaturen en de U-waarde van de bou-
wschil. Hieruit is te lezen dat de koeling behoe-
fte van de woning voor 51 procent veroorzaakt 
wordt door de transmissie van de bouwschil en 
voor 38 procent wegens de zonnestraling via de 
glasopeningen. Ook is te zien dat de gevels het 
grootste effect hebben betreft warmtewinsten/
verlies. 

Het gedetailleerd simulatiemodel geeft een uit-
gebreid overzicht van het energiegedrag van dit 
woningtype. Daarnaast dient het ook ter con-
trole van de statisch berekeningen. Hieruit bleek 
dat de koeling behoefte voor 49 procent veroor-
zaakt zijn door transmissie en voor 39 procent 
door de zonnestraling. Ook hier zijn de gevels 
van invloed op de grootste warmtewinsten/ver-
lies door de transmissie. Zowel de statische als 
de dynamische berekeningen laten zien dat de 
transmissie en de zonnestraling het grootste ef-
fect hebben op de koeling behoefte. Dit vooral 
veroorzaakt doordat de bouwwijze in provincie 
Al-Tamim de isolatie totaal niet in acht neemt. 
Ook creëert men grotere glasopeningen zonder 
deze te voorzien van zonwering. 

Om de warmtewinsten/verliezen van de nieuwe 
woningen te reduceren is het zeer van belang 
dat thermische kwaliteit van de bouwschil, 
vooral de externe gevels en het dak verhoogd 
moet worden. Voor een permanente oploss-
ing is het onvermijdelijk om de bouwschil van 
goede isolerende materialen te voorzien. Om 
oververhitting tijdens de zomermaanden te 
voorkomen, dient men rekening te houden met 
de oppervlakte van de glasopeningen en deze te 
voorzien van zonnewerking. De aanbevelingen 
ter verbetering van de bouwschil van de huidige 
situatie die uit dit onderzoek voortkomen, zul-
len hoofdzakelijk gefocust zijn aan de externe 
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Hoofdstuk 4
Energiebesparende maatregelen voor de koeling van semi-
vrijstaande woning
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een juiste (energiebesparende) keuze gemaakt 
worden.      
      
4.2 Beoordeling van het energiebes- 
 parende maatregelen 
Het energieverbruik van een woning is afhan-
kelijk van het type woning (vorm), de oriënta-
tie, de thermische eigenschapen van de bou-
wschil en het overheersende klimaat. Passende 
combinaties van deze parameters leiden tot een 
besparing van energie die nodig is voor het be-
houd van een gezond en comfortabel binnen-
klimaat. Voor een comfortabel binnenklimaat 
in elk woning kan er gekozen worden voor 
passieve maatregelen. Dergelijk technieken 
kunnen niet altijd toegepast worden. Daarom 
is het van belang dat alle energiebesparende 
maatregelen goed geanalyseerd worden voor-
dat men een keuzen maakt. Om de geschikt-
heid van deze energiebesparende maatregelen 
te kunnen beoordelen, zijn er aantal aspecten 
geselecteerd, namelijk; acceptatie, uitvoerbaar-
heid en de kosten. Deze factoren zijn grotend-
eels bepalend voor de mogelijkheid van wel 
of niet toepassen van een bepaald energiebes-
parende maatregel. 

Acceptatie
De woningbouwstijl in Irak is in de afgelopen 
decennia door westerse invloeden veranderd. 
Vele van de (traditionele) passieve maatregelen 
passen niet meer in de huidige bouwstijlwensen 
van de bevolking. 

De beoordelingswijze van de energiebesparende 
maatregelen aan de hand van acceptatie wordt 
in tabel 4.3 als volgt weergegeven: acceptatie/
toegepast ++, acceptatie +, niet geaccepteerd -.

Uitvoerbaarheid
De bouwtechnische kennis van de lokale aanne-
mers in de provincie Al-Tamim beperkt zich 
tot traditioneel bouwwijze. De kennis voor het 
bouwen volgens energiebesparende maatrege-
len is momenteel niet voldoende ontwikkeld. 
Bovendien speelt het beschikbare verouderde 
materieel van de lokale aannemers ook een bel-
angrijke rol. De aanbevolen energiebesparende 

4 Energiebesparende   
 maatregelen voor de koeling  
 van semi-vrijstaande woning

4.1 Introductie    
Om de comfortvoorwaarden te bereiken met 
een minimaal aan energiegebruik, is het in 
warme klimaten altijd noodzakelijk om de 
koeling behoefte te beperken op alle mogelijke 
manieren. In de volgende paragrafen worden 
er energiebesparende maatregelen voorgesteld 
gebaseerd op passieve en innovatiemaatrege-
len. Tevens worden de traditionele passieve 
maatregelen die voor 1950 toegepast waren 
in Irak besproken. Om tot een juiste keuze te 
komen van welke energiebesparende maatrege-
len kunnen worden toegepast moet er gekeken 
worden naar de acceptatie, de technische uitvo-
erbaarheid en voornamelijk de investeringskos-
ten.

Tabel 4.1 Hoofdstructuur van energiebesparende maatrege-
len    
Passieve maatregelen
Vorm
Oriëntatie
Ontwerpparameters
Thermische capaciteit
Passieve koeling
Zonwering
Traditionele passieve maatregelen (Irak)
Binnentuinen
Windvangers
Innovatieve maatregelen
Duurzame zonne-energie

      
Het is niet de bedoeling dat deze maatregelen 
in de vorm van een tabel worden gepresenteerd 
en huiseigenaren kunnen kiezen wat ze willen. 
De bedoeling is dat de diverse maatregelen van 
tevoren geanalyseerd worden om zo een goed 
beeld te krijgen van wat in de praktijk mogeli-
jk is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Op 
deze manier krijgen huiseigenaren informatie 
over de verschillende maatregelen en kan er 
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eren waarop dimensie (hoogte, lengte en de 
breedte) kan variëren, zonder de inhoud van 
het volume te veranderen. De compacte vorm 
met een hoge V/O is een optimaal vorm voor 
de hete en droge regio’s. Ten eerste, omdat het 
totale oppervlak van een compacte vorm klein-
er is dan zijn volume waardoor de ongewenste 
invloed van buitenaf minder is. Ten tweede, de 
energie die nodig is voor verwarming en koe-
ling wordt verlaagd door minder warmtewin-
sten/verliezen. Naast het energetische voordeel 
levert een compact gebouw ook een financieel 
en ecologisch voordeel. 

Over het algemeen worden de vormen van 
de woningen in Irak gebaseerd op de wensen 
van de eigenaren van de woning, waarbij en-
ergie-efficiëntie geen belangrijke rol speelt. 
Uit vooronderzoek is gebleken dat het toepas-
sen van de moderne architectuur de aflopende 
dertig jaar enorme impact heeft gehad op het 
ontwerpen van de woningen. Vooral semi-vri-
jstaande en vrijstaande woningen zijn hier een 
goed voorbeeld van. Deze twee typen wonin-
gen hebben een relatief lage O/V verhouding 
waarbij de warmtewinsten/verliezen van de op-
pervlakten enorm toenemen. Ondanks de zeer 
goede uitvoerbaarheid en de lage investering-
skosten van de compacte vormen, worden deze 
bouwstijl het minst geaccepteerd. Zoals eerder 
genoemd stelt de bevolking de esthetica en de 
status van de woningen, als hoogste prioriteit. 
Wegens de sterke afwijzing door de bevolking 
zal deze passieve energiebesparende maatregel 
(vorm) niet worden geadviseerd. 

4.3.2 Oriëntatie 
Een masterplan van een nieuw te bouwen 
wijk bevat de oriëntatie van alle typen gebou-
wen en woningen. De beslissingen betreffende 
de oriëntatie zijn gebaseerd op onder andere 
de locatie van verbindingswegen en de drain-
agepatronen. De oriëntatie van een gebouw 
heeft rechtstreeks betrekking op warmtewin-
sten/warmteverliezen. Daarom is het voor de 
ontwerpers van een masterplan belangrijk ti-
jdens de ontwerpfase zich bewust te zijn van de 
gebouwentypologieën en oriëntatie. Onderzoek 

maatregelen, dienen voor zo ver het mogelijk 
afgestemd te zijn op het niveau van de bouw-
technische kennis en passend binnen de capac-
iteit van de lokale aannemers. 

De beoordelingswijze van de energiebesparende 
maatregelen aan de hand van uitvoerbaarheid 
wordt in tabel 4.3 als volgt weergegeven: won-
ingeigenaar ++, lokale aannemers + gespeciali-
seerd bedrijven -.

Kosten
Aangezien de energieprijs in het land zeer laag 
is, heeft men niet het behoefte te investeren 
in energiebesparende maatregelen. Om deze 
maatregelen toch zoveel mogelijk aantrekkelijk 
te maken, dienen de investeringskosten zo laag 
mogelijk moeten zijn. Omdat het fenomeen van 
energiebesparende maatregelen vrij nieuw is, is 
het moeilijk te achterhalen hoeveel men bereid 
is te investeren in de deze maatregelen. 

De beoordelingswijze van de energiebes-
parende maatregelen aan de hand van de kosten 
wordt in tabel 4.3 als volgt weergegeven: Inves-
teringskosten ten opzichte van de bouwkosten: 
0-10% ++, 10-20% +, 20%> -.

4.3 Passieve maatregelen 
De directe zonnestraling op de bouwschil ver-
hoogd de oppervlaktetemperaturen en leidt tot 
enorme koeling behoefte. Om de koeling be-
hoefte zo goed mogelijk te controleren moet er 
bescherming geboden worden tegen de bou-
wschil componenten. De beste manier om dit 
te bewerkstelligen is om de beste oriëntatie uit 
te kiezen, het beperken van de warmtewinsten/
verliezen oppervlakte door (compact vormen) 
en waar nodig de oppervlakten van de raamo-
peningen te beperken zodat er zo min mogelijk 
zonnestraling naar binnen komt. 

4.3.1 De vorm 
De bouwschil-oppervlakte tot volume ver-
houding (O/V) is een belangrijke factor voor 
warmtewinsten/verliezen. Hoe groter de bou-
wschil oppervlakte hoe groter het warmtewinst/
verlies. Voor een vast volume zijn er vele mani-
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van hoge oppervlaktetemperaturen die veroor-
zaakt wordt door de zonnestraling die op het 
dak valt. Het onderzoek beperkt zicht tot platte 
daken. Platte daken zijn de meest voorkomende 
soorten daken in de geselecteerde provincie. 
      
Dak schaduw, zon reflecterend doek 
De constructie van een zon reflecterend doek is 
zeer eenvoudig. Hierbij is van belang dat er vol-
doende ruimte (-/+ 300 mm) gecreëerd moet 
worden tussen het dak en het doek om de ven-
tilatie proces te bevorderen. Omdat het in dit 
land gebruikelijk is om het dak te gebruiken als 
slaapplek, moet ter plaatse van de slaapruimte 
het doek eenvoudig zijn te verplaatsen. Zon 
reflecterend doek is een goedkope manier om 
het dakoppervlak te beschermen tegen de zon-
nestraling. Een bijkomend voordeel is dat deze 
constructie door zijn simpelheid ook door de 
bewoners zelf eenvoudig aan te brengen als te 
verwijderen is. 

Groene daken
Groene daken bieden voordelen vanwege hun 
thermische eigenschappen. Aangezien de in-
dividuele lagen van een groen dak door de 
eigenaar zelf kunnen worden geselecteerd of 
gemaakt, zijn er veel ontwerpmogelijkheden. 
Elk klimaat stelt bepaalde onderhoudseisen 
aan groene daken. In het extreme warme droge 
klimaat van de provincie Al-Tamim moeten de 
planten bestand zijn tegen dit klimaat op het 
dak. Naast de thermische voordelen van het 
groen dak zijn er ook nadelen. Het belangri-
jkste nadeel van het groen dak, wat toepassen 
in extreem klimaat van provincie betreft, is het 
onderhoud in termen van extra verbruik van 
water. Daarnaast het toepassen van een groen 
dak eist zorgvuldig berekeningen wat het dak 
constructie betreft, door zijn constructie van 
120-200 Kg/m² heeft een groen dak wel conse-
quentie voor het dak constructie berekeningen 
namelijk, het dak moet zwaarder uitgevoerd 
worden. 

      
      
      

naar en evalueren van het effect van de oriën-
tatie op het energieverbruik zal een belangrijke 
bijdrage leveren aan een masterplan. Als het 
terrein het toelaat kan erg veel voordeel ge-
haald worden uit een optimale oriëntatie van 
de woning. Tijdens deze fase kunnen verschil-
lenden mogelijkheden van oriëntatie worden 
overwogen. Omdat een wijk uit diverse typen 
woningen zal bestaan zal tijdens het maken van 
een masterplan voor een bepaalde oriëntatie 
worden gekozen waar meerdere typen wonin-
gen baat bij hebben. Deze passieve maatregel 
(oriëntatie) is geaccepteerd en haalbaar, in-
dien de locatie van de bouwkavel dat toelaat. 
Deze energie besparende maatregel zal verder 
worden aanbevolen. 

