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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn afstudeerverslag waarmee mijn masteropleiding Building Technology aan de faculteit 

Bouwkunde aan de TU/e wordt afgesloten. Het onderwerp van mijn afstudeerproject is 

kantoortransformatie, een tak van de bouw waar veel over gesproken wordt, maar die naar mijns 

inziens nog te weinig in de praktijk wordt gebracht. Mijn interesse om de reden hiervan te 

achterhalen, heeft dit onderzoek tot gevolg gehad en leidde tot een productontwerp voor een prefab 

gevelsysteem met geïntegreerde installaties voor het transformeren van kantoren naar 

woongebouwen.  

In dit project is me meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk een goede doelstelling is. De 

grote mate van vrijheid in dit project heeft ervoor gezorgd dat ik veel kennis heb opgedaan over 

uiteenlopende onderwerpen, waarbij naast bouwtechniek ook vastgoed en bouwfysica veel aan bod 

zijn gekomen. De keerzijde hiervan was dat ik het lastig vond om niet de weg kwijt te raken in de 

overvloed van informatie. Het woord ‘helicopterview’ is dan ook veelvuldig genoemd is door mijn 

begeleiders, die me ervoor wilden behoeven om het overzicht te verliezen. Ondanks deze 

worstelingen met de doelstelling, heb ik veel geleerd tijdens dit project. En hoewel lang niet alles in 

dit verslag terecht is gekomen, beschouw ik dit niet als verloren werk maar als opgedane kennis die 

me tijdens mijn loopbaan ten goede zal komen. 

Graag wil ik mijn begeleiders bedanken voor het delen van hun expertise, en voor het geduld dat ze 

moesten opbrengen om telkens weer op de doelstelling te hameren. (Dit heb ik echt nodig gehad!) 

Jos Lichtenberg wil ik in het bijzonder bedanken voor de inspirerende gesprekken, waar ik altijd 

vandaan kwam met nieuwe inspiratie en een berg interessante referenties. Marloes Kursten wil ik 

bedanken voor de constructieve feedback tijdens de vele begeleidingen, waarbij het onderzoek als 

geheel nooit uit het oog verloren werd. Ieder onderdeel van mijn onderzoek werd kritisch 

beoordeeld op de toegevoegde waarde voor het gehele onderzoek. Dit heeft me enorm geholpen om 

een samenhangend onderzoek te produceren. Chris Geurts wil ik bedanken voor zijn kritische blik en 

ongezouten mening over wat wel en niet haalbaar was wat betreft deadlines.  

Natuurlijk wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken voor de opbeurende woorden en 

belangstelling gedurende het hele project. In het bijzonder wil ik mijn vriend Werner bedanken, die 

het een hele tijd met een drukbezette en niet altijd even vrolijke vriendin heeft moeten stellen. Ook 

wil ik mijn moeder bedanken die altijd tijd maakte voor een peptalk als ik dat nodig had.  

Iedereen bedankt, het heeft erg motiverend gewerkt! 

 

Marloes Bosman,  

14 Mei 2014  
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Samenvatting 

 

Dit verslag behelst het onderzoek naar de transformatie van het kantoorpand aan de Zernikestraat 

naar energieneutrale woningen. Het doel van dit onderzoek is om de passieve en actieve 

maatregelen te bepalen waarmee energieneutrale woningen in het kantoor gerealiseerd kunnen 

worden.  Het onderzoek heeft geresulteerd in het ontwerp van een prefab installatiegevel waarin de 

passieve en actieve maatregelen zijn verwezenlijkt. Hoewel de focus van dit onderzoek volledig op de 

Zernikestraat ligt,  moet het onderzoek een voorbeeldfunctie vervullen voor andere 

kantoortransformaties.  

Het onderzochte probleem is tweeledig; er is sprake van een vraag en een aanbod. Enerzijds is de 

Nederlandse kantoorleegstand gegroeid tot 6,9 miljoen m
2
 (eind 2012), en wordt er maarliefst 16% 

van alle kantoorruimte te koop of te huur aangeboden. Deze cijfers demonstreren de onbalans in de 

markt. Een aantal factoren wijzen erop dat het kantoorgebruik stagneert en de leegstand niet vanzelf 

zal verminderen. Deze factoren zijn onder andere het nieuwe Werken, een stagnerende economie, 

en een toename in het aantal zzp’ers. De kantoorleegstand is een probleem waartegen actie 

ondernomen moet worden vanwege een aantal redenen. Het is een verspilling van kapitaal waarop 

de kantooreigenaren verlies lijden. Bovendien wordt er energie verspild omdat leegstaande 

gebouwen alsnog verwarmd en onderhouden worden. Het kan leiden tot verloedering van de 

omgeving. En het vestigingsklimaat voor bedrijven in de omgeving wordt negatief beïnvloed.  

De vraagzijde van het probleem is het woningtekort. Er zijn nieuwe woningen nodig om verouderde 

woningen te vervangen. En er zijn nog meer nieuwe woningen nodig vanwege de verwachte stijging 

van het aantal huishoudens de komende decennia. Dit heet de uitbreidingsbehoefte. Momenteel is 

de uitbreidingsproductie 12% lager dan de uitbreidingsbehoefte. Dit wijst erop dat de 

woningproductie sterk vergroot moet worden en de transformatie van leegstaande kantoren biedt 

hierbij een kans.  

Veel kantoren zouden geschikt kunnen zijn als woongebouwen vanwege een aantal positieve 

eigenschappen zoals een vrij indeelbare ruimte, locatie in stadcentra en een geschikte stramienmaat 

en gebouwvorm voor woningen. Gebouwaspecten die veelal niet voldoen voor de woonfunctie  zijn 

de schil (vanwege energetische eisen en functionaliteit) en aanwezige installaties.  

Mede vanwege deze problematische aspecten is nader onderzoek uitgevoerd op de energetische 

prestaties van het kantoor aan de Zernikestraat. Doel hiervan is om een energetisch hoogwaardig 

woongebouw te realiseren en wederom om als voorbeeldfunctie te dienen voor andere 

kantoortransformaties. De energetische eisen zijn geformuleerd als ‘energieneutraal’, waarvoor de 

volgende definitie is opgesteld: 

Het gebouw is energieneutraal als er op jaarbasis geen import van fossiele of nucleaire brandstof van 

buiten de projectgrens nodig is om het gebouw te gebruiken. Het  gebouwgebonden en 

gebruikersgebonden energiegebruik is gelijk aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die volledig in 

of op het gebouw wordt opgewekt. 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke passieve en actieve maatregelen om het kantoor te 

transformeren naar een energieneutraal woongebouw. Een aantal passieve maatregelen zijn isolatie, 
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voorkomen van thermische bruggen, zonwering, en de mogelijkheid tot spuiventilatie. Belangrijke 

conclusies waren de volgende. Vanaf een bepaalde isolatiedikte levert het meer op om 

warmteterugwinning uit ventilatielucht toe te passen dan de isolatie van de schil te verbeteren, 

omdat warmteverlies door ventilatie ongeveer 75% van het totale warmteverlies behelst. Verder zijn 

maatregelen m.b.t. koeling ongeveer even belangrijk is als maatregelen m.b.t. beperking van 

warmteverlies, omdat  warmtevraag en koelvraag in dezelfde ordegrootte liggen. De actieve 

maatregelen zijn onderzocht in de vorm van verschillende installatieconcepten waaruit een keuze is 

gemaakt op basis van verhouding tussen gebruik van fossiele brandstoffen en hernieuwbare 

energiebronnen, en de mogelijkheid tot opwekking van energie op of in het gebouw. Dit leidde tot 

een installatieconcept bestaande uit een lucht-waterwarmtepomp met lage 

temperatuurverwarming, zonnepanelen en zonnecollectoren. Uit het installatietechnisch onderzoek 

is gebleken dat een energieneutraal woongebouw niet mogelijk was. De beperkende factoren hierbij 

waren het dakoppervlak beschikbaar voor zonnepanelen en zonnecollectoren, en het rendement van 

de installaties.  

Een productontwerp is uitgevoerd voor de gevel van het gebouw, omdat hierin veel passieve en 

actieve maatregelen samenkomen. Door het plaatsen van een prefab gevelsysteem met 

geïntegreerde installaties, kan een korte bouwtijd gerealiseerd worden omdat schil en 

installatieconcept in één keer geplaatst kunnen worden. Dit levert bovendien een flexibele 

woningplattegrond, omdat leidingwerk en installaties in de woning tot een minimum beperkt blijven. 

Keuzes voor wat wel en niet in de gevel is geïntegreerd, zijn gemaakt op basis van de overweging om 

enerzijds snelle plaatsing en maximale flexibiliteit in de woningen te realiseren, en anderzijds een 

maximaal energetisch rendement te behalen. Daarom zijn de zonnepanelen en zonnecollectoren op 

het dak geplaatst voor een optimaal rendement. De lage temperatuurverwarming is wel in de gevel 

geïntegreerd voor een zo hoog mogelijke flexibiliteit in de woningen en voor een snelle plaatsing. De 

vormgeving van het gevelsysteem is zodanig dat de installaties in het oog springen, waardoor de 

gevel een statement maakt naar zijn omgeving wat betreft energiezuinigheid. In het ontwerp is extra 

aandacht besteed aan de leidingplint en de bereikbaarheid van de installaties.  

Hoewel energieneutraal niet mogelijk bleek te zijn, levert dit gevelsysteem het bewijs dat 

kantoortransformatie naar energiezuinige woningen gerealiseerd kan worden waarbij flexibiliteit en 

snelle plaatsing hand in hand gaan. De verwachting is dat de installatiegevel over enkele decennia 

wel volledig energieneutrale woongebouwen mogelijk zal maken.  
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Summary 

 

This report describes the research on the transformation of the office building at the Zernikestraat 

tot energy-neutral appartments. The purpose of the research is to establish passive and active 

measures by which energy-neutral appartement can be realized in the office building. The research 

resulted in a design of a prefabricated façadesystem with integrated installations, through which 

these passive and active measures are accomplished. Although the research focusses on the single 

office at the Zernikestraat, it should serve as an example to other office transformations.  

The problem that is researched is twofold; on one hand there is a supply of offices and a demand for 

housing. The Dutch office vacancy rates have grown explosively over the last years up to 6,9 million 

m
2
 at the end of 2012. 16% of all office space is offered for sale or for rent. These numbers 

demonstrate the imbalance of the office market. There are a number of causes for the decline in 

need of office space, which imply that the vacancy rates will not go down spontaneously. Some of 

these causes are ‘het Nieuwe Werken’, a stagnant economy and job growth, and a growing number 

of self-employed professionals. Office vacancy is a problem that should be addressed because of a 

number a reasons. It is a waste of capital, and energy and money is wasted for heating of the building 

and maintenance. Office vacancy can lead to degradation of the direct environment and it can 

encourage vandalism and crime. Furthermore it can adversely affect the allure of the area for new 

businesses.  

The other side of the problem is the Dutch housing shortage. Newly built housing is necessary to 

replace old housing. Additional housing is needed because of the expected increase in households in 

coming decades. This is called the need for expansion. At the moment the production for expansion 

is 12% lower than the need for expansion. Dit shows that the production of housing should increase 

largely, and transformation of vacant offices provides an opportunity to do so.  

Many offices can be suitabel for housing because they have a number of qualities among which 

open-plan spaces, a central location within cities, and a suitable depth and grid for apartment 

dimensions. Some negative characteristics for housing are the façade, lower floor and roof which are 

often poorly insulated and lack openable windows, and the present climate installations are unfit for 

housing.  

Because of these problematic characteristics, further research has been done on energy performance 

of the office building when transformed to apartment building. The purpose was to define the 

measures with which the energy performance could be improved and again to set an example for 

other office transformations. The aim was defined to develop an energy-neutral apartment building. 

The definition of ‘energy-neutral’ has been defined as follows: 

The building is energy-neutral if if does not utilize or import of fossile fuels or nuclear fuels. The 

building-related and user-related energy use is equal to the amount of renewable energy produced 

annually inside or on top of the building.  

Extensive research was executed to determine the passive and active measures that could be taken 

to transform the office to energy-neutral apartments. A number of passive measures are insulation, 

prevention of thermal bridges, blinds and enabling purge ventilation. Two important conclusions 
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followed this research. From a certain level of insulation, it is more efficient to recover heat from 

ventilation air than to further improve insulation, because 75% of the heat is lost through ventilation. 

Furthermore measures applying to cooling are just as important as measures applying to heating, 

because both cooling demand and heating demand are of the same order of magnitude. The active 

measures have been researched by designing different installation concepts. The choice between 

these is based on the ratio of fossil fuels and renewable energy sources, and the possibility of 

generating energy in (or on top of) the building. The final installation concept contains an air-water 

heat pump combined with low temperature heating, solar panels and solar collectors. The 

installation research proved that an energy-neutral apartment building was not feasible. The limiting 

factors were the roof surface (for placement of the solar panels and solar collectors) and the 

efficiency of the installations.  

A product development for the façade of the office building was executed, because in this product 

many passive and active measures would be expressed. The design of a prefabricated façade system 

with integrated installations enables a short construction period because the façade and the climate 

installations can be placed in one go. Secondly, this allows a flexible apartment plan because the 

amount of piping and installations in the apartment are minimalized. The choice for what to 

integrate in the façade system is based on a short construction period and maximum flexibility in the 

apartments on one hand, and an optimal energy performance on the other hand. Because of this the 

solar panels and solar collectors have been placed on the roof for a maximum efficiency. The low 

temperature heating is placed in the façade system, to enable high amount of flexibility inside and a 

short construction process. The exterior design of the façade accentuates the installations so the 

building carries out a message about energy-efficiency. In the design, special attention was paid to 

the plinth with integrated piping and to the accessibility of the installations for maintenance.   

Although an energy-neutral was infeasible, the façade system provides proof that office 

transformation to energy-efficient apartments can be realized while optimizing flexibility in the 

apartments and a short construction period. Expectations are, the façade system with integrated 

installations will enable an energy-neutral apartment building in a few decades. 
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Inleiding 
 

 

Kantorenleegstand is een veelbesproken onderwerp in de Nederlandse media. Inmiddels is de 

leegstand gestegen tot 14 % [DTZ Zadelhoff; 2012]. Dit betekent dat 14 op de 100 kantoren (met 

meer dan 500 m
2
 verhuurbaar vloeroppervlak) in Nederland leegstaan. Dit is in het straatbeeld goed 

merkbaar; de vele billboards bedrukt met ‘te huur’ zijn niet meer weg te denken. Deze grote 

hoeveelheid ruimte waar niets mee gedaan wordt, verbaast me. Het lijkt zonde, er moet toch wel 

een functie zijn voor deze kantoren?  

Een voorbeeld van zo een leegstaand pand ligt 

op de hoek van de Zernikestraat te Eindhoven 

(zie afbeelding 2). Hier fiets ik geregeld langs, 

en ik verbaas me erover dat dit pand op dit 

moment functieloos is. Gezien de 

eigenschappen van het gebouw kan ik me niet 

voorstellen dat leegstand het beste alternatief 

vormt. Daarom wordt de Zernikestraat in dit 

onderzoek als case genomen, en wordt ten doel 

gesteld het gebouw te transformeren naar een 

nieuwe functie. 

 

In dit verslag wordt het onderzoek naar de 

transformatie van de Zernikestraat naar een 

energiezuinig woongebouw besproken. Dit leidt 

tot een productontwerp van een 

installatiegevel. Het verslag is als volgt opgebouwd. In ieder hoofdstuk van het verslag wordt een 

deelvraag beantwoord. Hierbij is het verslag grofweg op te delen in 3 stukken: nader onderzoek naar 

de aspecten van de doelstelling (ofwel vooronderzoek) in hoofdstuk 1 t/m 4, onderzoek op 

gebouwniveau in hoofdstuk 5 en 6, en het ontwerp van de nieuwe Zernikestraat in hoofdstuk 7 en 8. 

Er wordt begonnen met een toelichting van de doelstelling en de onderzoeksvragen. In de 

hoofdstukken 2, 3 en 4 worden de verschillende aspecten van de doelstelling nader onderzocht in 

Afbeelding 1: leegstaande kantoorpanden in Nederland.  

Bron: Google, 2013.  

Afbeelding 2: Zernikestraat 2-12.  

Bron: DTZ Zadelhoff, 2013.  
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onderzoek naar de kantorenleegstand, het woningtekort en energiezuinigheid. Daarna wordt in 

hoofdstuk 5 ingezoomd op gebouwniveau, en wordt onderzocht wat er nodig is om het specifieke 

gebouw te transformeren naar een energiezuinig woongebouw. Dit leidt tot een programma van 

eisen. In hoofdstuk 6 wordt dan onderzocht wat het gebouw energietechnisch nodig heeft, en hoe 

passieve maatregelen ingezet kunnen worden om de energievraag te beperken. In hoofdstuk 7 wordt 

deze informatie gebruik om een optimaal installatie-ontwerp voor de Zernikestraat te maken. Omdat 

het onderzoek een zoektocht was naar het probleem en een manier om dit op te lossen, is het 

verslag op gelijke wijze vorm gegeven.   
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Hoofdstuk 1: Onderzoekskader 

 

Dit hoofdstuk geeft een introductie tot de doelstelling en de onderzoeksvraag. Aan het einde van het 

hoofdstuk worden de deelvragen en het plan van aanpak besproken.  

 

1.1 Het kantoorgebouw aan de Zernikestraat 

 

Het onderzoek is gericht op transformatie van de Zernikestraat. Er wordt dus geen uniforme 

oplossing aangedragen bedoeld voor meerdere kantoren, maar er wordt een maatoplossing gegeven 

voor de Zernikestraat. Hier volgt een introductie van het kantoorgebouw aan de Zernikestraat, 

waarmee een beeld wordt gegeven van de geschiktheid voor transformatie.  

Na oplevering in 1971 is het gebouw voor lange tijd gebruikt door Hurks Bouw & Vastgoed. Daarna 

werden de verdiepingen los van elkaar verhuurd aan verschillende partijen. De begane grond was 

ingericht als winkel. Verder zat er vroeger een automonteur gevestigd in het pand dat aan de 

zuidwestgevel van de Zernikestraat 2-11 grenst (zie afbeelding 1.1). Dit gebouw bestaat inmiddels 

niet meer. De verdiepingen hebben een grootte van ieder 356 m
2
 met een totaal van ruim 2100 m

2
.  

De locatie van de Zernikestraat is centraal in de stad en lijkt geschikt voor verschillende functies. Op 

afbeeldingen 1.2 en 1.3 zijn de ontsluiting en de voorzieningen in de omgeving te zien. Op beide 

kaarten is de Zernikestraat weergegeven met een rode stip. Via de Boschdijk (weergegeven in oranje) 

is directe ontsluiting naar de ringweg (in paars) mogelijk. Vanuit daar kunnen de A2 en de A67 bereikt 

worden. 

Het gebouw ligt op 1 km afstand van het centraal station (in blauw) en het centrale winkelgebied van 

Eindhoven (geel). Verder ligt het gebouw op 400 meter van de Kruisstraat (oranje), waar vele 

voorzieningen als winkels en restaurants te vinden zijn. De dichtstbijzijnde supermarkt (groen) ligt op 

500 meter afstand.  

Afbeelding 1.1: Zernikestraat in 1983  

Bron: Verschuuren en Schreppers, 2013.  
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Afbeelding 1.2: Ontsluiting van de Zernikestraat. 

 

Afbeelding 1.3: Voorzieningen in omgeving van de Zernikestraat.  
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Ook een aantal karakteristieken van het gebouw zelf lijken positief. Het pand is 43 jaar oud en visueel 

gezien in een redelijke staat. Het kantoor is met 356 m
2 

per verdieping vrij klein, wat verschillende 

voordelen levert. Iedere verdieping is apart te gebruiken vanwege individuele ontsluiting en sanitaire 

voorzieningen. Daardoor kan er worden verhuurd aan meerdere huurders. Verder is het gebouw met 

12,5 meter vrij ondiep waardoor het binnen vrij licht is. Verder zijn er 21 parkeerplaatsen. Dit wijst 

erop dat het pand voor verschillende functies geschikt kan zijn.   

Het energielabel van het pand is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor de leegstand ervan. Het 

heeft namelijk energielabel G, wat betekent dat de bouwfysische staat van het gebouw erg onder de 

maat is. Dit komt voornamelijk door de ongeïsoleerde schil met enkele beglazing. Het is 

waarschijnlijk dat dit een belangrijke rol speelt in de structurele leegstasnd van het gebouw. Slechts 1 

van de 6 verdiepingen is momenteel in gebruik. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het 

energieverbruik van het gebouw omlaag gebracht kan 

worden.  

 

Zoals bovenstaande beschrijving duidelijk maakt, heeft het gebouw een aantal kwaliteiten die 

interessant zijn voor potentiële huurders. De grootste negatieve eigenschap van het gebouw lijkt het 

energielabel te zijn. Dit is te verbeteren door maatregelen te treffen zoals plaatsen van isolatie. Door 

de negatieve eigenschappen van het gebouw te verbeteren en de kwaliteiten te benutten, kan het 

gebouw weer in gebruik genomen worden. Een transformatie is dan nodig om het gebouw geschikt 

te maken voor een nieuwe functie.  

 

  

Afbeelding 1.1: Exterieur van Zernikestraat.  

Bron: Huurdersland.nl, 2014.  

Afbeelding 1.2: Energielabel Zernikestraat.  
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1.2 Woningtekort 

 

Afbeelding 1.3 geeft een paar voorbeelden van de regelmatig terugkerende headlines over het 

woningtekort in Nederland. Door de economische crisis is de bouw in het slop geraakt, waardoor de 

woningproductie de laatste jaren achterblijft bij de vraag. Hierdoor zal het landelijk woningtekort 

oplopen tot 4%, en regionale tekorten in delen van de randstad tot wel 10%.  

Deze cijfers liegen er niet om, en bij het lezen van deze koppen denkt men al snel aan overvolle 

huizen. Maar in het straatbeeld valt hier echter weinig van te zien. Het probleem is wat 

genuanceerder dan dat. De achterblijvende woningproductie zorgt er namelijk voor dat mensen 

langer in sterk verouderde woningen blijven wonen, die eigenlijk aan vervanging toe zijn. [ABF 

Research, Primos Prognose; 2011.] Ook blijven jongeren langer thuis wonen, en echtscheidingen 

wordt uit- of afgesteld. [BNR nieuwsradio; 2013] Het woningtekort is dus een veel minder zichtbaar 

probleem dan de kantorenleegstand. Hierdoor is de omvang van het probleem minder eenvoudig in 

te schatten. Aan welk type huizen is er een tekort, en waar in Nederland komt woningtekort dan 

voor? Om hier antwoord op te kunnen geven is nader onderzoek nodig.  

 

De vraag die dan rijst is of leegstaande kantoren een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van 

het woningtekort. Dit hangt er vanaf of kantoren geschikt zijn als woonfunctie. Er zijn een heel aantal 

voorbeelden in Nederland van kantoren die naar woningen zijn getransformeerd. Dit duidt erop dat 

kantoren inderdaad geschikt kunnen zijn voor woningen. Toch kan niet gezegd worden dat 

kantoortransformatie al op grote schaal wordt toegepast. Daarom is onderzoek nodig naar wat 

kantoren geschikt maakt als woning, en ook wat ze juist ongeschikt maakt. 

 

  

Afbeelding 1.3: Verschillende headlines uit nieuwsartikelen over woningtekort in Nederland  

Bron: Nu.nl, 2013 (links), bnr.nl, 2013 (midden), insights.abnamro.nl, 2014 (rechts).   
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1.3 Energie 

 

Duurzaamheid in de bouw heeft vele betekenissen. Vaak als men het heeft over duurzaamheid, 

wordt gedoeld op energiezuinigheid. Duurzame omgang met energie betekent onder andere het 

verlagen van het warmteverlies van gebouwen, het spaarzaam omgaan met fossiele brandstoffen, en 

het inzetten van hernieuwbare energie. We zijn ons steeds meer bewust van het feit dat de fossiele 

brandstoffen een uitputtelijke bron zijn die op zullen raken. Het Europees beleid heeft daarom als 

doel gesteld dat nieuwe gebouwen na 2020 bijna geen of een zeer lage hoeveelheid energie 

gebruiken. [RVO.nl; bezocht in 03-2014] 

Als alle kantoortransformaties leiden tot energiezuinigere gebouwen, levert dit een significante 

bijdrage aan de energiebesparing in de gebouwenvoorraad. De leegstaande kantoorruimte telt op tot 

een totaal van 7,3 miljoen m
2
 in Nederland [DTZ Zadelhoff; 2012].  

Bovendien is in de vorige paragraaf aan het licht gekomen dat de Zernikestraat energielabel G heeft. 

Omdat dit een zeer negatieve eigenschap is (slechter dan label G kan namelijk niet), is er gekozen 

voor een onderzoek naar kantoortransformatie naar een energiezuinig gebouw.   

Naast voordelen voor het milieu, levert een energiezuinig gebouw ook voordelen voor de eigenaar 

en voor gebruikers of bewoners. Gebruikers betalen lagere energiekosten, en eigenaars kunnen 

hiermee hun gebouw promoten naar kopers of huurders.  