4.3.3  Ontwerpparameters
      
Het dak ontwerp
      
Tabel 4.2 Mogelijke oplossingen van het dak ontwerp

Dakconstructies
Dakschaduw

Groene daken              

Dubbel dak                             

Het dak van een gebouw wordt het meest bloot-
gesteld aan het buitenklimaat. De invloed van 
de zonnestraling in de zomer is heel sterk. In 
warme droge klimaten dringen de hittegolven 
door in de dakconstructie overdag als gevolg 
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Gevelschaduw
Gevelschaduw kan bereikt worden door het 
creëren van een aanbouwconstructie waarin 
een groot deel van de totale oppervlakte van 
de gevel beschermd wordt tegen de zonnes-
traling. Een dergelijke constructie hoeft niet 
bij elke gevel geplaatst te worden. Tijdens het 
ontwerpen van de gevels kan er rekening mee 
gehouden worden welke schaduwconstructies 
mogelijk zijn en bij welke gevel de schaduw 
tot het meeste voordeel lijdt. Deze construc-
tie moet zodanig geplaatst worden dat er aan-
passingen mogelijk zijn. Figuur 4.1-4.3 tonen 
dergelijke constructies waarbij de gevels vol-
doende schaduw ontvangen. 

De gevelschaduw heeft een positief effect op het 
energieverbruik, het biedt namelijk een besch-
erming aan de externe gevels tegen zonnestral-
ing. Net als de vorm van de woning, wordt deze 
energiebesparende maatregel ook niet aan-
bevolen, wegens de afwijzing van de bevolking 
door de (veranderde) esthetica van de woning. 
     

 
Figuur 4.1 Gevelschaduw effect (Rapport: Handbook on Ener-
gy Conscious Buildings)    

     

 
Figuur 4.2 Gevelschaduw 1   

Dubbel dak 
Bij een dubbel dak wordt er op het dak een con-
structieve laag gecreëerd waarbij de warmteo-
verdracht van de buitenste schil de dakcon-
structie niet bereikt. Tussen beide daken wordt 
er een ruimte gecreëerd welke goed geventileerd 
is en ervoor zorgt dat de temperatuur in de tus-
senruimte niet zal toenemen. Hierdoor wordt 
de warmtegeleiding naar het originele dak aan-
zienlijk minder en blijven de warmtewinsten 
(koeling behoefte) door het dak beperkt. Aan-
dacht moet worden besteed aan het ontwerp 
van de openingen van deze tussenruimte en de 
richting van de openingen ten opzichte van de 
heersende wind. 

Het dak schaduw (zon reflecterend doek), is het 
meest effectieve dak ontwerp voor het creëren 
van schaduw dan het dubbel dak of groene 
dak. Zon reflecterend doek is eenvoudig uitvo-
erbaar, heeft geringe kosten en het eist vrijwel 
geen onderhoud.  Hierdoor is kans groot dat 
deze vorm van het dak ontwerp toegepast kan 
worden. Dubbel dak heeft een positief effect op 
het energieverbruik. Wegens de hoge invester-
ingskosten, is dakconstructie niet aantrekkelijk 
voor de lokale bevolking. Uit meerdere stud-
ies waaronder (Erell, E., Yannas, S., Molina, 
J.L. (2006) is gebleken dat de groene daken het 
energieverbruik aanzienlijk verminderen. On-
danks dit feit is het alsnog niet raadzaam voor 
de semi-vrijstaande woning in de provincie 
Al- Tamim. Deze dakconstructie eist nameli-
jk, hogere niveau van vakkundigheid, hogere 
kosten en intensief (water)onderhoud. Zowel 
het dubbeldak en groene dak worden verder 
niet aanbevolen als een geschikte energiebes-
parende maatregel.  

Het gevelontwerp
Er zijn verschillende manieren om gevels te 
ontwerpen welke bescherming bieden tegen 
zonnestraling. Wanneer er in passieve oploss-
ingen gedacht wordt zijn beweegbare gevelcon-
structies of het creëren van meerdere bouwla-
gen een optie. Hierdoor wordt de zon zoveel 
mogelijk gereflecteerd en kan de oppervlakte-
temperatuur sterk teruggebracht worden.
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Figuur 4.3 Gevelschaduw 2    
      

Glasoppervlakte (wall window ratio %) 
De oppervlakte van de vensters heeft een ef-
fect op het transmissieverliezen en op de zon-
newarmte winsten. De glasopeningen die 
gecreëerd worden in de huidige architectuur 
in de provincie Al-Tamim zullen een negatief 
effect hebben op het energieverbruik wanneer 
er geen rekening gehouden wordt met de oriën-
tatie en de zonweringen van de glasopening. 
Door het glasoppervlakken te verkleinen (waar 
het mogelijk is), zal dit helpen het energiever-
bruik en de bouwkosten te verminderen. De 
vorm past dan nog steeds binnen de acceptatie 
van de bevolking. Deze maatregel is haalbaar en 
kan worden aanbevolen. 

4.3.4 Thermische capaciteit 
De thermische capaciteit is heel essentieel voor 
de bouwschil in warme klimaten. De thermis-
che capaciteit bepaald voor een groot deel de 
warmtewisseling tussen de gebouwen en het 
buitenklimaat. Zoals eerder benoemd is de 
thermische capaciteit van de huidige bouwschil 
in slechte staat. Het gebruiken van thermische 
massa en thermische isolatie zorgt voor enorme 
verbetering van de warmtewisseling. Er moet in 
de bouwschil een combinatie gemaakt worden 
van materialen welke het beste bij het warme 
klimaat passen. Er zijn twee verschillende bena-
deringen voor het ontwerp van de bouwschil in 
relatie tot de energieprestatie van gebouwen. 
De ene benadering is gericht op het isoleren 
van de bouwschil en de andere benadering is 
gericht op een passief ontwerp zoals warmteac-
cumulatie. Een gebouw envelop met een hogere 
thermische massa.
     

Het verhogen van de thermische capaciteit 
(massiefbouwen en isolatie) is voor de lokale 
aannemers technisch uitvoerbaar. Door de 
lage investeringskosten van massiefbouwen, is 
het aantrekkelijker te accepteren. Momenteel 
wordt er weinig tot geen gebruik gemaakt van 
isolatie in de bouwschil, omdat deze hogere in-
vesteringskosten met zich meebrengt. Toch zal 
Isolatie worden aanbevolen, omdat het een aan-
zienlijke positieve impact heeft op het energiev-
erbruik. 

4.3.5 Passieve koeling
Passief koelen wordt als een duurzame oploss-
ing gezien tijdens het voorjaar en het najaar, 
waar nachtelijke ventilatie prima kan zorgen 
voor een comfortabel binnenklimaat. Door 
ramen open te zetten ontstaat er een koele 
luchtstroom die de warmte uit de woning ven-
tileert. Maar door het warme klimaat van het 
land en de lange zomerperiode, zal passief koe-
len geen significant effect hebben op het ener-
gieverbruik. 

4.3.6 De zonwering 
Het gebruik van veel glas in gevels leidt in toe-
nemende mate tot problemen door overver-
hitting. De bescherming van gevelopeningen 
constructies tegen zonnestraling moet worden 
meegenomen in een zeer vroeg stadium van 
het ontwerp. Zonwering is een van de belangri-
jke ontwerpparameters voor het bereiken van 
een comfortabel binnenklimaat in landen met 
warme klimaten. Zonweringen kunnen vanuit 
verschillende invalshoeken worden benaderd. 
Zo kan een indeling worden gemaakt op basis 
van hun positie, hun regelbaarheid en hun zon-
werende eigenschappen. De keuze van de zon-
weringen wordt bepaald door de locatie van de 
woning, de oriëntatie, het type woning. Bij het 
ontwerp van zonweringsystemen is de oriënta-
tie van de opening de belangrijkste beslissende 
factor, omdat de hoeveelheid zonnestraling die 
op de woning valt is afhankelijk van de oriën-
tatie. Daarnaast spelen de verschillende zon-
nestanden (locatie) ook een belangrijke rol 
namelijk, tijdens de zomermaanden staat de 
zon hoger aan de hemel. In december bereikt de 
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4.4.1 Binnentuinen     
 (Warren, J. and Fethi, 1982)
     

 
Figuur 4.5 Doorsnede van oude Iraakse huizen met een binnen-
tuin     
     

 
Figuur 4.6 Zichtbaar temperatuurverloop in de verticale doorsnede 
van het huis met een binnentuin    
      

Het traditionele Bagdadi huis weerspiegelde 
succesvolle woonruimtes die voorzien waren 
van een comfortabel binnenklimaat, zonli-
cht, daglicht en natuurlijke ventilatie. De bin-
nentuin was de temperatuurregelaar van het 
huis (figuur 4.5-4.6). Het bood zowel licht als 

zon haar laagste stand de stralen vallen vlak en 
diep in het gebouw. Het is van belang om vooraf 
rekening houden met de toegepaste zonwering 
op deze verschillende invalshoeken. De zon-
weringen zijn tegen een lage investeringskos-
ten goed uitvoerbaar. Ook het acceptatie van 
de zonnewering is redelijk aanwezig. Door het 
grote positieve effect van de zonwering op het 
energieverbruik, zal deze bij de hand liggende 
maatregel sterk worden aanbevolen
      

 
Figuur 4.4 A Zonwering effect door vaste externe constructie 
(Handbook on Energy Conscious Buildings)   
      

 
Figuur 4.4 B Zonwering effect door beweegbare externe constructie 
(Handbook on Energy Conscious Buildings)   
      

4.4 Traditionele passieve   
 maatregelen (Irak)
Klimaat heeft een grote impact op de dagelijkse 
menselijke activiteiten. De Iraakse traditionele 
bouwers hebben dit effect gerealiseerd en dit is 
te merken aan de gereflecteerde manier waarop 
ze hun gebouwen en de materialen hiervoor 
gebruikten en hoe ze de natuur als de belangri-
jkste bron van energie hebben beschouwd. Tra-
ditionele bouwmeesters in Irak hadden hun ge-
bouwen ontworpen volgens het klimaat om hen 
heen en het resultaat was een aantal succesvolle 
gebouwen met een comfortabel binnenklimaat. 
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andere energiebronnen moet uitwijken dan de 
fossiele brandstoffen welke nu gebruikt worden. 
De ligging van Irak heeft een groot potentieel 
voor kansen voor het omzetten van de zonnes-
traling naar elektriciteit. Met een gemiddelde 
zonnestraling van 1.8 KWh/m² per uur (ME-
TEONORM) is het hele land een geschikte lo-
catie voor het toepassen van zonne-energie. 

De kosten en beschikbare gespecifieerde bedri-
jven voor het uitvoeren en onderhouden zijn 
tot op heden de grootste belemmering voor het 
niet massaal toepassen van deze methode. Toch 
biedt deze methode de grootste kansen op het 
verminderen van de energievraag tijdens de 
zomermaanden voor zowel particulieren als 
lokale overheden. De overheid en technologis-
che sector moeten een grotere rol gaan spelen 
in het promoten van deze technieken. Nu wordt 
door de overheid de invoering van de actieve 
maatregelen gepromoot, terwijl het geld hard 
nodig is om de kennis en technologie voor du-
urzame energie te ontwikkelen. In de toekomst 
is te verwachten dat de veiligheidssituatie 
van het land zich stabiliseert, wat het voor de 
buitenlandse bedrijven aantrekkelijker maakt 
om hun producten en diensten aan te bieden. 
Dit zal leiden tot een lagere investeringskosten 
van de zonne-energie. Deze constructie wordt 
dus aanbevolen en zal haalbaar zijn in Irak op 
een langere termijn.
      
De beoordeling van het energiebesparende 
matregelen kunnen samengevat worden als vol-
gt (tabel 4.3 blz 74):    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ventilatie. De binnentuin werkte als een verti-
cale ventilatie voor alle niveaus. Het verschil in 
temperatuur tussen de begane grond en het dak 
was 20˚C. De binnentuinen van de middelgrote 
en grote traditionele huizen bevatten planten 
en bomen om meer schaduw te creëren op de 
vloer, wat resulteert in stijging van relatieve 
vochtigheid en een lagere luchttemperatuur. 
      