Kantoortransformatie kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de energiebesparing in de gebouwde 

omgeving door te transformeren naar energiezuinige gebouwen. De Zernikestraat heeft energielabel 

G wat een zeer negatieve eigenschap is van het gebouw.  Daarom is de keuze gemaakt voor 

kantoortransformatie naar een energiezuinig gebouw. Hoe ‘energiezuinig’ precies wordt ingevuld, 

wordt later in dit verslag toegelicht.  
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1.4 Onderzoeksvraag en doelstelling 

 

De doelstelling van dit onderzoek vloeit voort uit de kantorenleegstand en een duurzaam gebruik van 

energie. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 

‘Welke passieve en actieve maatregelen kunnen worden ingezet om het kantoorpand aan de 

Zernikestraat te transformeren naar een energieneutraal woongebouw?’ 

 

De doelstelling die hieruit volgt is: 

‘Het bepalen van passieve en actieve maatregelen die kunnen worden ingezet voor het  

transformeren van het kantoor aan de Zernikestraat naar een energieneutraal woongebouw’ 

 

In de eerstvolgende hoofdstukken wordt het vooronderzoek beschreven. Dit houdt het vaststellen en 

specificeren van het probleem en het doel in. Hierin wordt onderzocht waarom de kantoorleegstand 

in Nederland problematisch is, of er meer woningen nodig zijn in Nederland, en wat energieneutraal 

inhoudt. Dit is belangrijk, omdat de oplossing voor de Zernikestraat waarde kan hebben voor andere 

kantoortransformaties. Zo kan de Zernikestraat als voorbeeld dienen en een bijdrage leveren aan het 

in gang zetten van grootschalige kantoortransformatie in Nederland.  

Daarna wordt ingezoomd op de Zernikestraat, en wordt onderzocht hoe dit specifieke gebouw naar 

energiezuinige woningen getransformeerd kan worden. Middels een productontwerp wordt 

uiteindelijk een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.  De deelvragen die aan dit proces ten 

grondslag liggen zijn de volgende: 

Vooronderzoek: 

• Welke factoren maken  de Nederlandse kantorenleegstand tot een probleem? 

• In hoeverre is het gunstig om kantoren naar woningen te transformeren? 

• Wat is de definitie van energieneutraal? 

 

Onderzoek Zernikestraat: 

• Welke gebouwaspecten moeten veranderd worden om het gebouw geschikt te maken voor 

energieneutrale woningen?  

• Met welke passieve maatregelen kan een zo laag mogelijke energievraag gerealiseerd 

worden? 

• Met welke installaties kan de volledige energievraag van de Zernikestraat binnen de 

projectgrens door hernieuwbare energiebronnen voorzien worden? 

 

Productontwerp: 

• Hoe kan het installatieconcept in een prefab gevelsysteem  geïntegreerd worden? 

 

In het vooronderzoek wordt de doelstelling onderbouwd. Er wordt vastgesteld of er inderdaad een 

probleem is, of dit klopt met de verwachtingen, en op welke manier dit opgelost zou kunnen worden. 

Dit gebeurt aan de hand van de eerste drie deelvragen, die gericht zijn op het aanbod (de 

leegstaande kantoren), de vraag (woningen) en energiezuinigheid.  Daarna volgt een bouwtechnische 
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analyse van het kantoor aan de  Zernikestraat. Het vooronderzoek in combinatie met de specifieke 

ontwerpsituatie van het kantoorgebouw leiden tot het programma van eisen.  

Aan de hand van een energetisch onderzoek worden concrete oplossingen gegeven om het gebouw 

energieneutraal te maken, zowel d.m.v. passieve maatregelen als installaties. Deze leiden tot een 

productontwerp voor de nieuwe installatiegevel van de Zernikestraat. Aan het einde van het verslag 

worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.   
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Hoofdstuk 2: Is kantorenleegstand een probleem? 

 

In paragraaf 1.1 is uitgelegd dat de kantorenleegstand de aanleiding was voor dit onderzoek. Maar 

voordat een oplossing wordt ontworpen, is het zaak om te weten hoe dit probleem in elkaar steekt. 

In dit hoofdstuk wordt de omvang, de noodzaak tot actie, en de reden voor transformatie besproken.   

Door middel van een literatuurstudie is antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 

Welke factoren maken de Nederlandse kantorenleegstand tot een probleem? 

 

 

Onbalans in de markt 

Om de mate van leegstand op de kantorenmarkt aan te kunnen geven, moeten eerst een paar 

definities worden gegeven. De totale hoeveelheid kantoren in Nederland is de kantorenvoorraad. 

Deze term mag niet verward worden met het kantorenaanbod. Kantorenaanbod is de kantoorruimte 

die te koop of te huur wordt aangeboden. Een groot deel van het kantorenaanbod staat fysiek leeg 

en wordt de kantorenleegstand genoemd.  

Het kantorenaanbod is momenteel bijna 16% van de Nederlandse kantorenvoorraad. 14,1% van de 

kantoorvoorraad staat daadwerkelijk leeg [DTZ Zadelhoff; 2012]. In eenheden uitgedrukt is het 

kantooraanbod eind 2012 7,7 miljoen m2 waarvan 6,9 miljoen m2 leeg staat. Het is waarschijnlijk dat 

het kantooraanbod nog groter is dan dit, omdat niet van alle panden bekend is of ze te koop staan. 

[Robert Kok, Colliers International; 2012] Zo heeft de Rijksoverheid een groot aantal panden in bezit, 

waarvan sommigen op korte termijn niet meer nodig zijn hoewel ze nu nog in gebruik zijn. De 

onbalans op de kantorenmarkt is dus groter dan in eerste instantie zichtbaar is. Ten eerste wordt er 

meer kantoorruimte te 

koop/te huur aangeboden dan 

daadwerkelijk leegstaat. En 

ten tweede is er een grote 

hoeveelheid kantoorruimte 

welke (nog) niet officieel te 

koop/te huur staat, hoewel de 

eigenaar hier wel vanaf wil.  

Afbeelding 2.1 laat zien dat de 

kantorenmarkt uit balans is 

doordat het aanbod de vraag 

sterk overschrijdt. De 

afgelopen jaren is het verschil tussen vraag en aanbod alleen maar toegenomen, wat de ernst van de 

situatie aanduidt.  

 

Uit bovenstaande informatie blijkt dat de leegstand problematisch is. Maar de kantorenmarkt zit wat 

genuanceerder in elkaar. Hieronder wordt toegelicht dat fluctuaties kantoorleegstand normaal zijn, 

maar dat er redenen zijn om aan te nemen dat de onbalans zich deze keer niet op natuurlijke wijze 

zal herstellen.  

 

Afbeelding 2.1: Vraag en aanbod van kantoorruimte door de jaren.  

Bron: R.L. Bak, Kantoren in cijfers; 2012. 
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Leegstand van meer dan 

15% is al eerder 

voorgekomen. [CPB, 

Kantorenmarkt in historisch 

en toekomstig perspectief; 

2012] Voordat verklaard 

wordt waarom deze 

onbalans naar 

verwachtingen zichzelf niet 

zal herstellen, wordt 

toegelicht waarom er in de 

leegstand pieken en dalen 

optreden. Deze fluctuaties 

worden verklaard door twee fenomenen: frictieleegstand en de varkenscyclus. Frictieleegstand is de 

leegstand die wenselijk is om de kantorenmarkt goed te laten functioneren doordat doorverhuizen 

mogelijk is. Deze frictieleegstand is vastgelegd op 5%. [EIB, Landelijke kantorenmonitor; 2012] Het 

fenomeen varkenscyclus wil zeggen dat overaanbod en tekort elkaar afwisselen op de markt. Dit 

komt doordat de productie van kantoorruimte slechts vertraagd kan reageren op de marktvraag 

(doordat bouwprojecten minimaal een jaar nodig hebben om voltooid te worden).  Afbeelding 2.2 

geeft een illustratie van de varkenscyclus. Hieruit blijkt dat schommelingen in aanbod en leegstand 

inderdaad normaal zijn, en er niets bijzonders aan de hand is. 

  

Een aantal trends zorgen er echter voor dat de behoefte aan kantoorgebruik stagneert en dat 

daarom het hoge leegstandspercentage wel zorgwekkend is. Hierdoor kan men verwachten dat de 

vraag niet aantrekt en een overaanbod blijft bestaan. Er zijn een aantal recente trends die hierop 

wijzen. Ten eerste is de groei van de economie gestagneerd en zelfs gedaald door de crisis. Hierdoor 

is er voor het eerst sinds lange tijd sprake van krimp in het bedrijfsleven en daardoor daalt ook de 

vraag naar kantoorruimte. Bedrijven houden de hand op de knip, en in plaats van uit te breiden 

wordt er vaak gezocht naar een kleinere kantoorruimte om de huurkosten te drukken. [CPB, 

Kantorenmarkt in historisch en toekomstig perspectief; 2012]  

Ten tweede is er een opkomende trend ‘het Nieuwe Werken’, wat betekent dat het kantoor meer en 

meer gezien wordt als een ontmoetingsplek en niet als een fulltime werkplek. Werknemers hebben 

steeds vaker flexibele werktijden en zitten niet meer van 9 tot 5 op kantoor. Een deel van hun werk 

doen ze dan thuis. Dit heeft geleid tot de introductie van ‘flexplekken’, oftewel werkplekken die 

worden gedeeld door meerdere werknemers. De ruime kantoren van grote bedrijven staan daardoor 

halfleeg; ook dit is een reden voor bedrijven om kleinere kantoorruimtes te zoeken. [VPRO. De Slag 

om Nederland: KPMG en de lege kantoorkolos; 2012] 

Ten derde, de verhoogde zelfstandigheid van de werknemer resulteert behalve in het ‘Nieuwe 

Werken’ ook in een vergroot aantal mensen die ervoor kiezen om eigen baas te zijn. Dit leidt tot een 

groei in het aantal niet op kantoor werkende professionals, zoals zzp’ers. [CPB, Kantorenmarkt in 

historisch en toekomstig perspectief; 2012] 

Impasse 

Gezien de ontwikkelingen in de markt lijkt het een voor de hand liggende keuze om (vooral 

structureel) leegstaande kantoren te transformeren. Toch zijn eigenaars terughoudend voor sloop of 

Afbeelding 2.2: Varkenscyclus.  
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transformatie, omdat er altijd een waardedaling plaats vindt. Bij sloop blijft alleen de waarde van de 

grond over. In geval van transformatie daalt de boekwaarde ook. Deze boekwaarde is simpelweg de 

waarde van het pand op papier. Een daling in boekwaarde komt doordat voor kantoorruimte een 

veel hogere huurprijs gevraagd kan worden dan voor andere functies. De boekwaarde is afhankelijk 

van de huurprijs, zodoende daalt de boekwaarde van een kantoor dat naar bijvoorbeeld woningen 

wordt getransformeerd. Verder zijn er kosten verbonden aan de transformatie en de risico’s zijn vaak 

hoog vanwege gebrek in ervaring van alle betrokken partijen. [De Slag om Nederland; januari 2012, 

februari 2012] Bovendien hebben beleggers het risico van leegstand van hun panden ingecalculeerd. 

Kosten worden niet per gebouw, maar per portefeuille bekeken. Zolang genoeg gebouwen in de 

portefeuille verhuurd zijn, is de portefeuille winstgevend en is een kleine hoeveelheid leegstand niet 

erg. [Van der Voordt et al.; 2007]. 

Om de balans in de kantorenmarkt te herstellen, is het nodig dat kantoren toch aan de markt 

onttrokken worden door sloop of transformatie. Daarom moeten eigenaren gestimuleerd worden; 

het moet aantrekkelijker worden te transformeren of slopen. Om transformatie te stimuleren is de 

landelijke wetgeving onlangs aangepast. Door de minder strenge eisen is het nu eenvoudiger om een 

pand (tijdelijk) te transformeren. 

 

Noodzaak tot verminderen van de leegstand 

Het is nu duidelijk dat er een overschot is aan kantoren en dat de leegstand zal aanhouden als er 

niets aan gedaan wordt. Maar waarom is het eigenlijk een probleem dat er momenteel meer 

kantoren leeg staan? Leegstand is onacceptabel vanwege de volgende redenen.  

 

Een hoge structurele leegstand is een verspilling van ruimte en kapitaal. De eigenaar heeft 

geïnvesteerd in het kantoorgebouw en zolang er geen betalende huurder in zit, wordt deze 

investering niet terugverdiend. Daarbovenop komen nog eens kosten zoals onderhoud, 

administratie, en de energierekening. Om beschadiging aan het gebouw te voorkomen moet het 

gebouw tot een zekere temperatuur verwarmd worden. Dit is dus niet alleen verspilling van geld, 

maar ook van energie.  

Ook voor de ruimtelijke ontwikkeling is kantoorleegstand nadelig. Teveel leegstand in een gebied kan 

leiden tot verloedering en een slechter vestigingsklimaat. [SEV, wonen buiten kantoortijd; 2012] 

Leegstaande gebouwen kunnen worden gekraakt, waar de buurt overlast van kan hebben en 

waardoor het bovendien moeilijker wordt om een nieuwe huurder voor het pand te vinden. 

[Ministerie VROM, Wonen op de zaak; 2006] 

 

Waarom transformatie? 

Transformatie van kantoren heeft de voorkeur boven sloop. De gebouwen zijn namelijk nog niet aan 

het eind van hun levensduur en sloop is dan in feite vernietiging van kapitaal. Het aanbod in 

Nederland is gemiddeld 25 jaar oud. [Het aanbod veroudert, DTZ Zadelhoff; 2012] De technische 

levensduur van een kantoorpand bedraagt gemiddeld 70 jaar. [EIB, Landelijke kantorenmonitor; 

2012] Het casco van een gebouw kan zelfs tot 200 jaar bruikbaar blijven. [Wagemans, 

Functieneutraal bouwen; 2008.] De meeste aangeboden kantoren hebben deze leeftijd nog lang niet 

bereikt en door hun technisch (relatief) goede staat kunnen ze nog goed gebruikt worden, hetzij met 

een andere functie.  
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Door kantoren te transformeren in plaats van nieuwe woningen te bouwen, wordt een enorme 

hoeveelheid bouwmateriaal bespaard. De fundering, het dragende casco de trappenhuizen en soms 

ook de gevel kunnen namelijk worden gehandhaafd.  

 

In dit hoofdstuk werd duidelijk dat de kantorenleegstand inderdaad problematisch is. De leegstand 

zal niet vanzelf verminderen en daarom zijn maatregelen nodig om de leegstaande panden aan de 

markt te onttrekken. Het leeg laten staan van de kantoren is geen optie, omdat het een verspilling is 

van kapitaal, omdat het pand ook zonder functie geld en energie kost, en omdat het negatieve 

invloed kan hebben op veiligheid en het vestigingsklimaat van de omgeving. Transformatie wordt 

verkozen boven sloop vanwege de jonge leeftijd van de panden en de materiaalbesparing die dit 

oplevert.  
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Hoofdstuk 3: De vraag naar woningen 

 

In de aanleiding is de keuze voor transformatie naar woningen toegelicht. In dit hoofdstuk wordt 

onderbouwd waarom woningen inderdaad een goede nieuwe functie zijn. Dit heeft te maken met 

het tekort aan woningen in Nederland, maar ook met de gunstige eigenschappen van kantoorpanden 

voor transformatie naar woongebouwen. Er wordt antwoord gegeven op de deelvraag: 

In hoeverre is het gunstig om kantoren naar woningen te transformeren? 

 

Woningtekort 

De Nederlandse bevolking groeit tussen 2012 en 2025 met rond 650 duizend tot een totaal van 17,4 

miljoen inwoners. Naar verwachting zal in en rond de grotere gemeenten nog bevolkingsgroei 

optreden, terwijl de kleinere ‘plattelandsgemeenten’ te maken krijgen met bevolkingskrimp. De vier 

grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) groeien het hardst, hoewel minder hard 

dan voorheen. In de uithoeken van Nederland (vooral in noordoost Groningen, Limburg en oost 

Gelderland) vindt krimp plaats doordat jongeren naar de grote steden trekken.   

Afbeelding 3.1 geeft de relatieve groei van de Nederlandse bevolking en het aantal huishoudens 

tussen 2010 en 2030 weer. In de tabel is 2010 als index jaar genomen (zowel bevolking als aantal 

huishoudens = 100%, zie y-as). In 2030 is de bevolking gegroeid met ongeveer 5%, en het aantal 

huishoudens met ongeveer 12%. Dit demonstreert dat de groei van het aantal huishoudens 

ruimschoots de groei van de bevolking overstijgt.  

In 2012 waren er 7,5 miljoen huishoudens in Nederland; Dit worden er naar verwachting 8,2 miljoen 

in 2025. [CBS en PBL, 2008.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het feit dat de huishoudens harder groeien dan de bevolking, geeft aan dat er meer huishoudens 

zullen zijn bestaande uit een kleiner aantal personen. Dit blijkt inderdaad uit afbeelding 3.2, waarin 

de huishoudens naar type en leeftijd van de leden zijn ingedeeld. Het meest opvallend is de stijging in 

de leeftijdscategorie 65+, waarin voor ieder type huishouden een stijging plaatsvindt met een totaal 

Afbeelding 3.1: Relatieve huishoudens- en bevolkingsontwikkeling tussen 2010 en 2030.  

Bron: ABF Research, 2011. 
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van ongeveer 1.100.000 huishoudens tot 2030. Verspreid over alle leeftijdscategorieën groeit het 

aantal alleenstaande huishoudens het meest, met een stijging in drie van de vier leeftijdsgroepen. 

Het percentage eenpersoonshuishoudens van het totaal aantal huishoudens in Nederland stijgt van 

35% in 2007 naar 41 % in 2025. [CBS en PBL, 2008.] Dit type huishouden is dan ook grotendeels 

verantwoordelijk voor de toename in het totaal aantal Nederlandse huishoudens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande blijkt dat er meer woningen nodig zullen zijn om alle huishoudens te kunnen 

onderbrengen. Daarom moeten er woningen bij gebouwd worden. Er is dus zowel productie van 

woningen nodig om sterk verouderde woningen te vervangen, en om de extra huishoudens onder te 

brengen.  

Onderzoek door ABF Research voorspelt dat er te weinig woningen worden geproduceerd waardoor 

een woningtekort ontstaat. De schattingen voor uitbreidingsproductie (d.w.z. de woningproductie 

exclusief de vervangende woningen voor gesloopte woningen) en de uitbreidingsbehoefte zijn in 

afbeelding 3.3 per provincie weergegeven. Hierin wordt duidelijk dat in zeven van de twaalf 

provincies meer behoefte is dan productie, waardoor een woningtekort ontstaat voor de periode 

2010-2020. Daarbij komen de grootste tekorten voor in de provincies waar de vier grote steden 

liggen, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Vooral in deze provincies is het daarom cruciaal om 

meer woningen te creeëren om alle huishoudens onder te kunnen brengen.  

Afbeelding 3.2: Huishoudensgroei naar type en leeftijd tussen 2010 en 2030 (*1000) 

Y-as: Groei in aantal huishoudens , eenheden *1000. X-as: leeftijdscategorieën 

Bron: ABF Research,. 2011. 
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Voor heel Nederland ligt de uitbreidingsproductie zo’n 12% lager dan de uitbreidingsbehoefte. 

Hierdoor stijgt het tekort tussen 2010 en 2020 met bijna 70.000 woningen waardoor een tekort van 

bijna 210.000 woningen ontstaat in 2020 (zie afbeelding 3.4). Het woningtekort zal in de nabije 

toekomst dus met de helft toenemen. Dit 

wordt veroorzaakt door enerzijds het 

groeiende aantal huishoudens, en anderzijds 

door de huidige lage woningproductie welke 

gedurende 2011 en 2012 met 30% is 

afgenomen door de economische crisis.  

Hieruit blijkt dat er een noemenswaardig 

woningtekort is welk in de nabije toekomst 

alleen maar zal toenemen. Het vergroten 

van de woningproductie is nodig om alle huishoudens te kunnen huisvesten. 

 

Bruikbaarheid van kantoren als woongebouwen 

Door middel van literatuurstudie is vastgesteld dat er een overschot is aan kantoren, en dat er 

behoefte is aan meer woningen. Dus door kantoren te transformeren in woningen worden twee 

maatschappelijke problemen in één keer opgelost. Het klinkt als een voor de hand liggend idee, maar 

zijn kantoren wel geschikt voor deze nieuwe bestemming? Met behulp van verschillende bronnen is 

een overzicht samengesteld van veel voorkomende positieve en negatieve eigenschappen van 

kantoren voor transformatie naar woningen. In tabel 3.1 is dit overzicht weergegeven. Dit overzicht is 

niet volledig. Dat kan ook niet, omdat ieder kantoor anders is en daardoor andere positieve en 

negatieve eigenschappen heeft. Maar wel geeft de tabel een impressie van welke eigenschappen 

men kan verwachten, welke positieve eigenschappen men kan uitbuiten en welke maatregelen 

noodzakelijk kunnen zijn om kantoortransformatie naar woningen mogelijk te maken.  

 

 

Afbeelding 3.3: Uitbreidingsbehoefte tussen 2010 en 2020 vergeleken met de uitbreidingsproductie (eenheden *1000) 

Bron: ABF Research, 2011. 

Afbeelding 3.4: Woningtekort 2006 – 2020 (in aantal 

woningen *1000 en in % van de gewenste woningvoorraad 

Bron: ABF Research, 2011. 
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 Voordelen Nadelen 

Site 

(onveranderlijk) 

- 40% van het aanbod staat op een  
multifunctionele locatie.  

- 60% van het aanbod ligt op 
monofunctionele kantoorterreinen 
of bedrijventerreinen); 

- Beperkte mogelijkheid tot parkeren 
bij het gebouw. 

Structure 

(60-200 jaar) 

- Vrij indeelbare ruimte door 
kolommen; 

- Stramienmaat 5,4 of 7,2 is ook 
gebruikelijk voor woningbouw; 

- Berekend op hoge vloerbelasting, 
ruim toereikend voor woningen. 

- Hoge plafonds; 
- Gebouwdiepte 12-14 m. is geschikt 

voor woningen. 
- Grote ontsluitingscapaciteit. 

- Naspanwapening, weinig flexibiliteit 
voor leidingschachten; 

- Maatregelen voor geluidsisolatie 
nodig; 

- Ontsluiting neemt veel ruimte in 
beslag; 

- Soms onvoldoende vluchtroutes 
aanwezig. 

Skin 

(5-30 jaar) 

- Stramienmaat van 1,8 meter is gunstig 
voor woningbreedte;  

- Goede aansluitpunten voor 
binnenwanden; 

- Franse balkons of serres zijn wel 
mogelijk.  

- Isolatie is ontoereikend en 
koudebruggen komen voor; 

- Vaak geen te openen ramen;  
- Vliesgevels hebben geen 

aansluitpunten voor binnenwanden; 
- Bij uitkragende vloeren is toepassing 

van balkons moeilijk, hoewel dit 
vaak gewenst is. 

- De eis aan daglichttoetreding in 
kantoren is 5%  glasoppervlak t.o.v. 
het aantal m

2
 verblijfruimte. Voor 

woningbouw is de eis 10%. 

Services 

(5-25 jaar) 

- De aanwezige ventilatiecapaciteit is 
ruim voldoende voor woningen  

- Vaak verouderd; 
- Niet individueel opgezet; 
- Te weinig sanitaire voorzieningen en 

onvoldoende capaciteit van 
binnenriolering; 

- Verlaagd plafond en installaties 
verwijderen/onderbreken i.v.m. 
brandveiligheid; 

 

De voor- en nadelen van de kantoren voor transformatie naar woongebouwen zijn geordend aan de 

hand van verschillende categorieën. Deze categorieën zijn afkomstig van een boek van Steward 

Brand, ‘How buildings learn’. Site, structure, skin, services, space plan en stuff zijn gebouwlagen die 

in volgorde zijn gezet naar levensduur. Site is de locatie waar het pand zich bevindt. Deze is haast 

onveranderlijk en heeft de langste levensduur. Structure is de constructie en hiermee worden de 

afmetingen van het gebouw bepaald. Ook heeft deze invloed op de mate van vrije indeelbaarheid, en 

de ontsluiting (liften en trappenhuizen) valt onder deze noemer. Skin is de schil van het gebouw. 

Services omvat alle installaties en leidingen voor klimaat, sanitair en huishoudelijk gebruik. Space 

plan en stuff omvatten het interieur en hebben de kortste levensduur. De voor- en nadelen van de 

gebouwlagen met de langste levensduur zijn het belangrijkst omdat deze de grootste invloed 

Tabel 3.1: Voor- en nadelen van kantoorgebouwen voor transformatie naar woningen.  

Bronnen: Voordt, T. van der, Geraedts, R.P., Remoy, H., Oudijk, C.; 2007. Baptiste Benraad, J., Scheldwacht, R., 

Singelenberg, J., Steetskamp, L.; 2012. Remoy, H., Jonge, H. De; 2007. Hermans, J.P.M, Kitslaar, K.P.H.M., Zimny, R.N.R.; 

2011. Bouwmeester, H.; 2006.   
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uitoefenen op het gebouw. Tabel 3.1 geeft weer dat ongeveer 40% van het kantorenaanbod op een 

gunstige locatie staat voor transformatie naar woningen. Omdat de site onveranderlijk is, is dit de 

eerste selectiemethode om te bepalen of een pand getransformeerd kan worden of niet. De meeste 

voordelen voor transformatie zijn gecategoriseerd als structure. Dit is gunstig omdat deze 

gebouwlaag zeer lang mee gaat (60 – 200 jaar). Minder voordelen en meer nadelen zijn 

gecategoriseerd als skin en services. Dit zijn meer veranderlijke gebouwlagen met een kortere 

levensduur, en vandaar zijn deze eenvoudiger aan te passen. Space plan en stuff zijn uit de tabel 

weggelaten. Vanwege de enorme veranderlijkheid van deze gebouwlagen brengen zij geen voor- of 

nadelen voor transformatie.  