4.4.2 Ventilatie met windvangers  
  (Warren, J. and Fethi, 1982)
De windinlaat is oorspronkelijk afkomstig uit 
Egypte. Het komt ook voor in Irak en Pakistan. 
Dit onderscheid zich van de andere windvan-
gers door zijn vorm en hoogte. Een wind -of 
luchtinlaat wordt gerealiseerd voor een win-
drichting en strekt zich niet zo hoog uit als de 
windtoren boven het dak. De wind inlaatcon-
structie bestaat uit een kanaal gemaakt van een 
bakstenen, houten of metalen hoek van 45° ten 
opzichte van de heersende wind. Bij deze hoek 
gaat de wind de inlaatconstructie in met een 
maximum intensiteit en bereikt ook de lager 
gelegen kamers en wordt afgevoerd door mid-
del van een aantal gevelopeningen richting de 
binnenplaats.

De binnentuinen was toen (vóór jaren vijftig) 
het meest toegepaste ontwerp strategie in heel 
Irak. Hoewel bewezen is dat deze strategie een 
positief effect heeft op het verminderen van 
het energieverbruik, wordt deze bouwstijl niet 
meer geaccepteerd, door de steeds verwesterde 
bouwstijlen. Bovendien is er een gebrek aan 
de documentatie/registratie van de bouwtech-
nische kennis van deze traditionele passieve 
maatregelen.     
 
4.5 Innovatieve maatregelen
Ontwerpen en toepassen van duurzame ener-
giebronnen is een nieuw fenomeen in Irak. De 
meest bekende duurzame vorm van technologie 
in Irak zijn de zonnepanelen. Daartegen is de 
kennis van deze technologie over het algemeen 
niet voldoende beschikbaar in de Iraakse bou-
wsector. Anderzijds gezien de snelle uitputting 
van de fossiele brandstoffen en de bevolkings-
groei zal het niet lang duren voordat Irak naar 
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De innovatieve maatregelen zijn nieuwe feno-
meen in Irak. Door zowel de hoge investering-
skosten als de geavanceerde techniek worden 
deze maatregelen momenteel zelden toegepast. 
Deze maatregelen bieden wel mogelijkheden op 
lange termijn, wanneer de situatie van het land 
zich meer stabiliseert. Hierdoor kan de nodige 
kennis verder worden ontwikkeld in samen-
werking met buitenlandse bedrijven. Dit kan 
leiden dat deze maatregelen rendabel worden 
voor een grotere populatie.   
      
      
      
      

  

Maatregelen`
Randvoorwaarden

acceptatie Technische aanpak Kosten
Uitvoerbaarheid Onderhoud

 P
as

si
ev

e 
m

aa
tr

eg
el

en

Vorm - ++ N.V.T ++
Oriëntatie + N.V.T N.V.T N.V.T

Ontwerp- 
parameters

Dak
Dak schaduw + ++ ++ +
Groene daken - - ++ -
Dubbel dak - - + -

Gevel

Gevel schaduw - + + +

Glasoppervlak-
te (wall window 
ratio %) 

+ N.V.T N.V.T ++

Thermische capaciteit (massief) + + ++ +
Thermische capaciteit (isolatie) + + + -
Passieve koeling - + + ++
Zonwering - ++ ++ ++

 T
ra

di
tio

ne
le

 
m

aa
tr

eg
el

en
 

(I
ra

k)

Binnentuinen - + + -

Windvangers - - + -

 In
no

va
tie

ve
 

m
aa

tr
eg

el
en

Duurzame Zonne-energie - - - -

     

Toepasbaar op korte termijn Toepasbaar op lange termijn Niet toepasbaar
      
De passieve maatregelen zijn interessant en het 
meest geschikt voor het reduceren van het en-
ergieverbruik voor de koeling. Echter zijn niet 
alle vormen van deze maatregelen toepasbaar 
wegens het gebrek van acceptatie door de ve-
randerde bouwwensen van de bevolking. 

Door westerse invloeden worden de traditionele 
maatregelen niet meer geaccepteerd. Daarnaast 
spelen financiële middelen en het gebrek aan de 
basiskennis een belangrijke rol. De traditionele 
maatregelen worden verder niet aanbevolen. 
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Het effect van de verschillende richtingen is 
gesimuleerd voor de huidige woning. Naast 
de huidige oriëntatie is ook de impact van de 
volgende oriëntaties gesimuleerd: Noord, Oost, 
Zuidoost, Zuid, Zuidwest, West, Noordwest. 
Uit de oriëntatieanalyse is op te merken dat 
west oriëntatie een daling van 5 procent heeft. 
In de zomer schijnt de zon van 05:52 uur tot 
18:15 uur. Opmerkelijk is dat in de zomertijd 
de voorgevel gedurende een groot deel van de 
dag niet blootgesteld wordt aan zonnestraling. 
Pas na 12:00 uur wordt de zonnestraling sterk-
er. Deze waarde kan tot 16:00 uur aanhouden, 
door de hoge zonnestand gedurende die tijd zal 
het grootste deel van de gevels noord en zuid 
minder last hebben van directe zonnestral-
ing en zal het dak de grootste zonnestraling  
ontvangen. De zonnestraling komt in de zomer 
laat op de westgevel en is maar kort aanwezig.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
     

4.6 Het effect van de meest   
 bruikbare maatregel op het   
 energieverbruik
In de komende paragrafen worden de meest 
bruikbare energiebesparende maatregelen 
toegelicht. Hierbij wordt waar mogelijk is een 
vergelijking gemaakt van het energiegebruik 
van de huidige situatie en het resultaat van de 
opbrengst van de energiebesparing na het toe-
passen van een bepaalde maatregel. De hui-
dige situatie wordt telkens met een bepaalde 
maatregel aangepast en de resultaten hiervan 
worden weergegeven in tabellen en/of figuren. 
Vervolgens zijn deze simulatieresultaten steeds 
vergeleken met de huidige situatie.   
   
4.6.1 Het effect van de oriëntatie op het  
 energieverbruik  
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Figuur 4.7 Het effect van de oriëntatie op de energievraag  
      
  

Energiegebruik (per jaar) Totale vermindering van energieverbruik per jaar in( %) ten opzichte van 
de huidige situatie

N N-O O Z-O Z Z-W W N-W
Koeling  -3.2 Huidige situatie -3.2 0 -2.5 -1.3 -5 -2.5 

     
      
      
      
      

Energiebesparende maatregelen voor de koeling van semi-vrijstaande woning

Tabel 4.4 Totale vermindering van energieverbruik per jaar in (%) van de verschillende oriëntaties 
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Figuur 4.8 Het effect van het dak schaduw op de energievraag

   
De dakconstructie in de huidige situatie is niet 
voorzien van isolatie. De zonnestraling zal het 
dak direct opwarmen. Door de geringe ther-
mische capaciteit van de het dak, zal de warme 
de binnenruimte sneller bereiken. Om het ef-
fect van het dak schaduw te simuleren, is op 
het huidige dak een schaduwconstructie (zon 
reflecterend doek) geplaatst.    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Tussen het dak en de zo reflecterende doek bev-
ind zich een geventileerde luchtlaag, die ervoor 
zorgt dat de overtollige warmte kan worden 
afgevoerd. Uit de simulatie resultaten kan er 
geconcludeerd worden dat het creëren van dak 
schaduw leidt tot 12 procent vermindering op 
het energieverbruik voor de koeling (figuur 
4.8). 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

Energiebesparende maatregelen voor de koeling van semi-vrijstaande woning

4.6.2 Het effect van het dak schaduw op het energieverbruik
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Om het effect van de thermische capaciteit te 
illustreren is de bouwschil van de huidige situ-
atie vervangen door massieve betonnen blok-
ken van 400 mm wat leidt tot een verhoogde 
warmteaccumulatie van 11,55 MJ/(m²K)(hui-
dige situatie) naar 23.31 MJ/(m²K). Daarnaast 
is de zandlaag van het dak vervangen door een 
kleilaag van 200 mm. 

Figuur 4.9 Toont de invloed van de thermische 
capaciteit op het jaarlijkse energiegebruik voor 
koeling. De thermische capaciteit zorgt voor 
een daling van 14 procent betreffende de koe-
ling. In het voorjaar en het najaar zal er overdag 
geen actieve koeling nodig zijn. De thermische 
massa zorgt dat de warmte door de zonnestral-
ing wordt opgeslagen in de massa van het ge-
bouw. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
Samengevat, thermisch capaciteit kan leiden 
tot: 
•het verbeteren van de energie-efficiëntie 
van gebouwen voor zowel de verwarming en 
koeling; 
•minder dagelijkse temperatuurschommelin-
gen in de binnenruimten en meer thermisch 
comfortabeler omgevingen.

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
     
     

4.6.3 Het effect van de thermische capaciteit (massiefbouwen) op het energieverbruik

Figuur 4.9 Het effect van de thermische capaciteit (massiefbouwen) op het energieverbruik
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Meer isolatie betekent niet noodzakelijk beter. 
De optimale economische isolatiedikte kan 
worden gedefinieerd als de dikte van isolatie 
waarvoor de investering kosten van het toe-
gevoegde isolatie materiaal in evenwicht is met 
energie besparen kosten over een bepaalde 
looptijd van het project. De doeltreffendheid 
van de thermische isolatie en de economische 
waarde kan het best worden bepaald door:
•De dikte van het isolatie materiaal;
•De beschikbaarheid;
•De kosten van isolatie.   
 
Als er wordt gekozen om isolatiemateriaal te 
gebruiken, moet rekeningen gehouden worden 
met de dikte van de isolatie materiaal. Omdat 
de isolatieprijzen boven 50 mm steeds du-
urder worden en niet beschikbaar zijn op de 
lokale bouwmarkt zal de terugverdientijd niet 
aantrekkelijk zijn.    
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Figuur 4.10 Het effect van de isolatiedikte op het energieverbruik 
      
     

Energiegebruik 
(per jaar)

Totaal energieverbruik verminderingen per jaar (%) Isolatie (mm)
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Koeling  -12.7 -20 -24.8 -27 -30 -31.2 -32 -33.7 -35 
Verwarming -11.7 -28 -38 -46.7 -51 -55 -56.7 -58 -60 

 
De gemiddelde warmtestroom door de bouw-
constructie kan worden verminderd door de 
isolatie. In de zomer vermindert de isolatie de 
warmteoverdracht van buiten naar binnen en 
dus neemt de vraag naar koeling in het gebouw 
af. De grootte van de warmtewinsten/verliezen 
hangt af van de grootte van de verliesopperv-
lakken en de isolerende kwaliteit van de ge-
bruikte constructiedelen. Omdat in Irak de 
gemiddelde buitentemperatuur (april-oktober) 
hoger ligt dan de gewenste binnentemperatuur 
is het isoleren van gebouwen een belangrijk 
onderdeel in de energiehuishouding van ge-
bouwen. Vele parameters worden overwogen 
bij het selecteren van thermische isolatie met 
onder andere de kosten en de uitvoering. Iso-
latiemateriaal komt in verschillende vormen, 
materialen en eigenschappen voor. De keuze 
van het isolatiemateriaal is afhankelijk van het 
type toepassing en de gewenste thermische ei-
genschappen. 

Energiebesparende maatregelen voor de koeling van semi-vrijstaande woning

4.6.4 Het effect van de thermische capaciteit (isolatie) op het energieverbruik

Tabel 4.5 Totale vermindering van energieverbruik per jaar in (%) van de verschillende isolatiediktes 
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De dikte van het isolatie materiaal  
Om het effect van de isolatiedikte te begrijpen 
is er een simulatie uitgevoerd voor de huidige 
bouwschil van de woning met steeds toepassen 
van verschillenden isolatiedikte.   
      
Figuur 4.10 toont de resultaten van de simu-
latie. Opmerkelijk is dat bij de eerste 50 mm de 
grootste daling te zien is betreffende het ener-
giegebruik voor zowel de koeling als verwarm-
ing. Vanaf 50 mm is daling minder aanwezig.  
      
Beschikbaarheid     
      
Tabel 4.6 Beschikbare isolatiematerialen 

Isolatiemateriaal Dikte (mm)
Geëxpandeerd polystyreen 
(EPS) platen

30, 50

Geextrudeerd polystyreen (XPS) 
platen 

30, 50

Glaswol 50, 80
 
Er zijn verschillenden isolatiematerialen be-
schikbaar voor verschillende doeleinden. Door 
de samenwerking met bouwbedrijven uit onder 
andere Turkije, Iran en de golflanden wordt er 
steeds meer aandacht besteed aan isolatiemate-
riaal. Door de relatief goede handelspositie tus-
sen Irak en de eerder genoemde landen is het 
mogelijk om snel en vrijwel door het hele land 
over de verschillende isolatiematerialen te be-
schikken. Het meest gebruikte isolatiemateriaal 
is het polystyreen platen.    
      