 

Conclusie 

Concluderend kan gezegd worden dat er zeker een noemenswaardig woningtekort is, en dat er 

maatregelen nodig zijn om dit tekort te verminderen. Er kwam naar voren dat vooral het aantal 

eenpersoonshuishoudens gestegen is. Appartementengebouwen zijn bij uitstek geschikt voor dit 

type huishouden door de wat kleinere oppervlakte. Dit geeft aan dat kantoortransformatie naar 

appartementen een bijdrage kan leveren aan het verminderen van het woningtekort voor 

eenpersoonshuishoudens.  

Verder is beargumenteerd dat kantoorpanden welke getransformeerd worden naar woningen, eerst 

beoordeeld moeten worden op eigenschappen van de gebouwlagen met de langste levensduur: site 

en structure. Daarna wordt gekeken naar de gebouwlagen met een minder lange levensduur: skin en 

services. Deze gebouwlagen kunnen relatief eenvoudig aangepast worden. Space plan en stuff zijn 

vrij onbelangrijk omdat deze eenvoudig op de nieuwe functie aangepast kunnen worden.   

In essentie gaat het onderzoek over de transformatie van het kantoorpand aan de Zernikestraat, en 

niet van de gehele kantorenvoorraad. Toch is ervoor gekozen om de bruikbaarheid van kantoren als 

woongebouwen in algemene zin te bespreken, omdat het wenselijk is dat de oplossing voor de 

Zernikestraat ook toepasbaar is voor andere kantoren. Hier is aangetoond dat het kantorenaanbod 

veel eigenschappen kent die gunstig zijn voor een functieverandering naar een woongebouw.  
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Hoofdstuk 4: Energiezuinigheid 

 

In dit hoofdstuk wordt het laatste deel van het vooronderzoek toegelicht. Eerst wordt er verklaard 

waarom er energiezuinig gebouwd moet worden en hoe energiezuinige transformatie hieraan bij kan 

dragen. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal verschillende energiebesparende strategieën, en 

wordt ‘energieneutraal’ gedefinieerd in het kader van het onderzoek voor de transformatie van de 

Zernikestraat. Dit levert een antwoord op de volgende deelvraag: 

Wat is de definitie van energieneutraal? 

 

 

Waarom energiezuinig bouwen  

In Nederland gebruiken we voornamelijk fossiele brandstoffen voor energielevering. Steenkool en 

olie worden geïmporteerd, en aardgas voor huishoudelijk gebruik wordt binnen de landsgrenzen 

gewonnen. Aardgas voor industrieel gebruik wordt offshore gewonnen. Binnen een bepaalde termijn 

zullen de fossiele brandstoffen op zijn: de voorraad is immers eindig. Over ongeveer tien jaar 

verwachten we in Nederland aardgas voor huishoudelijk gebruik te moeten importeren. Dit betekent 

dat we voor energielevering steeds meer afhankelijk worden van andere landen. Het opraken van de 

fossiele brandstoffen is echter een wereldwijd probleem, en daarom kunnen we verwachten dat de 

energieprijzen zullen stijgen. [RVO,  2013] Om afhankelijkheid en kosten te reduceren, kan 

geïnvesteerd worden in duurzame (hernieuwbare) energie.   

Verder zorgt het verbruik van fossiele brandstoffen voor het vrijkomen van schadelijke stoffen 

waaronder CO2. Dit is slecht voor de ozonlaag en zorgt voor wereldwijde klimaatveranderingen zoals 

temperatuurstijging, stijging van hoeveelheid neerslag en stijging van de zeespiegel [IPCC, 2007]. 

Gezien deze verwachte negatieve gevolgen, is er steeds meer aandacht voor het reduceren van CO2 

uitstoot door fossiele brandstoffen te sparen, energieverbruik te verminderen en hernieuwbare 

energiebronnen in te zetten.  

Het gebruik van woningen en bedrijfsgebouwen en de bouw zelf staan garant voor 30% van de totale 

energieconsumptie. [Lichtenberg, 2005] Dus de bouw kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 

totale wereldwijde energiebesparing. Om dit te stimuleren is het Europees beleid erop gericht dat 

nieuwe gebouwen na 2020 bijna geen of een zeer lage hoeveelheid energie gebruiken. [RVO.nl; 

bezocht in 03-2014] De Nederlandse overheid heeft zich hierbij aangesloten door als doel te stellen 

om vanaf 2020 ‘bijna-energieneutraal’ te bouwen. Alle nieuwbouw gebouwd vanaf 2020 moet dan 

bijna energieneutraal zijn. De mate van energiezuinigheid zal bepaald gaan worden aan de hand van 

de EPC, de energieprestatiecoëfficiënt. Op welk niveau ‘bijna’ zit, is nog niet precies gedefinieerd. Dit 

is afhankelijk van de technieken die dan beschikbaar zijn om een EPC-waarde van (bijna) 0 te 

bewerkstelligen. Nu is voor woningen een EPC van maximaal 0,6 verplicht. [fmm.nl]  

De Nederlandse overheid scherpt voor 2020 de toegestane EPC-eis geleidelijk aan. Door nu al 

energieneutraal te bouwen, kan men dus anticiperen op de toekomst doordat de woningen langer 

hun waarde zullen behouden. [Agentschap NL; 2013]  
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De definitie van energieneutraal 

Er is in dit onderzoek voor gekozen om een energieneutraal woongebouw te realiseren. Om 

energieneutraal precies te definiëren worden verschillende definities van energieneutraal gegeven. 

Niet iedereen hanteert namelijk dezelfde definitie. Daarna wordt beargumenteerd wat in dit 

onderzoek de definitie van energieneutraal is en waarom. Deze definitie zal gedurende de rest van 

het onderzoek gehanteerd worden.  

 

De strategie achter energieneutraal bouwen houdt in dat er precies zoveel energie opgewekt wordt 

als er wordt gebruikt. Dit is echter geen volledige definitie. Ten eerste bepaalt deze niet waar de 

energie opgewekt moet worden. Dit kan in of op het gebouw zijn, bijvoorbeeld door zonnepanelen 

op het dak. Maar telt het ook als er verderop een windmolen staat? Ook is niet aangegeven wat er 

valt onder het energieverbruik van het gebouw. Verwarming, koeling en warmtapwater liggen voor 

de hand. Maar valt huishoudelijk elektriciteitsgebruik hier ook onder? En het energieverbruik tijdens 

de bouw en sloop van het gebouw? 

De definitie van PEGO (Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving) is een van de meest 

uitgebreide definities, en deze luidt als volgt:  

 

“Een project is energieneutraal als er op jaarbasis geen netto import van fossiele of nucleaire 

brandstof van buiten de systeemgrens nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken en af te 

breken. Dit betekent dat het energiegebruik binnen de projectgrens gelijk is aan de hoeveelheid 

duurzame energie die binnen de projectgrens wordt opgewekt of die op basis van externe 

maatregelen aan het project mag worden toegerekend. Het energieverbruik dat voortkomt uit de 

oprichting en sloop van het gebouw wordt verrekend naar een jaarlijkse bijdrage op basis van de 

verwachte levensduur van het gebouw.” [PEGO, 2009] 

 

Er zijn verschillende onderdelen van deze definitie die nadere toelichting nodig hebben: wat er wordt 

verstaan onder duurzame energie, wat er allemaal onder het energiegebruik valt dat door duurzame 

bronnen opgewekt moet worden, en wat projectgrens en systeemgrens betekenen. Ook wordt in de 

definitie benoemd dat er geen netto import van fossiele brandstoffen mag plaatsvinden. Deze 

aspecten worden hieronder een voor een besproken. 

In de definitie wordt gesproken over duurzame energie. Hiermee wordt bedoeld alle energie die door 

hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt. Dit zijn stromingsbronnen (zon, wind, etc.), 

omgevings- en aardwarmte en biomassa. [PEGO, 2009] 

Het energiegebruik bestaat volgens PEGO uit: Gebouwgebonden energie, gebruikersgebonden 

energie en materiaalgebonden energie. Onder gebouwgebonden energie wordt verstaan alle energie 

die nodig is voor warmte, koude en elektriciteit voor installaties en verlichting. Onder 

gebruikersgebonden energie wordt verstaan de energie die afhankelijk is van het gedrag van de 

gebruiker, ofwel alle elektriciteit m.u.v. installaties en verlichting. Materiaalgebonden energie heeft 

alles te maken met de bouw en sloop van het gebouw; dit behelst de winning, verwarming, transport 

en afvalverwerking van de materialen voor de gebouwconstructie. [PEGO, 2009.] 
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In dit onderzoek wordt ervoor gekozen om gebouwgebonden en gebruikersgebonden energie wel op 

te nemen in de definitie, maar materiaalgebonden energie niet. Gebouwgebonden en 

gebruikersgebonden energie worden consistent gebruikt tijdens de gehele levensduur van het 

gebouw. Daarom wordt met beide rekening gehouden. Materiaalgebonden energieverbruik is 

gevangen in een momentopname, namelijk de bouw en sloop. Tijdens de verdere levensduur van het 

gebouw speelt deze energie geen rol. Bovendien lijkt het moeilijk uitvoerbaar om het 

materiaalgebonden energieverbruik te achterhalen. Dit komt doordat de herkomst van materialen en 

dus materiaalgebonden energieverbruik moeilijk te achterhalen is. Verder zou met terugwerkende 

kracht energie ‘terug betaald’ moeten worden voor de bouw van het kantoor. Dit is onredelijk omdat 

er tijdens de bouw geen rekening is gehouden met het feit dat de hiervoor gebruikte energie 

teruggeleverd moet worden. Als dit ten tijde van de bouw wel bekend was geweest, waren bouw- en 

ontwerpbeslissingen hier op aangepast. Daarom wordt hier niet voor gekozen, en wordt in de 

definitie ‘energiegebruik’ gedefinieërd als gebouwgenbonden en gebruikersgebonden energie. 

De PEGO definitie spreekt van een 

projectgrens en een systeemgrens, zie 

afbeelding 4.1. Alles wat binnen de 

projectgrens valt, bevindt zich op of in het 

gebouw. Indien het gebouw in kwestie in feit 

een complex is bestaande uit meerdere 

gebouwen, mag alles wat ‘binnen de directe 

invloedssfeer van de projecteigenaar ligt’ tot 

binnen de projectgrens gerekend worden. 

[PEGO; 2009] Binnen de systeemgrens valt de 

apparatuur waarmee duurzame energie 

wordt opgewekt. Dit hoeft dus niet per 

definitie in of op het gebouw te zijn, maar dit 

mag bijvoorbeeld ook een windmolen ‘off-site’, 

honderd meter verderop zijn. Zolang deze windmolen het gebouw voorziet van duurzame energie, 

valt deze binnen de systeemgrens. Het hanteren van een ‘projectgrens’ en een ‘systeemgrens’ maakt 

het relatief lastig waar de grens precies getrokken wordt. Kan men bijvoorbeeld ook groene stroom 

inkopen zonder deze met eigen apparatuur te produceren? Dit is onduidelijk, en bovendien is het 

moeilijk te controleren of de stroom dan inderdaad ‘groen’ wordt geproduceerd. De herkomst van de 

hernieuwbare energie moet wel te controleren zijn om een gebouw energieneutraal te kunnen 

noemen.  

Specifiek in het geval van de Zernikestraat levert de schaal van de opdracht de beperking. Omdat een 

ontwerp gemaakt voor het gebouw, maar niet voor alles daarbuiten, wordt de eis gesteld om alle 

energie-opwekking binnen de projectgrens te realiseren. Energie-neutraal wordt dus zo gedefinieërd 

dat de hele energievraag voorzien moet worden van energie die in of op het gebouw wordt 

opgewekt.  

 

In de PEGO definitie wordt gesproken over netto import van fossiele brandstoffen. Dit wil zeggen dat 

gebruik van fossiele brandstoffen is toegestaan, zolang dit in andersoortige energie maar wordt 

‘terugbetaald’ aan het net. Zo is op jaarbasis de import van fossiele brandstof nul. Het is begrijpelijk 

Afbeelding 4.1: Relatie systeemgrens en 

projectgrens. Bron: Agentschap NL, 2012  
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dat dit acceptabel wordt geacht, omdat veel hernieuwbare energiebronnen bepaalde tijd van het 

jaar of bij bepaalde klimaatomstandigheden minder energie produceren, en daarom omdat is het 

moeilijk haalbaar alle energie altijd van hernieuwbare energiebronnen te halen. Maar dit neemt niet 

weg dat fossiele brandstoffen een eindige bron zijn. Hoewel er wordt terugbetaald in een 

andersoortige energie, wordt de voorraad fossiele brandstoffen nog steeds aangetast. Daarom zou in 

plaats van fossiele brandstof beter een ander soort energie (die wel hernieuwbaar is) kunnen worden 

ingezet. Hoewel het begrijpelijk is dat in de PEGO definitie gebruik van fossiele brandstoffen 

acceptabel wordt geacht i.v.m. haalbaarheid, kan dit niet gezien worden als energieneutraal omdat 

er brandstof wordt opgemaakt die niet meer aangevuld kan worden. Daarom wordt er in dit 

onderzoek voor gekozen om energieneutraal te definiëren als energievoorziening volledig op basis 

van hernieuwbare energiebronnen.  

 

De definitie van energieneutraal die tijdens het onderzoek wordt gehanteerd wordt dan: 

Het gebouw is energieneutraal als er op jaarbasis geen import van fossiele of nucleaire brandstof van 

buiten de projectgrens nodig is om het gebouw te gebruiken. Het  gebouwgebonden en 

gebruikersgebonden energiegebruik is gelijk aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die volledig in 

of op het gebouw wordt opgewekt. 
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Hoofdstuk 5: Transformatie van de Zernikestraat 

 

In afgelopen hoofdstukken is de doelstelling onderbouwd. Hieruit is gebleken dat 

kantoortransformatie naar woningen een gegronde keuze is. Ook is energiezuinig gedefinieerd als 

energieneutraal en is bepaald wat onder energieneutraal verstaan wordt. Hierop volgend worden 

stappen genomen om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Als eerst wordt er een analyse 

uitgevoerd van het gebouw aan de Zernikestraat. Er wordt onderzocht in welke staat het gebouw nu 

is en hoe het getransformeerd kan worden naar energieneutrale woningen. Door middel van deze 

analyse is de specifieke ontwerpsituatie bepaald. Deze vormt in combinatie met het vooronderzoek 

aanleiding tot het programma van eisen. Er wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 

Welke gebouwaspecten moeten veranderd worden om het gebouw geschikt te maken voor 

energieneutrale woningen? 

 

5.1 Transformatie naar woningen 

 

Ruimtelijke analyse 

Eerst wordt onderzocht hoe het kantoor getransformeerd kan worden naar woningen. Hiertoe wordt 

de bestaande situatie geanalyseerd en wordt een nieuwe gebouwindeling ontworpen. Voor 

tekeningen op schaal van de originele plattegrond en de plattegrond met het nieuwe ontwerp, zie 

bijlage 2. Op de volgende pagina zijn kleine weergaven van de plattegronden ingevoegd, zie 

afbeelding 5.1 en 5.2. 

Vanuit ruimtelijk oogpunt is het gebouw zeer geschikt voor transformatie naar woningen vanwege de 

afmetingen. De gebouwdiepte is 12,5 m.; een gebruikelijke afmeting voor de diepte van één woning. 

Ook de stramienmaat van 4 m. is gunstig. Zo kunnen per verdieping drie woningen met een identieke 

breedte van 8 m. worden gerealiseerd. Dit leidt to ruime appartementen met een oppervlakte van 

100 m2. Één appartement (aan de westzijde) wordt met een oppervlakte van 120 m2 wat groter, 

omdat hier de vroegere sanitaire ruimte bij getrokken kan worden. Het gebouw heeft zes 

verdiepingen, dus in totaal kunnen er 18 appartementen gerealiseerd worden.  

De ontsluiting van het gebouw moet enigszins aangepast worden. De locatie van het trappenhuis ligt 

aan een uiteinde van het gebouw en niet centraal. Dit is een voordeel, want zo kan iedere verdieping 

al individueel ontsloten worden zonder dat dit de toekomstige woningen in de weg zit. Het 

trappenhuis wordt dus gehandhaafd. Ook de brandtrap aan de noordzijde van het gebouw kan 

blijven en zal dienen als vluchtroute. Nu hoeft alleen per verdieping een gang toegevoegd te worden 

om de individuele woningen te ontsluiten.  

Voor de locatie van deze gang zijn er verschillende opties, welke zijn weergegeven in afbeelding 5.3. 

De gang kan binnen het bestaande gebouw geplaatst worden. Hierbij kan de isolatielijn aan de 

buitenzijde of aan de binnenzijde van de gang worden geplaatst. De derde optie die kan worden 

overwogen is de externe plaatsing van de gang als constructie tegen het gebouw aan, als gallerij dus. 

De belangrijkste criteria om tot een keuze te komen zijn de mogelijkheid om de woningen direct te 

ventileren met buiten, en het voorkomen van koudebruggen.  
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Afbeelding 5.2: Plattegrond Zernikestraat na transformatie 

Afbeelding 5.1: Plattegrond Zernikestraat bestaande situatie  
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Er is ervoor gekozen om de gang als externe constructie te plaatsen. Dit is te zien op afbeelding 5.3 

rechts.  De andere opties zijn het plaatsen van de gang binnen, met de isolatielijn aan de buitenzijde 

of aan de binnenzijde van de gang. Bij deze twee opties kan niet direct met buiten geventileerd 

worden, of ontstaan thermische bruggen. Door de keuze voor de gallerij kan de isolatielijn van het 

gebouw op dezelfde plek blijven en vormt de betonconstructie geen thermische brug. Ook is het 

mogelijk om vanuit de woningen direct met buiten te ventileren. Hoewel er geïnvesteerd moet 

worden in een gallerijconstructie en lift, levert deze optie wel extra verhuurbaar oppervlak. Aan de 

noordzijde van het gebouw is genoeg plaats voor deze constructie. Doordat de voordeuren zich op 

de begane grond onder de gallerij bevinden, moeten drie parkeerplaatsen geschrapt worden. 

Hierdoor zijn er, door de parkeerplaats efficiënt te gebruiken, nog 18 parkeerplaatsen beschikbaar. 

De gallerij is weergegeven op de plattegronden en aanzichten in de bijlage.  

 

  

Constructieve analyse 

Ook in constructief opzicht biedt het gebouw vooral voordelen. De betonconstructie met 

kolommenstructuur zorgt voor een grote mate van flexibiliteit. Het is vooral positief dat er alleen 

kolommen tegen de gevel staan en niet middenin het gebouw. Zoals eerder genoemd  moeten alle 

kantoren volgens de wet voldoen aan een hogere belasting dan woningen, dus ook hier is dat is 

geval. Optoppen behoort daarom tot de mogelijkheden, maar dit valt buiten de scope van dit 

onderzoek.  

De vloeren zijn prefab tt-vloerplaten die bestaan uit een 

flens (welke dienst doet als vloeroppervlak) met 

daaronder twee ribben. Een doorsnede van een 

vloerplaat is weergegeven op afbeelding 5.4. De ribben 

hebben een hoogte van 300 mm. en liggen hart op hart 

1200 mm. Op de vloerplaten is een deklaag gestort van 

50 mm. De vloerplaten overspannen in dwarsrichting 

van het gebouw en zijn opgelegd op de ringbalken. De 

Afbeelding 5.4: Doorsnede tt-vloerplaat  

Bron: HOCO-beton, 2014.  

Afbeelding 5.3: Opties voor locatie van de gang: Gang binnenin gebouw (links), gallerij binnenin gebouw (midden), 

gallerij buiten gebouw (rechts). 
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ringbalken werken als portalen en verzorgen zo de stabiliteit in de langsrichting. In de dwarsrichting 

wordt de stabiliteit gegarandeerd door de noordoostelijke wand die het gebouw scheidt van het 

buurgebouw, en door de liftschacht aan de noordwestzijde van het gebouw. De stabiliteit is 

weergegeven in afbeelding 5.5.  

Constructief onderzoek heeft uitgewezen dat nieuwe sparingen in de vloer in beperkte mate 

gemaakt kunnen worden. Sparingen zijn alleen toegestaan aan de randen van de vloerplaten. Anders 

gaat de constructieve samenhang tussen de ribben verloren. Sparingen kunnen tot 200 mm breed 

zijn. Hierdoor is het mogelijk om kleine leidingschachten in het gebouw aan te brengen, mits deze 

aan de rand van een vloerplaat geplaatst worden. Daar wordt later in het verslag op terug gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hoofdstuk 2 is toegelicht dat de gebouwlagen site en structure het belangrijkste zijn voor 

transformatiemogelijkheden, omdat deze lagen het minst aanpasbaar zijn. Deze paragraaf heeft 

aangetoond dat de site en structure van de Zernikestraat geschikt zijn als woonfunctie. Hierbij is 

gevisualiseerd hoe deze woningen in het gebouw gerealiseerd zullen worden. In de volgende 

paragraaf zal de volgende gebouwlaag skin geanalyseerd worden.  

Afbeelding 5.5: Stabiliteit in langs- en dwarsrichting  
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5.2 Transformatie naar een energieneutraal gebouw 

 

Bouwfysisch onderzoek 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan ophoe het gebouw getransformeerd kan worden naar een 

energieneutraal gebouw. Om dit te kunnen bepalen, is het nodig om de technische en vooral de 

bouwfysische staat van het gebouw te bepalen. Hierbij worden positieve en negatieve 

eigenschappen vastgesteld. Zoals in paragraaf 1.1 naar voren is gekomen is het huidige energielabel 

G. Om de energiezuinigheid te verbeteren wordt gekeken waardoor dit veroorzaakt wordt.  

 

Uit de originele doorsnede blijkt het volgende. Het kantoor heeft een hoge massa door de grote 

hoeveelheid beton. Deze massa kan ingezet worden als thermische massa waardoor zowel de 

warmtevraag als de koelvraag verlaagd kan worden. In de zomer kan door nachtventilatie de 

gebouwmassa afgekoeld worden. Doordat het overdag lang duurt om deze massa weer op te 

warmen blijft het gebouw lang koel. In de winter wordt het gebouw overdag verwarmd. Ook de 

gebouwmassa wordt hierdoor opgewarmd. ’s Nachts koelt het gebouw minder snel af, waardoor er 

de volgende dag minder gestookt hoeft te worden om het binnenklimaat naar de gewenste 

temperatuur te krijgen. Door de gebouwmassa slim in te zetten kan het energiegebruik voor 

verwarming en koeling worden verlaagd. 

Verder wijst de doorsnede uit dat de schil van het gebouw veel te wensen overlaat. Volgens de 

bouwtekeningen is er helemaal geen isolatiemateriaal geplaatst. Het gebouw is dan ook in ’71 

opgeleverd, vlak voor de energiecrisis van ‘73. Hierna werd het pas gangbaar om gebouwen te 

isoleren. Het is zeer waarschijnlijk dat de gebouwschil de hoofdoorzaak is voor de slechte 

energieprestatie. Om dit nader te onderzoeken is de rc-waarde van de gevel berekend. In afbeelding 

5.6 is de originele gevelopbouw weergegeven. 

Ri (luchtlaag binnenzijde constructie)     R = 0,13 (m2 . K)/W 
Borstwering     λ = 2,5 W/(m . K) R = 0,08 (m2 . K)/W 
Spouw          R = 0,17 (m2 . K)/W 
Bakstenen buitenblad    λ = 1,2W/(m . K) R = 0,09 (m2 . K)/W 
Re (luchtlaag buitenzijde constructie)     R = 0,04 (m2 . K)/W 
 
De totale warmteweerstand van de 
gevelconstructie is dan: 0,51 (m2 . 
K)/W. Deze waarde is enorm laag. 
Ter vergelijk, de huidige verplichte 
minimale Rc waarde is 3,5 (m2 ∙ 
K)/W. Dat is 7 keer de Rc waarde van 
de gevel van de Zernikestraat.  
Verder zijn de raamsystemen van 
aluminium kozijnen (op begane 
grond) en kunststof kozijnen (op 
verdiepingen) met enkel glas. Dit 
levert een raamsysteem met een Rc-
waarde van 0,20 (m2 ∙ K)/W . Omdat 
zowel de open als dichte delen van 
de gevel ruim onder de minimum 

Afbeelding 5.6: Pakketopbouw gevel, bestaande situatie  
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toegestane Rc-waarde liggen, moet deze gevel vervangen of verbeterd moeten worden.  

 

Ook de Rc waarde van het dak is berekend. Op afbeelding 5.7 is de dakopbouw te zien. Ook hier is 

geen isolatie toegepast. 