De kosten van isolatie materiaal
De prijzen in Tabel 4.7 zijn de huidige prijzen 
betreffende genoemde isolatiematerialen ver-
kregen door telefonisch contact met lokale 
aannemers.

Tabel 4.7 De kosten van de isolatie materiaal 

Isolatiemateriaal Dikte 
(mm)

Prijs m² 
materiaal

Prijs m² 
uitvoering

Geëxpandeerd 
polystyreen 
(EPS) platen

30 $ 4.35 $ 12-20
50 $ 8 $ 12-20

Geextrudeerd 
polystyreen 
(XPS) platen

30 $ 5.25 $ 12-20
50 $ 10 $ 12-20

Glaswol 25 $ 7 Niet 
bekend 

50 $ 12 Niet 
bekend

      
4.6.5 Het effect van de zonwering op het  
 energieverbruik De zonwering  
De simulaties zijn gedaan voor het gebruik van 
bestaande zonwering en het effect op de koe-
ling. De g-waarde van de bestaande zonwering 
ligt tussen 0 en 0.5 waarbij de waarde 0 overeen-
stemt met 0% blokkering van de zonnestralen. 
De waarde 0.5 betekent dat 50% van de zon-
nestralen worden geblokkeerd. De resultaten in 
figuur 4.11 (blz 80)tonen een significante daling 
van de koeling van 16 KWh/m² per jaar wan-
neer er het type Z-2 wordt toegepast. 

Figuur 4.11 toont ook resultaten voor koeling 
behoefte in het geval van wanneer er geen zon-
wering worden toegepast. Het is duidelijk dat 
de zonnestraling leidt tot hoge koeling behoefte 
zonder het toepassen van de zonweringen. Een 
inwendige zonwering (huidige situatie) heeft 
weinig effect omdat de binnenvallende zonnes-
traling de warmte binnen laat. De inwendige 
zonwering absorbeert weinig van de straling 
en door convectie zal het grootste deel van de 
warmte afgeven aan het binnenklimaat. 

De simulatie is ook uitgevoerd voor een bestu-
urbare zonwering. Met dezelfde g-waarde als 
bij vaste zonwering is aangegeven. Het verschil 
tussen de vaste en de beweegbare zonwer-
ing is niet significant. Bij een gelijke g-waarde 
van 0.5 is de koeling voor vaste zonwering 141 
KWh/m² per jaar en bij een bestuurbare zon-
wering is de koeling 145 KWh/m². Door deze 
getallen te vergelijken kan er geconcludeerd 
worden dat de buitenzonwering een grote in-
vloed heeft op het energiegebruik. Daarbij 
kan een bestuurbare zonwering het voordeel 
bieden dat je deze kunt gebruiken wanneer 
nodig is.      
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Energiegebruik 
(per jaar)

 

Totaal energieverbruik verminderingen per jaar (%)

Zonwering
Geen zonwering Z-1 Z-2 Z-3

Koeling  +2.5 (huidige situatie) -10.2 -7.7 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Energiebesparende maatregelen voor de koeling van semi-vrijstaande woning

Figuur 4.11 Het effect van de bestaande zonweringen op het energieverbruik

Tabel 4.8 Totale vermindering van energieverbruik per jaar (in %) van de verschillende zonweringen 
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Tabel 4.9 Bestaande Zonweringconstructies 
Type zonwering g-waarde Kosten
Z-1 0.05-0.1 $ 5 (m²)
Z-2 0.5 $ 50-70 (stuk)
Z-3 0.5 $ 75-130 (stuk)

      
Z-1:  De standaardkamer binnen zonwer-
ing, stof gordijn, g-waarde van de zonwer-
ing=0.05-0.1 0.05-10% van de invallende stral-
ing wordt tegengehouden.

Z-2:  De vaste uitwendige zonwering, g-
waarde van de zonwering=0.5 50 % van de in-
vallende straling wordt tegengehouden.

Z-3):  De beweegbare uitwendige zonwering 
g-waarde van de zonwering=0.8 80 % van de 
invallende straling wordt tegengehouden. 
     

 
Figuur 4.12 Zonwering Z-1    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Energiebesparende maatregelen voor de koeling van semi-vrijstaande woning

 
Figuur 4.13 Zonwering Z-2     
      

 
Figuur 4.14 Zonwering Z-3    
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4.7 Conclusie  
Na een onderzoek naar energiebesparende 
maatregelen, zijn er drie groepen maatrege-
len te onderscheiden namelijk: passieve, tradi-
tionele en innovatie maatregelen. Om de invlo-
ed van deze maatregelen op het energieverbruik 
te analyseren, zijn er aantal passieve maatrege-
len  gesimuleerd. 

Door slechte thermische eigenschappen van de 
bouwschil in de huidige bouwwijze in de pro-
vincie Al-Tamim, is men genoodzaakt actieve 
maatregelen (airconditioning) te treffen. Dit 
leidt tot hoog energieverbruik. Echter, bieden 
de passieve maatregelen een goed alternatief. 
Ze zijn eenvoudig uitvoerbaar tegen relatief 
lage kosten. Maar door de veranderde woon-
wensen van de bevolking sluit het toepassen 
van sommige maatregelen niet aan bij de hui-
dige bouwstijl. Door het huidige tekort van ele-
ktriciteitsvoorziening wordt verwacht dat men 
genoodzaakt wordt om toch energiebesparende 
maatregelen te gaan treffen. 

De oriëntatie (west) biedt maximaal 5 procent 
vermindering op het energieverbruik. Alleen 
hebben de lokale ontwerpers weinig invloed hi-
erop, omdat de oriëntatie al door de lokale over-
heid wordt bepaald. Uit de simulatieresultaten 
van de dak schaduw (zon reflecterende doek), 
is gebleken dat 12 procent energieverbruik 
reductie voor de koeling haalbaar is. Echter, 
heeft Isolatie een grote invloed op het vermin-
deren van de hoeveelheid koeling behoefte in 
de zomer. Door het toepassen van bijvoorbeeld 
50 mm isolatie in de bouwschil (dak en gevels), 
levert het 30 procent energieverbruik vermin-
dering voor de koeling en 51 procent voor de 
verwarming. Mogelijkheden tot het toepassen 
van isolatiemateriaal zijn daken, gevels en de 
begane grond, waarbij de daken en de gevels de 
zwakste plekken zijn van de gehele bouwschil. 
Momenteel wordt de isolatie voornamelijk toe-
gepast bij de algemene- en overheidsgebouwen. 
Te verwachten is dit fenomeen verder te gen-
eraliseren ook voor de woningbouw. Daarnaast 
door de thermische capaciteit te verhogen door 
massief te bouwen, zal leiden tot 14 procent 

vermindering van het energieverbruik voor de 
koeling. 

Hoe groter de glasoppervlakte-verhouding tot 
de gevels (WWR), hoe hoger het energiever-
bruik. Vooral als deze glasoppervlakken niet 
voorzien zijn van zonwering. Om het koeling 
behoefte door zonnestraling te beperken is het 
toepassen van een buitenzonwering zeer van 
belang. Belangrijk aandachtspunt bij de po-
sitionering van vaste zonweringen is de opti-
male vorm en afmeting. Het toepassen van een 
buiten zonwering (vaste of beweegbare) levert 
7- 10 procent energieverbruik vermindering 
voor de koeling. Het binnen zonwering (gordi-
jnen) hebben geen significant effect. 

Hieruit valt er te concluderen dat, het verhogen 
van de thermische capaciteit, het toepassen van 
zonwering en het creëren van dak schaduw tot 
de meeste reducering leidt van het energiever-
bruik voor de koeling. Deze drie energiebes-
parende maatregelen en/of combinatie hiervan 
zijn zeer interessant en zeer toepasbaar in de 
provincie-A Tamim. 

Energiebesparende maatregelen voor de koeling van semi-vrijstaande woning



Hoofdstuk 5
Energie-efficiëntie ontwerp voor semi-vrijstaande woning 
in de provincie Al-Tamim
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De ontwerpconcepten zijn zo danig opgesteld 
dat er steeds een combinatie van meerdere 
maatregelen ontstaat. Concept1 (A en B): Con-
cept 1A richt zich op passieve maatregelen 
welke op dit moment beschikbaar zijn en direct 
toegepast kunnen worden. Concept 1B betref-
fen aanpassingen welke in de toekomst ger-
ealiseerd kunnen worden. Concept 2 (A en B): 
Concept 2A richt op de combinatie van passieve 
maatregelen met als doelstelling om mensen te 
overtuigen van het belang van investeren in be-
treffende maatregelen. De investeringen zullen 
worden gemaakt om het energiegebruik dras-
tisch te verminderen. Concept 2B onderscheidt 
zich van 2A door middel van het investeren in 
technologieën voor het opwekken van energie.

      
      
      

Energie-efficiënt ontwerp voor koeling van semi-vrijstaande woning in de provincie Al-Tamim

      
5.1 Introductie    

Figuur 5.1 De structuur van de concepten   
 
In paragraaf 4.6 zijn de meest energie-efficiëntie 
maatregelen toegelicht. In dit hoofdstuk wordt 
er in hoofdlijnen aangegeven wat er toegepast 
kan worden voor het bereiken van een lagere 
energievraag. Er zullen een viertal concepten 
van energie-efficiënt worden voorgesteld voor 
het verbeteren van de huidige situatie (figuur 
5.1). Deze concepten zijn hoofdzakelijk geba-
seerd op de toepasbaarheid en voornamelijk de 
financiële draagkracht van de huiseigenaren. 
De concepten onderscheiden zich van elkaar 
doordat de maatregelen op verschillende mo-
menten geïntegreerd worden in de woning. Om 
de effecten van de genoemde maatregelen te 
simuleren zijn deze vier ontwerpconcepten uit-
gewerkt.      
      
      
      
      

5 Energie-efficiënt ontwerp voor koeling van semi-vrijstaande   
 woning in de provincie Al-Tamim
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ping in aanmerking voor aanpassingen. Tabel 
5.1 toont de vermindering van glasopeningen 
ten opzichte van de huidige situatie. Het ver-
minderen van glasopeningen houdt ook in dat 
er tijdens de bouw minder kosten gemaakt zul-
len worden waardoor er meer budget is voor 
andere passieve energiebesparende maatrege-
len. De aanpassingen op zowel de thermische 
bouwschil als de glasopeningen zijn uitvoer-
baar door lokale aannemers. 
     

 
Figuur 5.2 De huidige rechtergevel   
     

 
Figuur 5.3 Het glasverminderingsvoorstel van concept 1A voor de 

rechtergeve      
      

 
Figuur 5.4 De huidige voorgevel   
     

 
Figuur 5.5 Het glasverminderingsvoorstel van concept 1A voor de 

voorgevel      

5.2 Concept 1A
Doel
Het Concept 1A richt zich op de passieve 
maatregelen welke op dit moment beschikbaar 
zijn. Daarnaast wordt een aanpassing gedaan 
aan de zogenaamde zwakke punten, namelijk; 
de lage thermische capaciteit van de bouwschil 
en de grote glasopeningen.

Aanpassingen
Concept 1A geeft aandacht aan de thermische 
capaciteit van de gevels en daken. Er wordt 
gekozen voor massieve betonnen blokken (zie 
Figuur 5.6). De U-waarde van de betonnen 
blokken zijn niet veel beter dan de huidige holle 
betonnen blokken, maar ze bieden een veel be-
tere warmteopslag capaciteit waardoor de bin-
nentemperaturen minder sterk zullen schom-
melen. Het dak van de woning is in de huidige 
situatie voorzien van een zandlaag. In concept 
1A zal deze zandlaag vervangen worden door 
een kleilaag van 200 mm. Deze kleilaag zal 
meer warmteopslag capaciteit bieden tegen de 
zonnestraling op het dak.   
 