Ri (luchtlaag binnenzijde constructie)     R = 0,13 (m
2
 . K)/W 

Vloer (TT plaat)     λ = 2,5 W/(m . K) R = 0,05 (m
2
 . K)/W 

Dekvloer     λ = 1,0 W/(m . K) R = 0,12 (m
2
 . K)/W 

Bitumen     λ = 0,2W/(m . K) R = 0,02 (m
2
 . K)/W 

Re (luchtlaag buitenzijde constructie)     R = 0,04 (m
2
 . K)/W 

  

De totale warmteweerstand van de 

dakconstructie is 0,36 (m
2
 . K)/W. 

Dit is nog slechter dan de 

gevelconstructie.  

 

 

 

Als laatste is van de vloer de Rc-

waarde berekend. Ook de vloer is 

niet geïsoleerd. De opbouw van de 

vloer is weergegeven in afbeelding 

5.8. De totale warmteweerstand 

van het vloerpakket is 0,27 (m
2
 . 

K)/W. Daarna heeft de vloer de 

laagste warmteweerstand van de 

schil, afgezien van de 

raamsystemen.   

 

 

 

 

Ri (luchtlaag binnenzijde constructie)     R = 0,13 (m
2
 . K)/W 

Betonvloer     λ = 2,5 W/(m . K) R = 0,05 (m
2
 . K)/W 

Dekvloer     λ = 1,0 W/(m . K) R = 0,05 (m
2
 . K)/W 

Re (luchtlaag buitenzijde constructie)     R = 0,04 (m
2
 . K)/W 

 

 

Verder is er in het gebouw enkel glas toegepast in aluminium kozijnen. De totale raamsystemen 

hebben een Rc-waarde van 0,19 (m
2
 . K)/W. Ook dit is een hele lage warmteweerstand.  

 

Uit de analyse van de gebouwschil blijkt dat deze vervangen of verbeterd moet worden om 

energieneutrale woningen te kunnen realiseren. De gevel verbeteren door na te isoleren en het 

vervangen van de raamsystemen behoort tot de mogelijkheden. Maar om koudebruggen door de 

constructie te voorkomen moet dan aan de buitenkant van de gevel geïsoleerd worden, of moet een 

doos-in-doos constructie gehanteerd worden. Vanuit financieel oogpunt kan dan ook de hele gevel 

vervangen worden. Dit biedt bovendien meer vrijheid in het ontwerp en de indeling van de gevel. 

Ook kunnen dan eenvoudiger woningscheidende wanden geplaatst worden (wat bij strokenramen 

lastig is). Het dakpakket kan eenvoudig nageïsoleerd worden. Ook de vloer kan nageïsoleerd worden. 

Afbeelding 5.7: Pakketopbouw dak, bestaande situatie  
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Dit kan door er een drukvaste 

isolatielaag bovenop te plaatsen, waarna 

een dekvloer aangebracht wordt.  

Het vervangen en verbeteren van de 

gebouwschil is een goede eerste stap 

richting een energieneutraal gebouw. 

Maar er zijn nog andere maatregelen 

nodig. Waar het gebouw precies aan 

moet voldoen om energieneutraal te 

worden, wordt omgeschreven in het 

Programma van Eisen.  

  
Afbeelding 5.8: Pakketopbouw vloer, bestaande situatie  
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5.3 Programma van eisen 

 

Dit PvE is opgesteld aan de hand van het vooronderzoek en het onderzoek op gebouwniveau. De 

energielevering moet volledig uit hernieuwbare energiebronnen bestaan, maar als er geen 

comfortabel binnenklimaat gerealiseerd kan worden, wordt aan het doel voorbij gegaan. Daarom zijn 

er naast de energie-gerelateerde eisen, ook binnenklimaat-gerelateerde eisen in opgenomen.  

Programma van Eisen 

De woningen moeten energieneutraal zijn: 

• Opwekking van alle te gebruiken energie d.m.v. hernieuwbare energiebronnen. 

Onder alle te gebruiken energie wordt verstaan: gebouwgebonden en 

gebruikersgebonden energie. Dit komt neer op warmte, koude, elektriciteit voor 

installaties, verlichting en huishoudelijk apparatuur.  

• Zo laag mogelijk energiegebruik  

De hoeveelheid te gebruiken energie wordt zoveel mogelijk verlaagd door passieve 

maatregelen.  

• De duurzame energiebronnen moeten binnen de projectgrens, dus in of op het 

gebouw, geplaatst worden. 

• De duurzame energiebronnen moeten bestaan uit stromingsbronnen (wind, water, 

zon), omgevings- of aardwarmte, of biomassa. 

• Geen gebruik van fossiele brandstoffen 

De woningen moeten een comfortabel binnenklimaat mogelijk maken: 

• Gelijkmatige temperatuur van ruimtes 

• Geen ervaring van tocht of koudeval 

• Oververhitting moet voorkomen worden (door passieve of actieve koeling)  

• Te openen ramen 

• Ventilatie moet mogelijk zijn bij gesloten ramen 

 

 

Om de woningen energieneutraal te maken, moet nader onderzoek gedaan worden naar het 

energieverbruik van de woningen en hoe dit omlaag gebracht kan worden. Daarna moet bepaald 

worden welke duurzame bronnen toegepast worden voor energieopwekking. Naast installaties voor 

opwekking zijn er ook installaties nodig voor distributie en afgifte. Bij het bepalen van de installaties 

wordt ook beoordeeld op comfortabel binnenklimaat. Daarna wordt bepaald hoe de installaties  

geïntegreerd worden in het gebouwontwerp. Dit alles komt in de volgende hoofdstukken ter sprake.  
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Hoofdstuk 6: Verwarming en koeling 

 

Om het gebouw energieneutraal te maken, wordt 

gebruik gemaakt van de strategie van Trias Energetica. 

De eerste stap hiervan is het beperken van de 

energievraag.  De tweede stap behelst een onderzoek 

naar hoe de energie op een duurzame manier opgewekt 

kan worden. In stap 3 van de Trias strategie woren 

fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk ingezet. 

Indien het gebouw energieneutraal is, is deze laatste 

stap niet van toepassing. In dit hoofdstuk wordt het 

onderzoek naar de beperking van de energievraag 

geïllustreerd.  

De totale energievraag van een (woon-)gebouw bestaat 

uit verwarming en koeling, elektriciteit voor 

huishoudelijk gebruik en warm tapwater. De 

energievraag voor elektriciteit en warm tapwater is alleen te beïnvloeden door gebruikersgedrag en 

rendementen van de installaties. Gebruikersgedrag valt buiten de scope van dit onderzoek, en 

installaties komen aan bod bij stap 2 van de Trias in het volgende hoofdstuk. Dus om de totale 

energievraag te beperken moet de energievraag voor verwarming en koeling verminderd worden. 

Daarmee wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 

 

Met welke passieve maatregelen kan een zo laag mogelijke energievraag gerealiseerd worden? 

Om een lage energievraag te kunnen realiseren, moet eerst bekend zijn hoe deze is opgebouwd en 

welke parameters hierop van invloed zijn. Om een beeld te krijgen op de warmtevraag en koelvraag 

per woning wordt gebruik gemaakt van simulatiesoftware, namelijk het programma CASA Nova. In 

dit programma is een vereenvoudigd 3D model van het getransformeerde gebouw aan de 

Zernikestraat gerealiseerd waarbij o.a. dimensies, materialen en warmteweerstanden, oriëntatie en 

het lokale klimaat zijn ingevoerd. Hieruit zijn de jaarlijkse warmtevraag en koelvraag van het gebouw 

berekend, waarbij dus is uitgegaan van de nieuwe situatie. Hierbij is er een nieuwe gevel toegepast. 

Door met verschillende parameters te variëren is onderzocht welke invloed deze hebben op de 

warmte- en koudevraag. Voor deze parameters is er gezocht naar de optimale waarde om een lage 

energievraag te realiseren. Zo zijn de parameters vertaald in fysieke maatregelen welke getroffen 

moeten worden.  

 

6.1 Parameters van de warmtevraag 

 

De volgende parameters zijn van invloed op de warmtevraag van het gebouw: de warmteweerstand 

van de nieuwe gebouwschil, waarbij onderscheid wordt gemaakt in gesloten gevel, ramen, dak en 

begane grondvloer, de grootte van het raamoppervlak, en toepassing va warmteterugwinning.   

 

 

Afbeelding 6.1: Trias Energetica  

Bron: epcwaarde.nl, 2013.  
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Parameter warmteweerstand 

 

Een belangrijke parameter voor de warmte- en koelvraag voor het gebouw is de isolatie van de 

gebouwschil. De optimale isolatiedikte is op de volgende manier onderzocht. Aan de hand van de 

software is bij verschillende Rc-waardes de bijbehorende warmtevraag bepaald. Deze zijn 

uiteengezet in een grafiek om de verhoudingen te visualiseren (afbeelding 6.2). 

 

Hierbij is telkens de Rc-

waarde omgerekend in naar 

de bijbehorende 

isolatiedikte, waarbij als 

isolatiemateriaal EPS is 

genomen (met λ = 0,036 W ∙ 

K/m
2
). Daarbij is de 

warmteweerstand van de 

rest van het gevelpakket 

verwaarloosd. Bij het 

verbeteren van de 

warmteweerstand wordt de 

warmtevraag verkleind, 

maar de koelvraag 

verhoogd. De grafiek maakt 

duidelijk dat er in verhouding steeds meer 

isolatiemateriaal nodig is om de energievraag 

(voor warmte en koeling) met dezelfde 

stapgrootte te verbeteren. Vanaf een bepaalde isolatiedikte is dan efficiënter om andere 

maatregelen in te zetten om andere verliesposten te verkleinen. Bovendien wordt vanaf een bepaald 

punt de luchtdichtheid de beperkende factor. Een 100% luchtdichte gevel is namelijk niet te 

realiseren en hoe hoger de warmteweerstand van het gevelpakket, hoe meer warmte er in 

verhouding door de kieren van de gevel komt. Het resultaat van het bovenstaande is dat de optimale 

isolatiedikte geen absolute waarde is, maar een gebied in de lijngrafiek. Binnen dit gebied liggen 

acceptabele isolatiediktes.   

Bij iedere mm toegevoegd isolatiemateriaal moet afgewogen worden of het effect op de 

warmtevraag groot genoeg is om deze hoeveelheid materiaal aan het gebouw toe te voegen.  

De gemiddelde Rc-waarde van de gebouwschil is vastgesteld op 6,7 (m
2
∙K)/W (ofwel U = 0,15 

W/(m
2
∙K)). In het isolatiemateriaal EPS representeert dit een dikte van 240 mm.  

 

Voor de Rc-waarde is onderscheid gemaakt tussen de dichte geveldelen, de raamsystemen, de 

vloeren en het dak. Voor de verschillende delen van de gebouwschil is steeds de optimale Rc-waarde 

bepaald. Deze worden hieronder individueel besproken. De warmteweerstanden van de 

verschillende delen zijn weergegeven in tabel 6.1. De verhoudingen van transmissieverlies tussen de 

verschillende delen van de schil zijn in afbeelding 6.3 weergegeven.  

 

56% van het transmissiewarmteverlies vindt plaats door de wanden. Dit lijkt erg veel, maar de 

wanden hebben dan ook ruimschoots het grootste oppervlak van de schil. Vanwege dezelfde reden 

lijkt het warmteverlies door de begane grondvloer en het dak zeer klein. Het transmissieverlies door 

de raamsystemen is met 28% relatief groot gezien de kleine oppervlakte. Er zijn echter wel goed-

isolerende kozijnen en drielaagse beglazing toegepast. Dit demonstreert dat de raamsystemen wat 

betreft warmteweerstand altijd de zwakke plek van de gebouwschil zijn. Door de keuze voor 

drielaags glas in plaats van dubbel glas gaat de totale warmtevraag omlaag van 11,9 kWh/(m
2
∙jaar) 

Afbeelding 6.2: Verhouding tussen jaarlijkse 

warmte- en koelvraag en isolatiedikte  
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naar 9,9 kWh/(m
2
∙jaar). De koelvraag stijgt wel van 6,8 kWh/(m

2
∙jaar) naar 7,3 kWh/(m

2
∙jaar). 

Ondanks dat zorgt het voor een daling in energievraag van 8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien de grote invloed van de raamsystemen op het transmissieverlies, moet de hoeveelheid 

raamoppervlak zorgvuldig gekozen worden. Naast warmteverlies door transmissie resulteert 

raamoppervlak ook in warmtewinst door zoninstraling. Dit geeft in de winter een welkome bijdrage 

aan de warmtevraag. De keerzijde hiervan is dat de meeste warmte wordt gewonnen tijdens het 

seizoen met de meeste zonuren: de zomer. In deze tijd van het jaar is zonnewarmte juist nadelig. 

Daarom moet ervoor gezorgd worden dat deze warmte buiten gehouden kan worden als dat nodig is 

d.m.v. zonwering. Door te onderzoeken hoe de negatieve en positieve effecten van raamoppervlak 

op de warmte- en koelvraag zich verhouden, is bepaald wat de optimale waarde is.  