Tabel 5.1 Gevelopeningen aanpassing in concept 1A 
Gevelopening Huidige situatie Concept 

1A
Noordoost  
(voorgevel)

33.7 m² (39.1 % van 
geveloppervlakte)

26 m² 
(30%)

Noordwest  
(linker gevel)

6.7 m² ( 7.19 % van 
geveloppervlakte)

Niet 
aangepast 

Zuidwest  
(achtergevel)

14.92 m² ( 17.3 % 
van gevelopperv-
lakte)

Niet 
aangepast

Zuidwest 
(rechtergevel) 

25.38 m² ( 23.5 % 
van gevelopperv-
lakte)

17 m² 
(15%)

      
De afmetingen van de ramen zijn erg belangrijk 
voor de energiezuinigheid. De raamopeningen 
moeten zodanig ontworpen worden dat ze altijd 
voldoende daglichttoetreding bieden. Concept 
1A gaat uit van het zoveel mogelijk reduceren 
van glasopeningen waardoor minder energie 
nodig zal zijn om de warmte af te voeren. In de 
huidige situatie komen de glasopeningen van 
het trappenhuis en de hal op de eerste verdie-

Energie-efficiënt ontwerp voor koeling van semi-vrijstaande woning in de provincie Al-Tamim
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5.2.1 Simulatie Concept 1A          
            
Tabel 5.2 Totale vermindering van energiegebruik per jaar in (%) van Concept 1A 

Energiegebruik 
(per jaar)

Huidige situatie Concept 1A Totale vermindering van energiegebruik per 
jaar (%) ten opzichte van huidige situatie

Koeling(KWh) 42713 34055 -20 
Verwarming(KWh) 16219 12188 -25 

            
             
             
             
             

Energie-efficiënt ontwerp voor koeling van semi-vrijstaande woning in de provincie Al-Tamim

Figuur 5.6 Uitvoering details van gevels en het dak-huidige situatie (links) en concept 1A (rechts) (Bron: auteur) 
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Figuur 5.7 Simulatie resultaten Concept 1A   
      
5.2.2 Kosten-batenanalyse Concept 1A 
      
Tabel 5.3 Kosten-batenanalyse concept 1A 
Omschrijving kosten 

$
Eenheid Totale Totale 

kosten $
Baten

Glasopening oppervlakte vermindering                                                    
-Voorgevel (Figuur 8.4 en 8.5)                  
-Rechtergevel (Figuur 8.2 en 8.3)

80* m² 16.58 -1.327

Thermische capaciteit gevel (extra kos-
ten massieve betonnen blok) 

15 m² 292 4.380

Thermische capaciteit dak (extra kosten 
kleilaag)

3 m² 149 447

Totale investeringskosten                    
(de Kosten van concept 1A = 6.9 % van 
de totale bouwkosten*)

3.500

Jaarlijkse energie vermindering (KWh)

Koeling          42713-34055=8658                         
Verwarming  16219-12188= 4031      
Totaal                 = 12689

 $ 635 

(12689 KWh a $0.05)

Terugverdientijd 9.6 jaar ($ 3.500/635)
* Zie paragraaf 3.2.2 voor de bouwkosten  
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Figuur 5.9 Bevestiging constructie van de zon reflecterende doek 
      
      

 
Figuur 5.10 Constructie van de vaste zonwering 
      

5.3 Concept 1B 
Doel 
Nadat het bouwproces van concept 1A is vol-
tooid kunnen er andere passieve maatregelen 
toegepast worden om de energievraag verder 
te laten dalen. Wanneer en welke maatregelen 
het zijn ligt aan de financiële draagkracht van 
de huiseigenaar. Zoals eerder vermeld zijn er 
diverse combinaties mogelijk. Twee passieve 
maatregelen (welke door huiseigenaren zelf 
gerealiseerd kunnen worden) komen hiervoor 
in aanmerking: het beschermen van het dak 
(door middel van het creëren van een schaduw 
laag) tegen zonnestraling en het aanbrengen 
van een vaste zonwering.

Aanpassingen 
Concept 1B bevat de volgende aanpassingen: 
Het dak zal voorzien worden van een zon re-
flecterende constructie (figuur 5.8, 5.9 en 
5.11). Bij concept 1B zijn alle glasoppervlakten 
voorzien van een vaste zonweringconstructie. 
De nieuwe zonweringconstructie bestaat uit 
houten platen van 300 mm breedte en worden 
rondom het raamoppervlak geplaatst (figuur 
5.12). Tijdens de zomermaanden zal deze con-
structie voldoende zonwering bieden. Voor de 
genoemde aanpassingen is er geen gespeciali-
seerde bouwkennis nodig: de huiseigenaar kan 
de aanpassing volledig zelf uitvoeren. 
      

Figuur 5.8 Het dak aanzicht met zon reflecterende constructie 
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Figuur 5.11 Uitvoering detail van de zon reflecterende doek D-1   
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Figuur 5.12 Uitvoering detail de vaste zonwering        
            

5.3.1 Simulatie Concept 1B         
Tabel 5.4 Totale vermindering van energieverbruik per jaar in (%) van Concept 1B 

Energiegebruik (per 
jaar)

Concept 1A Concept 1B Totale vermindering van energiegebruik per jaar 
(%) ten opzichte van concept 1A

Koeling(KWh) 34055 29883 -13.3 

Verwarming(KWh) 12188 13044 +7.6 
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Uit de simulatie resultaten van concept 1B is 
uitgekomen, dat een energieverbruik reducer-
ing van 13,3 procent haarblaar is voor de koe-
ling. Opmerkelijk heeft het voor de verwarming 
in de winter geen gunstig effect. Omdat de aan-
wezigheid van vaste zonnewering de toelaat-
barheid van de gewenste zonnestraling in het 
(voorjaar/najaar) belemmert.   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Voor de simulatie van concept 1B is de huidige 
dakconstructie uitgebreid met een zon reflect-
erend doek van 5mm. Tussen de dakconstructie 
en het zon reflecterende doek zit een luchtlaag 
van 200 mm. Daarnaast zijn alle gevelopenin-
gen voorzien van een permanente externe zon-
wering (Figuur 5.12 blz 93).    
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Figuur 5.13 Simulatieresultaten Concept 1B   
      
5.3.2 Kosten-batenanalyse Concept 1B

Tabel 5.5 Kosten-batenanalyse concept 1B
Omschrijving kosten 

$
Eenheid Totale Totale 

kosten $
Baten

Zon reflecterend doek constructie    
(Figuur 8.8 - 8.10)

8 m² 149 1.192

Vaste zonwering 20 m 33 660
Totale investeringskosten  (de Kosten 
van concept 1B = 3.5 % van de totale 
bouwkosten*)

1.852

Jaarlijkse energie vermindering  (KWh)
Koeling        34055-29883= 4172                
Verwarming 12188-13044= -856          
Totaal                = 3316

$ 165  (3316 KWh a$0.05)

Terugverdientijd 11.2 jaar ($ 1.852/165)
* Zie paragraaf 3.2.2 voor de bouwkosten  
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Figuur 5.15 Bestuurbare zonweringconstructie  
     

Figuur 5.16 Externe gevels van concept 2A (Bron: auteur)  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5.4 Concept 2A

Doel 
In concept 2A wordt er gefocust op de bou-
wschil. Hierbij wordt de thermische capaciteit 
verhoogd door het toepassen van isolatiemate-
riaal in de bouwschil en het glasoppervlakken 
worden voorzien van beweegbare zonwering. 
Dit concept is alleen bedoeld voor huiseigenaren 
met voldoende financiële middelen. 

Aanpassingen 
De belangrijkste toepassing vergeleken met 
de huidige situatie is het isoleren van de bou-
wschil. Naast het toepassen van isolatie (figuur 
5.16) zal er aandacht besteedt worden aan be-
weegbare actieve zonweringen (figuur 5.15). 
Door beweegbare zonweringen toe te passen 
kan de zonnestraling volledig gecontroleerd 
worden op momenten, dat het nodig is. 

De isolatiegraad is afhankelijk van de U-waarde 
van het isolatiemateriaal. Uit het effect analyse 
van de simulatie in paragraaf 4.6.4 is gebleken 
dat 30-50mm isoleren het beste (kosten en be-
schikbaarheid) thermische resultaat oplevert. 
In Irak is voldoende lokale bouwkennis be-
schikbaar om de isolatiematerialen toe te pas-
sen en af te werken. De isolatiematerialen (figu-
ur 5.17) worden toegepast voor gevels (50mm), 
daken (50mm) en de vloer van de begane grond 
(30mm). 
      

 
Figuur 5.14 Aanbrengen van isolatiemateriaal  
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5.4.1 Simulatie Concept 2A   
      

Energiegebruik (per 
jaar)

Huidige situatie Concept 
2A

Totale vermindering van energiegebruik per 
jaar (%) ten opzichte van huidige situatie

Koeling(KWh) 42713 26005 -39 
Verwarming(KWh) 16219 6780 -58 

      
De simulatie is gedaan nadat alle bouwschil-
componenten voorzien zijn van isolatie zoals 
aangegeven bij concept 2A. Daarnaast zijn de 
raamopeningen voorzien van elektronische 
beweegbare zonweringen.   
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Figuur 5.17 Uitvoering details van de gevels en het dak-huidige situatie (links) en concept 2A (rechts)(Bron: auteur)

Tabel 5.6 Totale vermindering van energieverbruik per jaar in (%) van Concept 2A
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5.4.2 Kosten-batenanalyse concept 2A 
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Figuur 5.18 Simulatieresultaten Concept 2A   
      
Tabel 5.7 Investeringskosten Concept 2A 

Omschrijving kosten 
$

Eenheid Totale Totale 
kosten $

Baten

Dakisolatie 20 m² 153 3.060
Gevelisolatie 20 m² 292 5.840
Vloerisolatie 16 m² 153 2.448
Automatische buitenzonwering 18** m² 80.7 1.453
Totale investeringskosten (de Kosten 
van concept 2A = 25.4 % van de totale 
bouwkosten*)

12.801

Jaarlijkse energie vermindering (KWh)    
Koeling         42713 -26005= 16708             
Verwarming 16219 -6780   = 9439      
Totaal                                 = 26147

$ 1.307 (26147 KWh a 
$0.05)

Terugverdientijd 9.7 jaar ($ 12.801/1.307)
* Zie paragraaf 3.2.2 voor de bouwkosten 
**Prijs van standaard automatische buitenzonwering
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vincie Al-Tamim een geschikte locatie voor het 
toepassen van de zonne-energie. 
      

 
Figuur 5.19 Autonome zonne-energie systeem(Bron: Curtis Austin, 

Ralph Borja, and Jeffery Phillips , 2005)   
      

 
Figuur 5.20 Dagelijkse zonnestraling in de provincie Al-Tamim 

(bron: METEONORM)    
      
Installatiemogelijkheden van PV-systemen in 
Irak
PV-installaties beschikken over een bepaald 
rendement, met nieuwe PV-cellen is een ren-
dement van 15 procent haalbaar. De opbreng-
sten van de panelen worden in de fabrieken 
berekend onder standaard condities met maxi-
male temperatuur van 25 °C (Curtis Austin, 
Ralph Borja, and Jeffery Phillips , 2005). Door 
het warme klimaat van de provincie zal het 
rendement van de PV-installatie lager zijn. In 
de zomermaanden kan de temperatuur in het 
zonnepaneel oplopen tot 80 °C. Dat effect zal 
leiden tot verlies van 20-50 procent van de op-
brengsten. Door het isoleren en toepassen van 
beweegbare zonwering toont concept 2 een ver-
mindering van 39 procent van de elektriciteit 
gebruik voor koeling ten opzicht van de huidige 
situatie. Indien de elektriciteit voor de koeling 
van concept 2A opgewekt zou worden door 
een PV-systeem met rendement van 10 pro-
cent, kan de totale oppervlakte van de vereiste 
PV-installatie berekend worden. Het totaal ver-
eiste gebied voor 26005 KWh (koeling concept 
2A van semi-vrijstaande woning) is gelijk aan, 
26005 KWh per jaar/(5256 KWh/m² * 0,10) = 

5.5 Concept 2B
Bij concept 2B kunnen de huiseigenaren met 
voldoende financiële middelen na het bou-
wproces aanvullende energieopwekkende 
maatregelen toepassen aan de woning. Omdat 
deze aanvullende maatregelen kostbaar zijn, 
zullen deze maatregelen hoogstwaarschijnlijk 
weinig toegepast worden. Ondanks dit worden 
de mogelijkheden in concept 2B aangegeven en 
toegelicht. 

Hernieuwbare energie 
Bij concept 2B gaat het een stap verder ten op-
zichte van concept 1A, 1B en 2A. Deze stap is 
voor huiseigenaren die in staat zijn om grotere 
investeringen te maken. Wanneer deze groep 
zichzelf zou gaan voorzien in elektriciteit kan 
dit leiden tot een sterke vermindering van de 
energievraag op landelijk niveau. Ook kan be-
schikbare energie hierdoor meerdere mensen 
bereiken en voor een langere tijdsperiode. In 
Irak is zonne-energie de meest bekende duur-
zame techniek betreffende het opwekken van 
elektriciteit. 

Zonne-energie in Irak
Het gebruik van zonne-energie is niet een nieuw 
of onbewezen concept. Er zijn verschillende 
landen over de hele wereld waarbij de zonne-
energie gebruikt wordt. In Irak is de zonne-
energie voor het opwekken van de elektriciteit 
bekend door zijn gebruik voor openbare ver-
lichting in verschillenden steden. Behalve dit 
systeem zijn er autonome systemen (figuur 
5.19) die meestal gebruik worden door winkel 
of kleine kantoren. Voor architecten en ontwer-
pers in Irak is integreren van PV-installatie een 
nieuwe verantwoordelijkheid en eist hoge mate 
van deskundigheid. 

Energie van de zon wordt uitgedrukt in volle 
zon uren per vierkante meter. De gemiddelde 
zonne-energie die ontvangen wordt door de 
aardoppervlakte is gelijk aan 1 KWh/m². De 
intensiteit van zonne-energie verandert met 
het uur van de dag. Met een totaal 2920 aan de 
zonne-uren, en gemiddelde zonstraling van 1.8 
KWh/m² per uur (METEONORM), is de pro-
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geen financiële problemen opleveren. Indien er 
in de toekomst geen andere energiebesparende 
maatregelen getroffen worden, is de investering 
in concept 1A binnen 9,6 jaar terug te verdi-
enen, rekening houdend met de huidige ener-
gieprijs. Wanneer huiseigenaren ervoor kiezen 
om andere energiebesparende maatregelen 
te treffen (Concept 1B) kan er geconcludeerd 
worden dat er een besparing van 13 procent wat 
koeling betreft per jaar haalbaar is. Omdat er 
extra energie wordt bespaard ten opzichte van 
concept 1A, is het een verstandige keuze om 
eventuele extra energiebesparende maatregelen 
in fases uit te voeren om zo de kosten te kunnen 
verspreiden over verschillende jaren. 

Concept 2A is het meest geschikte concept voor 
huiseigenaren met voldoende financiële mid-
delen. Na het toepassen van energie-efficiëntie 
maatregelen, zoals bestuurbare zonwering en 
isolatie is de energievraag drastisch vermin-
derd, namelijk 40 procent voor de koeling en 
60 procent voor de verwarming. Omdat de 
bevolking de laatste jaren sterk afhankelijk is 
geworden van elektrische verwarming in de 
wintermaanden, zal het toepassen van isolatie-
materiaal gunstig zijn voor het verminderen 
van de energievraag. Concept 2B kan gezien 
worden als een goed passende oplossing voor 
de toekomst. Dit concept betreft kostbare in-
novatieve energiebesparende maatregelen zoals 
zonnepanelen. Door weinig concurrentie op de 
lokale bouwmarkt zijn de installaties erg kost-
baar. De verwachting is dat de energieprijs in 
Irak gaat stijgen. Door het verbeteren van de 
veiligheidssituatie zullen er meer buitenlandse 
bedrijven aanwezig zijn om duurzame tech-
nieken aan te kunnen bieden. Binnen nu en 
10 jaar zal het toepassen van zonnepanelen erg 
interessant worden, ook voor de grootverbruik-
ers, omdat de concurrentie zal stijgen en de 
installatiekosten daardoor zullen verminderen 
ten opzichte van de huidige situatie. 
      
      
      
      
      
      

49.47 m². De oppervlakte van het dak zal vol-
doende ruimte bieden om de PV-installatie te 
kunnen installeren. 

5.5.1 Kosten-batenanalyse Concept 2B
De kosten voor het zelfstandige zonne-energie 
installatie (Figuur 5.19) zullen circa $4-5 per 
KWh bedragen(Curtis Austin, Ralph Borja, 
and Jeffery Phillips , 2005). De installatie kos-
ten verschillen per locatie in Irak, dit verschil is 
voornamelijk veroorzaakt door de kwaliteit van 
de onderdelen en de beschikbare kennis voor 
het installeren van de PV-systemen. 

Voor het geval van concept 2B zou de kos-
ten voor het opwekken 26005 KWh per 
jaar(koeling) circa $ 100.000 bedragen. Als de 
gehele installatie 25 jaar gebruikt wordt, zal de 
afschrijving als volgt lopen: Aanschaf $ 100.000 
afschrijving in 25 jaar levert afschrijvingskos-
ten van $ 4000 per jaar. De installatie zal 26005 
KWh per jaar produceren voor prijs van $ 0,15 
per KWh. In de vergelijking met de huidige ele-
ktriciteit kosten zal de PV-installatie niet renda-
bel zijn voor grote gebruiker. 

De lokale overheden kunnen een rol spelen bij 
het verstreken van subsidies, of instaleren van 
collectieve installaties voor een bepaald type 
woningen. Op deze manier zullen installatie-
kosten lager zijn. Rekening houdend met stij-
gende elektriciteit kosten in de aflopende jaren, 
zal de PV-installatie een goed alternatief bieden 
in komende 10-20 jaar. Gezien de veiligheids-
situatie van Irak, is er op dit moment weinig 
concurrentie op het gebied van PV-systeem in-
stallaties. Zodra de veiligheidssituatie verbeterd 
wordt, zullen meer fabrikanten hun PV-syste-
men installaties kunnen bieden. Dat leidt tot 
sterk dalen van installatieprijs per KWh. 
      
5.6 Conclusie    
Concept 1A gaat over het toepassen van passieve 
energiebesparende maatregelen. Het blijkt dat 
concept 1A het best passende concept is voor 
huiseigenaren met beperkte financiële midde-
len. De kosten van concept 1A, ( 7 procent zijn 
van de huidige bouwkosten), zullen weinig tot 
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Tabel 5.8 Totale kosten en baten overzicht van alle concepten      

Concepten
Totale investeringskosten 

($)
% van de totale 
bouwkosten*

Jaarlijkse energie 
vermindering ($)

Terugverdientijd 
(jaar)

Concept 1A 3.500 6.9 635 9.6
Concept 1B 1.852 3.5 165 11.2
Concept 2A 12.801 25.4 1307 9.7
Concept 2B $ 4-5 per KWh Afhankelijke van 

de installatie
Afhankelijke van de 

installatie
Afhankelijke van de 

installatie
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de koeling van de woning, wat gelijk staat aan 
70 procent van het totale energieverbruik van 
de woning. 

Er is een onderzoek gedaan naar alternatieven 
(passieve maatregelen) voor het verminderen 
van deze hoge elektriciteit verbruik, zonder 
gebruik te maken van conventionele ener-
gievoorziening. Oriëntatie, dak-gevelontwerp, 
thermische capaciteit en zonwering, zijn de 
belangrijkste energiebesparende maatregelen. 
Uit de analyseresultaten van de maatregelen 
is gebleken, dat oriëntatie (west) maximaal 5 
procent vermindering biedt op het energiev-
erbruik. Alleen hebben de lokale ontwerpers 
weinig invloed hierop, omdat de oriëntatie al 
door de lokale overheid is bepaald. Ook is ge-
bleken dat door het toepassen van 50 mm iso-
latie in de bouwschil, tot 30 procent energiever-
bruik vermindering kan leiden. Bovendien kan 
door massief te bouwen 14 procent aan ener-
gieverbruik voor de koeling worden bespaard. 
Het toepassen van een buiten zonwering (vaste 
of beweegbare) reduceert het energieverbruik 
voor de koeling met 7- 10 procent. Het bin-
nen zonwering (gordijn) heeft geen significant 
effect op het verminderen van het energiever-
bruik voor de koeling. 

Hieruit valt er te concluderen dat het verhogen 
van de thermische capaciteit en het toepassen 
van buitenzonwering de meest bruikbare ener-
giebesparende maatregelen zijn in de provincie 
Al-Tamim, in acht nemend de acceptatie van de 
bevolking, de uitvoerbaarheid en de invester-
ingskosten. Gezien het hoge energieverbruik is 
het interessant om te investeren in energiebes-
parende maatregelen. Door het steeds stijgende 
energieverbruik zal in de nabije toekomst de 
energieprijs meer gaan stijgen. Investeringen 
in energiebesparende maatregelen zullen hier-
door noodzakelijk zijn. Bovendien zijn de in-
vesteringskosten terug te verdienen, aangezien 
dat de levensduur van de woning minimaal 30 
jaar bedraagt. 
      
      
      

Conclusies en aanbevelingen 

6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
In de provincie Al- Tamim wordt 83 procent 
van het totale energieverbruik per jaar ver-
bruikt door de woningbouwsector. Daarvan 
wordt er 61 procent verbruikt door de aircon-
ditioning systemen (Iraq ministry of electricity, 
2013). Bovendien is de huidige woningbouws-
tijl hoofdzakelijk gericht op de esthetica dan 
de thermische capaciteit van de woning. Dit 
onderzoek richt zich op het optimaliseren van 
de bouwtechnologie in de provincie Al- Tamim 
met als doel de energie-efficiëntie van de koe-
ling te verhogen. Deze dienen wel technisch en 
economische haalbaar te zijn en passend bij het 
klimaat van de provincie. 

Het ontwerp van de moderne woningen (semi-
vrijstaande woningen) in de provincie Al-
Tamim is niet meer gebaseerd op de principes 
van de passieve architectuur. De lage thermis-
che U-waarde (1.78 W/m²K) van het dak wordt 
grotendeels veroorzaakt door een zandlaag te 
gebruiken als isolatiemateriaal. Door het ont-
breken van isolatiemateriaal in de externe gev-
els is de U-waarde 2.6 W/m²K. Het gekozen 
glas type wordt meestal geïnstalleerd vanuit 
akoestische overweging in plaats van thermis-
che prestaties. Deze lage thermische capaciteit 
zal leiden naar hogere temperaturen van het 
binnenklimaat. Daarnaast is er momenteel een 
gebrek aan regels en energienormen in Irak, die 
de thermische capaciteit van de bouwschil rege-
len en bewaken. 

Het energieverbruik van een semi-vrijstaande 
woning is gesimuleerd gedurende één kalender-
jaar met behulp van de TRNSYS programma. 
Uit de resultaten blijkt dat, bij geen gebruik van 
enige vorm van koeling, de binnentemperatuur 
kan oplopen tot 45 °C. Dit wordt vooral veroor-
zaakt door de ongecontroleerde transmissie 
warmtewinsten (49 procent) en de zonnestral-
ing (39 procent). De gevels en het dak zijn van 
groot invloed op de warmtewinsten/verlies 
door de transmissie. Deze situatie leidt naar dat 
er per jaar 42713 KWh (simulatie) nodig is voor 
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kennis te vergaren welke nodig is voor de ver-
betering van de energie-efficiëntie van gebou-
wen in provincie Al-Tamim in Irak zijn:
-Kosten-batenanalyse, de resultaten moeten de 
huiseigenaren voorzien van een duidelijk beeld 
van de mogelijkheden op gebied van energie-
efficiëntie;
-Een evaluatie van de technische uitvoerbaar-
heid voor de verschillende energiebesparende 
maatregelen (passieve, actieve, innovatieve en 
traditionele maatregelen).
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     

6.2 Aanbevelingen 

1. Landelijk energienormen vastleggen
Energie-efficiëntie is niet alleen een kwestie van 
regels en normen maar ook een kwestie van 
individueel gedrag en keuze. Het persoonlijk 
kiezen voor een aantal bepaalde woningtypen/
bouwmaterialen welke zullen leiden tot ener-
giebesparing in de toekomst, kan bijdragen aan 
het verminderen van het landelijk energiege-
bruik. De lokale overheid heeft de taak en de 
verantwoordelijkheid om passende energienor-
men vast te leggen.  

2. Investeren in de lokale aannemers
De lokale aannemers zijn een belangrijke 
schakel tussen nu en de toekomst als het gaat 
om het bouwen van woningen naar de wens 
van huiseigenaren in Irak. Het is belangrijk dat 
er door de lokale overheid goed geïnvesteerd 
wordt in de kennis van de lokale aannemers, 
om zo hun niveau over bouwkennis te verho-
gen, zodat zij de energiebesparende maatrege-
len zowel kunnen promoten als uitvoeren. 

3. Het energiesubsidiebeleid in Irak aanpassen
De energieprijzen in Irak zijn heel laag om-
dat de overheid veel subsidie geeft aan ener-
giebedrijven. De subsidie kan beter geïnvesteerd 
worden in onderzoek naar energiebesparende 
maatregelen en het promoten van het opwek-
ken van duurzame energie. Hier zal op korte 
termijn en zeker op lange termijn veel voordeel 
uit gehaald worden; door de energiebesparende 
maatregel(en) wordt de energievraag lager en 
de lage energievraag kan voorzien worden van 
energie door middel van het opwekken van du-
urzame energiebronnen (zon).  

      
4. Meer onderzoek naar energiebesparende  
maatregelen 
Tijdens dit onderzoek is er aandacht gegeven 
aan enkele combinaties van energiebesparende 
maatregelen om de hoofdvraag van dit onder-
zoek te kunnen beantwoorden. Er zijn veel meer 
combinaties van energiebesparende maatrege-
len mogelijk. Verder onderzoek om voldoende 

Conclusies en aanbevelingen 
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traling via glasopeningen en de hoge transmis-
sie wegens geringe thermische capaciteit van de 
bouwschil. 

Met als doel de energie-efficiëntie voor de koe-
ling te verbeteren, zijn de effecten van een aantal 
energiebesparende maatregelen geanalyseerd. 
Deze zijn te verdelen in twee hoofdgroepen, 
namelijk; passieve- en innovatieve maatrege-
len. Er blijkt dat het toepassen van alle passieve 
maatregelen leiden tot vermindering van het 
energieverbruik voor de koeling. De meeste 
reductie is te behalen door het toepassen van 
isolatie, vaste zonneweringen en de thermis-
che capaciteit te verhogen. De innovatieve 
maatregelen zijn het minst aantrekkelijk, we-
gens de hoge investeringskosten.

Naar aanleiding van het bovenstaande effecten 
van energiebesparende maatregelen zijn er vier 
concepten voorgesteld; Concept 1(A en B): 
het verhogen van thermische capaciteit door 
massief bouwen en het verkleinen van gevelo-
peningen van het trappenhuis en de hal op 
de eerste verdieping. Door deze aanpassingen 
daalt het energieverbruik voor de koeling met 
20 procent. Concept 2A: Door de hoge kosten 
van het isolatiemateriaal, zal dit concept de 
bouwkosten met 25 procent verhogen tegen 
een daling van 40 procent energieverbruik voor 
de koeling. Concept 2B, het installeren van 
zonnepanelen. Door het gebrek aan de nodige 
kennis voor de zonne-energie, vergt deze vorm 
van constructie zeer hoge investeringskosten. 
Aangezien het toepassen van isolatie bij semi-
vrijstaande woning in de provincie Al-Tamim, 
de meeste reductie van energieverbruik voor de 
koeling levert, zal isolatie geïntegreerd moeten 
worden in de huidige bouwtechnologie. 

Samenvatting

Samenvatting
Door aanhoudende bevolkingsgroei worden de 
steden in Irak steeds verder ontwikkeld. Hier-
door groeit ook de vraag naar de elektriciteit 
met gemiddeld 5 procent per jaar. In Irak is 
de woningbouwsector de grootste energiever-
bruiker (elektriciteit) van het land, namelijk 48 
procent. Door het warme klimaat van het land 
(maart-oktober), vormt koeling  55 procent van 
het totale energieverbruik van de woningbou-
wsector.

Naar aanleiding van dit aanzienlijk hoge en-
ergieverbruik richt dit onderzoek zich op de 
mogelijkheden voor het reduceren van het en-
ergieverbruik voor de koeling in de semi-vri-
jstaande woningen in de provincie Al-Tamim. 
In het bijzonder is er gefocust op het bou-
wproces, het energieverbruik en de thermische 
capaciteit van de bouwschil van dit woningtype. 
Hierbij zijn er drie onderzoeksfases te ondersc-
heiden:

Fase 1: het analyseren van de woningbouwsec-
tor d.m.v. een literatuur studie;
Fase 2: de energieanalyse van de semi-vri-
jstaande woning d.m.v. de simulatieprogramma 
TRNSYS;
Fase 3: evalueren van de simulatieresultaten 
en het aanbevelen van energiebesparende 
maatregelen.

De overheid in Irak heeft weinig rol gespeeld in 
de woningbouwsector, om deze voorzien van 
de bruikbare energie-efficiëntie normen. Het 
semi-vrijstaande woningtype is het meest ge-
bouwde woningtype in de afgelopen jaren. Het 
energieverbruik van één kalenderjaar van deze 
woning is geanalyseerd met behulp van het sim-
ulatieprogramma (TRNSYS ). De simulatieana-
lyse focust zich op het ontwerp parameters: 
oriëntatie, thermische massa, isolatie, glasope-
ningen en zonweringen. Uit het resultaat blijkt 
dat het energiegebruik voor de koeling 42713 
kWh (simulatie)per jaar bedraagt wat gelijk 
staat aan 70 procent van het totale energiever-
bruik van de woning. Deze koeling behoefte is 
vooral ontstaan door ongecontroleerde zonnes-
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need for cooling has mainly arisen as a result of 
the uncontrolled sunlight that comes through 
the windows and the high transmission result-
ing from the building envelope’s low thermal 
capacity.

The effects of a number of energy-saving meas-
ures have been analyzed with the aim of im-
proving the energy-efficiency for cooling. These 
can be divided into two main groups, namely; 
passive- and innovative measures. It is shown 
that using all passive measures leads to a reduc-
tion of the energy used for cooling. The largest 
reduction can be achieved by using insulation, 
fixed sunscreens and increasing the thermal 
capacity. The innovative measures are the least 
attractive because of to the large investments 
needed.

Based on the effects of measures to reduce en-
ergy consumption above, four concepts are 
suggested; Concept 1(A and B): increasing the 
thermal capacity by building solidly and reduc-
ing the amount of openings in the outer wall of 
the staircase and the hallway on the first floor. 
These adjustments will mean a 20 percent re-
duction in energy needed for cooling. Concept 
2A: Because of the high cost of the insulation 
material, this concept will increase building cost 
by 25 percent, and it will result in a reduction 
of 40 percent in the energy needed for cooling. 
Concept 2B, installing solar panels. Because of 
the lack of the required knowledge for solar en-
ergy, this form of construction will mean very 
high investments are required. As the use of 
insulation in semi-detached houses in the Al-
Tamin province leads to the largest reduction in 
energy consumption for cooling, insulation will 
have to be integrated into the current building 
technology.

Summary

Summary
Accelerating population growth is leading to 
further development of cities in Iraq. This also 
causes the demand for electricity to grow by 
an average of 5 percent per year. The housing 
construction sector is the largest consumer of 
energy (electricity) in the country, accounting 
for 48 percent energy consumption. The coun-
try’s warm climate (from march until October) 
means cooling systems account for 55 percent 
of the total energy consumption of the housing 
construction sector.

This substantial consumption of energy is the 
reason to investigate the possibilities for re-
ducing energy consumption for cooling semi-
detached houses in the Al-Tamin province in 
this study. This study specifically focuses on 
the building process, energy consumption and 
the thermal capacity of the building envelope 
of this type of house. In my study I distinguish 
between three research phases:

Phase 1: Analysis of the housing construction 
sector using a literature study;

Phase 2: The energy analysis of het semi-de-
tached house using the TRNSYS simulation 
program;

Phase 3: Evaluation of the simulation results 
and recommendations for energy-saving meas-
ures.

The government in Iraq has only played a small 
role in providing the housing construction sec-
tor with usable energy-efficiency norms. The 
semi-detached house type is the most com-
monly built type of house in recent years. The 
energy consumption for this type of house over 
one calendar year has been analyzed using the 
simulation program (TRNSYS). The simula-
tion analysis focuses on the design parameters, 
orientation, thermal mass, insulation, windows 
and sunscreens. The results show that the en-
ergy needed for cooling is 42713 KWh (simu-
lation)per year, which is equal to 70 percent 
of the house’s total energy consumption. This 
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Bijlage I: Samenstelling van de bouwconstructie in de provincie AlTamim   
            
Rc-waard van de bouwmaterialen        
Bouwmaterialen in Irak λ(W/(m.k)) dikt(mm) Rc-waard(m².K/W)
Gewapend Beton 1.6 200 0.13
Geperforeerde bakstenen 0.85 240 0.28
Kalkzandsteen 1.25 200 0.16
Holle betonblokken 1.3 200 0.15
Betonblokken 1.7 150 0.01
Natuursteen (Graniet) 3.5 40 0.012
Natuursteen (Marmer) 2.6 40 0.15
Natuursteen (Halan) 2.1 40 0.017
Cementmortel 1.08 20 0.019
Cementpleister 1,1 20 0.018
Kalkpleister 0.72 20 0.028
Glas 0.8 6 0.0075
EPS (Polystyreenschuim geëxpandeerd) 0.038 50 1.31
Bitumen 0.24 20 0.084
Betontegels 0.86 40 0.047
Natuursteentegels 0.79 25 0.027
Leem 1.2-0.5 100 0.15
Zand 1 200 0.2
Interieur oppervlakteweerstand 0.123
Exterieur oppervlakteweerstand 0.043
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Bijlage II: Energiebalansberekeningen 
            
Wintersituatie 
Warm water: Om 1 liter water 1°C te verwarmen is 4,186 kJ warmte nodig. 1 liter water elektrisch 
verwarmen van 10 naar 60 °C(winter situatie) = (50 x 4,186 / 3600= ) 0,0581 kWh
60 liter per persoon per dag in de winter (november-maart).
Verlichting: Op basis van 20 verlichting punten Tl-buizen van 80 w (12 uur per dag) = 0.96 KWh 
per dag. 
Andere elektrisch apparaten: 10 kWh per dag (Bron: http://www.moelc.gov.iq/en, Republic of Iraq 
ministry of electricity)

Transmissie:           
Transmissie warmteverliezen voor januari       
Constructiedelen Opp. m² U-waarde Q = U*A*∆T (W)
Dak 149 1.78 3076
Gevels 292 2.6 8806
Gevelopeningen 80.7 2.8 2621
Vloer 154 1.56 1201
Deur 6.24 2.5 180
Totaal 15884

Comfort binnen T °C = 20 °C
Gemiddeld buiten (gebaseerd op gemiddelde dag/nacht temperatuur voor betreffende maand) 
Bron: Meteonorm. 
Jan T °C= 8.4 °C 
Feb T °C= 10.9 °C 
Mar T °C= 14.3 °C 
Apr T °C= 18.83 °C
Okt T °C= 18.2 °C
Nov T °C= 17.65 °C 
Dec T °C= 12 °C 
∆T = Comfort binnen T °C = 20 °C - Gemiddeld buiten(Jan, feb, mar, apr, okt, nov en dec) 
Grond temperatuur = 15 °C
∆T = 20-15 = 5 °C
Verwarming seizoen= 2922 uur          
Transmissie warmteverliezen voor heel stookseizoen       

Stookuren Transmissieverlies (W) Energievermogen (KWh)
Jan 744 15884 11817
Feb 656 12719 8343 
Mar 324 8414 2726
Apr 13 2977 38
Okt 21 3478 73
 Nov 441 4186 1846
Dec 744 11202 8334
Total 2922 33222
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Ventilatie verlies/Infiltratie:
Qv = ρc.n.V.ΔT [W]
ρc = 1200 [J / (m3.K)]
n= ventilatievoud = 0.5 *(3.10-4)
V = volume van de interne ruimte [m3]= 534 m³
ΔT = 14.12 °C
Interne (mensen 100w x 6 personen x 16 uur per dag, apparatuur 80w x 10 apparaten x 5 uur, verli-
chting 50w x 20 lampen x 12 uur).

Warmtewinsten: 
De warmtewinst door de zoninstraling is afhankelijk van:
• De zontoetredingsfactor
• Het glasoppervlak op elke oriëntatie (horizontaal, noord, oost, zuid, west, NO, ZO, NW, ZW)

Zonnestraling = (glasoppervlakte x gemiddelde zonnestraling x ZTA)
Gemiddelde zonnestraling van N, O, Z, W 2.44 KWh/m², per dag (gemiddelde zon uren per 4.2 
uur) en ZTA 0.8. 
            
Zomersituatie 
Warm water: 
20 liter per persoon per dag in de winter (april-oktober).
Verlichting: Op basis van 10 verlichting punten Tl-buizen van 80 w (12 uur per dag) = 0.96 KWh 
per dag. 
Andere elektrisch apparaten: 7 kWh per dag (Bron: http://www.moelc.gov.iq/en, Republic of Iraq 
ministry of electricity)

Transmissie:           
Transmissie warmte winsten voor juli 
Constructiedelen Opp. m² U-waarde Q = U*A*∆T (W)
Dak 149 1.78 2707
Gevels 292 2.6 7744
Gevelopeningen 80.7 2.8 2307
Deur 6.24 2.5 162
Totaal 12911

             
Comfort binnen T °C = 25 °C
Gemiddeld buiten 
Apr T °C= 25.8 °C 
Mei T °C= 26.35 °C 
Jun T °C= 30.0 °C 
Jul T °C= 35.2 °C 
Aug T °C=32.3 °C 
Sep T °C= 29.1 °C 
Okt T °C= 26.6 °C 
∆T = Comfort binnen T °C = 25 °C - Gemiddeld buiten 
Grond temperatuur = 25 °C
Koeling seizoen= 4514 uur 
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Transmissie warmtewinsten         
Koeling uren Transmissiewinsten (W) Energievermogen (KWh)

Apr 343 1012 347
Mei 725 1716 1244
Jun 720 6329 4620
Jul 744 12911 9605
Aug 744 9240 6874
Sep 720 5188 3735
Okt 515 1716 883
Total 4514 27308

            
Ventilatie verlies:
Qv = ρc.n.V.ΔT [W]
ρc = 1200 [J / (m3.K)]
n= ventilatievoud = 0.25* (3.10-4)
V = volume van de interne ruimte [m3]= 534 m³
ΔT = 12.32 °C
            
Warmtewinsten: 
Interne (mensen 100w x 4 personen x 12 uur per dag, apparatuur 80w x 7 apparaten x 5 uur, verli-
chting 50 w x 10 lampen x 12uur).

De warmtewinst door de zoninstraling is afhankelijk van:
• De zontoetredingsfactor
• Het glasoppervlak op elke oriëntatie (horizontaal, noord, oost, zuid, west, NO, ZO, NW, ZW)

Zonnestraling (=glasoppervlakte x gemiddelde zonnestraling x ZTA)
Gemiddelde zonnestraling van N, O, Z, W 8.54 KWh/m², gemiddelde zon uren per dag 10.5 uur en 
ZTA 0.8. 
             
Warmteaccumulatie berekeningen
Warmteaccumulatie = Q = ρ × c × d × ΔT= KJ/m2 
Q = hoeveelheid warmte die per m2 in de constructielaag is geaccumuleerd
ρ = dichtheid (volume) van het materiaal in kg/m3
c = soortelijke warmte in J/(kgK)
d = dikte van de constructielaag in m
ΔT = temperatuurstijging die de laag heeft ondergaan
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warmtecapaciteit van de traditioneel en huidige externe gevel     
Huidige gevels Bouwmaterialen ρ c d ΔT Q

A. Kalkpleiter 1600 840 0.02 50-25 672
B. Holle betonblokken 2400 840 0.2 50-25 10080
C. Cement pleister 1900 840 0.02 50-25 798

Traditionele gevels A. Kalkpleiter 1600 840 0.02 50-25 672
D. Aangestampte aarde blokken 1800 1000 0.5 50-25 22500

             

 
             
Temperatuurverloop in huidige externe gevels in vergelijking met zelfde gevels met isolatie 
Constructie-
deel

Bouwmaterialen λ in 
W/m.K

Dikte 
(mm)

R-waarde hui-
dige gevel 
in m².K/W

R-waarde huidige 
gevel met isolatie 
in m².K/W

Tv 

(°C)

Huidige gevels III. Kalkpleiter 0.72 20 0.028 1.94
II. Holle betonblokken 1.3 200 0.13 9
I. Cement pleister 1.1 20 0.018 1.25

Gevels met 
isolatie 

III. Kalkpleiter 0.72 20 0.028 0.42
II. Holle betonblokken 1.3 200 0.13 1.97
IN. Isolatie 0.035 50 1.3 19.69
I. Cement pleister 1.1 20 0.018 0.27

Totaal R-
waarde

0.36 1.65

Ri=Interieur oppervlakteweerstand=0.123
Re=Exterieur oppervlakteweerstand=0.043
Het temperatuurverloop Tv= R laag/ Rtot *∆T in °C[5]
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Bijlage III: Simulatieresultaten voor de koeling en verwarming in diverse steden 

Case 1: De jaarlijkse koeling en verwarming in Aqanba en Aswan    
          

         
De locatie van de onderzochte steden         
             

 
Het ontwerp van de onderzochte woning         
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Gemiddelde buitentemperatuur voor beide steden       
             

 
De maandelijkse koeling -en verwarmingsvraag voor Aqaba en Aswan
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De bouwkarakteristiek van de onderzochte woning       
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Case 2: De jaarlijkse koeling en verwarming in Turkije (Umit Esiyok, 2006)  
           

 
Het ontwerp van de gesimuleerde woning        
            

 
Het klimaat karakteristiek van de stad Antalya       
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Bijlage IV: Simulatieresultaten van de huidige situatie 

Oppervlaktetemperaturen         
 

 
Het dak             
            

 
Voorgevel noordoost          
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Zijgevels rechts zuidoost           
            

 
Achtergevel zuidwest          
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Zijgevels links noordwest          
            
Koeling per maand in KJ/h

Qcool 1 / 1
May 29, 2013 Crimson Editor
SUMMARY FOR UNIT 22
Simulation Summary in intervals of 730 hours
-----------------------------------------------------------------------------
Interval Number Time      Cooling
1    0.7300000000000000E+0003  0.0000000000000000E+0000
2    0.1460000000000000E+0004  0.0000000000000000E+0000
3    0.2190000000000000E+0004  0.7860743709760558E+0005
4    0.2920000000000000E+0004  0.4160439628384866E+0007
5    0.3650000000000000E+0004  0.1708508220364453E+0008
6    0.4380000000000000E+0004  0.2967946664028819E+0008
7    0.5110000000000000E+0004  0.3901650245194241E+0008
8    0.5840000000000000E+0004  0.3522759602570042E+0008
9    0.6570000000000000E+0004  0.2108825565114498E+0008
10    0.7300000000000000E+0004  0.7425541510258019E+0007
11    0.8030000000000000E+0004  0.1852373081075795E+0004
12    0.8760000000000000E+0004  0.0000000000000000E+0000
Sum    0.8760000000000000E+0004  0.1537633439215421E+0009
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Verwarming per maand in KJ/h

Qheat 1 / 1
May 29, 2013 Crimson Editor
SUMMARY FOR UNIT 20
Simulation Summary in intervals of 730 hours
-----------------------------------------------------------------------------
Interval Number  Time      Heating
1    0.7300000000000000E+0003  0.1940462298523508E+0008
2    0.1460000000000000E+0004  0.1348472935364572E+0008
3    0.2190000000000000E+0004  0.4075731987618641E+0007
4    0.2920000000000000E+0004  0.1341369962376503E+0006
5    0.3650000000000000E+0004  0.0000000000000000E+0000
6    0.4380000000000000E+0004  0.0000000000000000E+0000
7    0.5110000000000000E+0004  0.0000000000000000E+0000
8    0.5840000000000000E+0004  0.0000000000000000E+0000
9    0.6570000000000000E+0004  0.0000000000000000E+0000
10    0.7300000000000000E+0004  0.1586588732546550E+0006
11    0.8030000000000000E+0004  0.4949477738873766E+0007
12    0.8760000000000000E+0004  0.1618165096675604E+0008
Sum    0.8760000000000000E+0004  0.5838900890162155E+0008
             
             
Transmissie per maand in KJ/h

QUAm 1 / 1
May 29, 2013 Crimson Editor
SUMMARY FOR UNIT 21
Simulation Summary in intervals of 730 hours
-----------------------------------------------------------------------------
Interval Number  Time      Transmission
1    0.7300000000000000E+0003  0.2925320351614207E+0008
2    0.1460000000000000E+0004  0.2387994362608342E+0008
3    0.2190000000000000E+0004  0.1668443100174772E+0008
4    0.2920000000000000E+0004  0.9216335043694405E+0007
5    0.3650000000000000E+0004  -0.3815451130322528E+0007
6    0.4380000000000000E+0004  -0.1641445479795032E+0008
7    0.5110000000000000E+0004  -0.2672687110414699E+0008
8    0.5840000000000000E+0004  -0.2277098452780635E+0008
9    0.6570000000000000E+0004  -0.8233744654930472E+0007
10    0.7300000000000000E+0004  0.3963219332016485E+0007
11    0.8030000000000000E+0004  0.1442165891291989E+0008
12    0.8760000000000000E+0004  0.2517890154240081E+0008
Sum    0.8760000000000000E
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Bijlage V: Het effect van de energieprestatie normen 

Saoedi-Arabë (S. A. ALAJLAN, M. S. SMIAI and U. A. ELANI, 1997) 
In Saoedi-Arabië gaat 65 procent van de elektriciteit naar airconditioningsystemen, tegenover 21 pro-
cent in de Verenigde Staten (vergelijkbaar klimaat). Volgens het onderzoek van (S. A. ALAJLAN, M. 
S. SMIAI and U. A. ELANI, 1997) blijkt dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik voor de koeling van 
een appartement in Dammam (Saoedi-Arabë) 20.000 kWh/jaar is, terwijl het gemiddelde verbruik 
met een vergelijkbaar appartement en klimaat zoals in de Verenigde Staten (Arizona) het verbruik 
8000-10.000 kWh/jaar bedraagt. 

Door de slechte thermische bouwschil van een typische woning in Saudi-Arabië, is het warmte-winst/
verlies groot. Dit verklaart het hoge energieverbruik voor de koeling. Door zeer lage elektriciteitspri-
jzen in Saoedi- Arabië heeft de bevolking niet de behoefte om energie-efficiënter te gaan bouwen. 
Deze situatie geldt voor meerdere Golfstaten, met uitzondering van Koeweit. Hier heeft men de iso-
latie van gebouwen wel verplicht gesteld, naar aanleiding van een onderzoek door een wetenschap-
pelijk bouwonderzoeksinstituut in 1982. 

In 2007 heeft de overheid van Saoedi-Arabië het initiatief genomen om de energie-efficiëntie normen 
te introduceren. SBC (Saudi Building Code Requirements, SBC 801, 2007)is een set van juridische, 
administratieve en technische voorschriften en minimumnormen voor gebouwen, om de openbare 
veiligheid en gezondheid te waarborgen. 

De energie normen worden toegepast op verschillende niveaus. Er is onderzoek (Y. Alyousef and M. 
Abu-ebid, 2012) gedaan naar het controleren van elektrische apparatuur, HVAC-systemen, verlicht-
ing en verwarming van overheidsgebouwen, en commerciële en kleine industriële gebouwen die ge-
bouwd zijn volgens de SBC. De resultaten toonden een energiebesparing aan van minstens 15 procent 
in onderwijsgebouwen, 10 procent in winkelcentra, en 10 procent in de industriële sector (Y. Alyousef 
and M. Abu-ebid, 2012). Uit hetzelfde onderzoek is ook gebleken dat het energieverbruik van een 
typische Saoedi-Arabië woning die gebouwd is volgens de SBC,  met 20 procent zal verminderen ten 
opzichte van de huidige niveaus.

Turkije (TS-825) (Standard TS-825, Thermal insulation in buildings, 1998/2001, Ankara)
Als gevolg van de aanvraag van Turkije tot de Europese Unie heeft het land in de afgelopen jaren 
de EU-verordeningen en richtlijnen gevolgd. Veel wetgevende acties en energie-richtlijnen zullen 
worden gebaseerd en aangepast aan de EU-regels over energie-efficiëntie van gebouwen. TS-825 wel-
ke zijn verplicht vanaf juni 2000, is de belangrijkste en meest gedetailleerde standaard met betrekking 
tot energiebesparing en warmte-energie verbruik in gebouwen.       
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U-waarden Turkse TS-825 norm
Regio’s als omschreven in 

TS-825

U-Begane grond

 (W/m²K)

U-Floor

(W/m²K)

U-Gevels

(W/m²K)

U- Gevels openin-
gen (W/m²K)

Regio 1 0.5 0.8 0.8 2.8

Regio 2  0.4 0.6 0.6 2.8

Regio 3  0.3 0.45 0.5 2.8

Regio 4 0.25 0.40 0.4 2.8

  
Figuur 4.6 Klimaat regio verdeling in Turkse TS-825 (Bron: http://www.sustainablebuildingscentre.
org/countries/Turkey)

 
Klimaat regio verdeling in Turkse TS-825 (Bron: http://www.sustainablebuildingscentre.org/coun-
tries/Turkey)           
            
Het onderzoek naar de samenstelling van de TS-825 standaard voor de warmte-isolatie van gebou-
wen werd afgerond in april 1998 en uitgegeven door de (Turkish Standards Institute).  De TS-825 
Regelgeving in Turkije richt zich op een belangrijk doel, namelijk het minimaliseren van het ener-
gieverbruik door de verwarming. Het is vooral geïnteresseerd in het gebruik van thermische isolatie. 
Vervolgens in 2000 werd deze norm verplicht gesteld. De TS-825 standaard is vastgesteld voor de 
residentiële gebouwen, kantoor-en administratieve gebouwen, culturele centra, onderwijsgebouwen, 
sportfaciliteiten, winkelcentra, en overheidsgebouwen. Door het toepassen van de deze normen is 
het warmte-/winstenverlies door de bouwschil gehalveerd ten opzichte van de oude woningen. Deze 
wetgeving heeft geleid tot verlagen van totale jaarlijks energieverbruik van nieuwe woningen van 
200-250 kWh/m² tot 100-120 kWh/m². Bovendien heeft dit ook geleid tot de bewustwording van de 
energiegebruiker.
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