De warmtebalans van de raamsystemen is te zien in de grafiek in afbeelding 6.4. Het raamoppervlak 

is bepaald op 205 m
2
. Dit is per woning 11% van het vloeroppervlak. Hierin is te zien dat voor de 

gekozen oppervlakte, de zonnewarmte het transmissieverlies ruim overschrijdt. Met zonnewarmte 

wordt hier bedoeld nuttige zonnewarmte. De warmte in de zomer die juist geweerd moet worden is 

weergegeven als ‘niet bruikbare zonnewarmte’. Door transmissieverlies en niet bruikbare 

zonnewarmte aan de ene kant, en 

zonnewarmte aan de andere kant, 

met elkaar te vergelijken kan 

beoordeeld worden of de 

raamsystemen een positief dan wel 

negatief effect hebben op de 

warmte- en koelvraag. In dit geval is 

de zonnewarmte groter dan de som 

van transmissieverlies en niet 

bruikbare zonnewarmte, dus hebben 

de raamsystemen een positief effect 

op de warmtevraag. Dit effect is 

groter dan het negatieve effect op de 

koelvraag.   

 

 

 

Deel gebouwschil Rc-waarde in 

(m
2
 ∙ K)/W 

Gevel (dichte deel) 6,7 

Raamsystemen gevel 1,4 

Dak 6,7 

Begane grondvloer 6,7 

Tabel 6.1: Gebouwschil en Rc-waarden  

Afbeelding 6.4: Warmtebalans raamsystemen  

56%28%

8%

8%

Transmissieverlies

Dichte gevel

Raamsystemen

Dak

Begane

grondvloer

Afbeelding 6.3: Verhoudingen transmissieverlies door 

de gebouwschil  
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Hiernaast geeft 

afbeelding 6.5 de 

relatie tussen 

oriëntatie en 

raamoppervlak 

weer. Er is 

geprobeerd om de 

meeste beglazing 

op het noorden te 

plaatsen omdat 

dan minder 

onbruikbare 

zonnewarmte in 

de zomer het 

gebouw betreedt. 

Doordat men 

echter gebonden is 

aan de woning-

plattegronden en 

er voor de meeste 

woningen maar 

twee gevels 

beschikbaar zijn, 

was er weinig vrijheid hierin. Verder bestaat de meest gunstige noord-west gevel voor een deel uit 

de oude gevelconstructie. Deze is nageïsoleerd en niet vervangen i.v.m. de stabiliteit van het 

gebouw. Verder is bewust het raamoppervlak op de zuid-west gevel beperkt, om de niet- nuttige 

zonnewarmte in de hoekwoning te beperken.  

 

De woning-scheidende wanden hoeven thermisch niet geïsoleerd te worden omdat ze allemaal 

worden verwarmd en de temperatuur-verschillen daardoor klein zijn. Daardoor is de 

warmteoverdracht tussen de woningen minimaal. Wel is isolatie toegepast om geluidsoverlast tussen 

de woningen te voorkomen. Deze isolatie is wel een voordeel indien er woningen in het gebouw leeg 

staan (en daarom niet verwarmd worden). Ook resulteren verschillen in stookgedrag hierdoor in 

kleinere warmteoverdracht tussen woningen.  

 

 

Parameter warmteterugwinning 

 

Uit bovenstaande tekst is gebleken dat het vanaf een bepaalde isolatiewaarde niet meer zinnig is om 

meer isolatiemateriaal toe te voegen. De warmteverliezen via andere wegen zijn dan zoveel groter, 

dat het meer oplevert om daar maatregelen voor te treffen. Het warmteverlies door ventilatie is de 

op één na grootste verliespost en daarom is ervoor gekozen om dit warmteverlies te reduceren.  In 

afbeelding 6.6 is te zien dat het ventilatieverlies is vastgesteld op 1730 kWh/jaar.  Dit geldt bij 

toepassen van warmteterugwinning, waarbij  ongeveer 80% van de warmte wordt terug gewonnen. 

Zonder warmteterugwinning zou het ventilatieverlies 8650 kWh/jaar  bedragen. Om energieneutrale 

woningen te realiseren is warmteterugwinning daarom cruciaal. 

 

 

Totale warmtevraag 

In deze paragraaf is besproken hoe de parameters geoptimaliseerd kunnen worden om de 

warmtevraag te beperken. Het resultaat, de geminimaliseerde warmtevraag, wordt hieronder 

Afbeelding 6.5: Relatie tussen hoeveelheid raamoppervlak en oriëntatie  
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weergegeven.  Deze bedraagt per woning 900 kWh. Op afbeelding 6.6 is dit weergegeven en zijn de 

verschillende warmtewinsten en warmteverliezen gekwantificeerd.  

 

 

Grafiek 6.7 geeft de 

verhoudingen aan 

tussen de 

warmtewinst en het 

warmteverlies. Dit 

beeld illustreert in 

hoeverre de 

warmtewinst het 

warmteverlies 

compenseert.  Zoals de 

grafiek laat zien 

bestaat het 

warmteverlies uit het 

ventilatieverlies en 

transmissieverlies. (Daarnaast is er een klein warmteverlies door leidingtransport en rendement van 

de installaties, wat hier niet wordt meegenomen maar later bij de keuze van installatie.) Het totale 

warmteverlies bedraagt 3900 kWh/jaar. Hierbij is het verlies door ventilatie ongeveer 40% en het 

verlies door transmissie 60%.  Zonder warmteterugwinning was het totale warmteverlies ruim 70% 

hoger. Dit geeft aan dat warmteterugwinning een zeer belangrijk element is van het energiezuinige 

gebouw.  

Naast warmteverlies is er per woning ook sprake van warmtewinst. Deze bestaat voor ongeveer 40% 

uit zoninstraling en voor 60% interne warmtebronnen. (De laatste omvat de warmteproductie door 

mensen en apparatuur in het gebouw.) De warmtewinst is totaal ongeveer 3000 kWh/jaar. Daarmee 

wordt het warmteverlies voor bijna 80% gecompenseerd door warmtewinst. De overige 20% 

warmteverlies moet gecompenseerd moet worden door actieve maatregelen: de klimaatinstallaties. 

Dat een dergelijk groot deel van het warmteverlies wordt gecompenseerd door passieve 

maatregelen geeft aan dat het gebouw zeer energiezuinig is.  

 

Afbeelding 6.6: Totale warmtevraag per woning per jaar 

Afbeelding 6.7: Jaarlijkse warmtebalans per woning 
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Om een indruk te geven van het effect van de warmtevraag-verkleinende maatregelen, wordt de 

warmtevraag hier vergeleken met de warmtevraag van een gemiddelde woning. Dit is weergegeven 

in afbeelding 6.8 hieronder. De warmtevraag van een gemiddelde woning in Nederland is 8300 tot 

9700 kWh/jaar. [ECN, 2009]  

Een woning aan Zernikestraat gebruikt na het 

toepassen van warmtebesparende maatregelen 

slechts 900 kWh/jaar. Deze warmtevraag is dus 

slechts 10% van het gemiddelde. Dit toont aan 

dat de maatregelen een groot effect hebben 

gehad.  

 

  

Afbeelding 6.8: Jaarlijkse warmtevraag 

Zernikestraat vergeleken met gemiddelde woning 
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6.2 Parameters van de koelvraag 

 

Hieronder worden de parameters besproken die van invloed zijn op de koelvraag.  

 

Parameter temperatuur van oververhitting 

In feite is dit geen parameter waarmee de koelvraag beperkt kan worden. Met deze parameter wordt 

namelijk de hoeveelheid koeling niet verhoogd of verlaagd; hiermee wordt aangegeven welke 

waarde van binnentemperatuur acceptabel is. Hiervoor is een waarde genomen van 24 °C. Deze 

temperatuur is wat hoger dan de ontwerpbinnentemperatuur, omdat er vanuit wordt gegaan dat 

tijdens de warme dagen van het jaar een wat hogere binnentemperatuur wordt geaccepteerd. 

De ontwerpbinnentemperatuur voor een gemiddeld huishouden is 20 °C.  Seniorenwoningen moeten 

echter warmer  gestookt kunnen worden omdat senioren het sneller koud hebben. Om deze 

doelgroep niet uit te sluiten is als ontwerptemperatuur daarom 22 °C genomen.  

 

 

Parameter natuurlijke ventilatie vs. mechanische ventilatie met warmteterugwinning 

Om de warmtevraag te berekenen, is er uitgegaan van mechanische ventilatie met 

warmteterugwinning, en geen natuurlijke ventilatie (oftewel gesloten ramen). Het effect hiervan kan 

weergegeven worden aan de hand van een aantal afbeeldingen. 

In afbeelding 6.9 is weergegeven hoeveel uren verwarming en hoeveel uren koeling er nodig zijn per 

maand. Hierbij is uitgegaan van geen natuurlijke ventilatie. Als waarde voor infiltratie is 0,07 1/h 

aangegeven, wat betekent dat er 7% van het luchtvolume van de woning per uur op deze manier 

geventileerd wordt. Uit de afbeelding blijkt dat er erg veel koeluren nodig zijn. Vooral in juni, juli en 

augustus moet er vrijwel continu gekoeld worden. Dit is natuurlijk onwenselijk, en daarom is 

onderzocht waardoor dit komt. 

Op afbeelding 6.11 is te zien dat in de maand augustus, de warmste maand van het jaar, de 

buitentemperatuur continu veel lager is dan de binnentemperatuur. Dit komt door de de 

warmteproductie van interne bronnen en door zoninstraling. Dit geeft aan dat het zeer zinvol is om 

spuiventilatie toe te passen, zodat actieve koeling niet nodig is. Ook mag duidelijk zijn dat 

warmteterugwinning in de zomer de koelvraag zal vergroten. 

 

 

 

Afbeelding 6.9: Verwarmingsuren en koeluren bij mechanische ventilatie zonder WTW of natuurlijke ventilatie 
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CASA Nova berekent de warmtevraag en koelvraag over een heel jaar, en het is niet mogelijk om aan 

te geven dat warmteterugwinning alleen plaats moet vinden in de winter, of dat spuiventilatie 

toegepast moet worden bij oververhitting. Met bovenstaande afbeeldingen is duidelijk gemaakt dat 

beide mogelijkheden wel degelijk een groot verschil kunnen maken voor de koelvraag. Hoe groot dit 

verschil is, is als volgt aan te duiden. Als de ventilatie volledig wordt voorzien door natuurlijke 

ventilatie, of door mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning, daalt de koelvraag van 310 

kWh/jaar naar 70 kWh/jaar. Dit is een daling van 77% in de jaarlijkse koellast! In afbeelding 6.10 is de 

drastische daling in koeluren te zien. Ook stijgt hier het aantal verwarmingsuren, wat logisch is omdat 

wartemterugwinning is uitgeschakeld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er behoefte is aan een 

slim systeem, dat bepaalt wanneer warmteterugwinning aan- of uitgeschakeld moet worden. Zo 

worden zowel koelvraag als warmtevraag zoveel mogelijk beperkt.  

Opmerking: In het ontwerp van de gevel zijn allemaal te openen ramen opgenomen voor 

spuiventilatie, waarmee de koelvraag wellicht verder kan dalen doordat een groter ventilatievoud 

wordt gerealiseerd.  

 

 

Totale koelvraag 

De koelvraag is 700 kWh/jaar, dat is ongeveer 20% kleiner dan de warmtevraag. Energiezuinige 

woningen hebben vaak een koelvraag die bijna gelijk is aan de warmtevraag. Dit komt doordat de 

warmtewinst bijna net zo groot is als het warmteverlies, wat in de winter een groot voordeel is maar 

in de zomer een nadeel. Op afbeelding 6.12 is te zien dat de koelvraag voor 69% bestaat uit 

zonnewarmte, voor 30% uit interne warmtebronnen en voor 1% uit ‘warmtewinst’ door transmissie. 

De waardes voor zonnewarmte en interne warmtebronnen zijn anders dan bij de warmtevraag in 

afbeelding 6.6, omdat het hier gaat om ongewenste warmte i.p.v. gewenste warmte. Transmissie 

zorgt hier voor ‘warmtewinst’, oftewel voor een vergroting van de koelvraag. Het warmtetransport is 

Afbeelding 6.11: Binnen- en buitentemperatuur voor de maand Augustus  

Afbeelding 6.10: Verwarmingsuren en koeluren bij mechanische ventilatie met WTW 
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hier andersom omdat de gekoelde woning kouder is dan de omgeving en warmte naar de koudste 

plek stroomt.  

 

 

 

Om te voorkomen dat ongewenste zonnewarmte het gebouw binnenkomt, wordt een beweegbare 

zonwering geïnstalleerd. Met deze zonwering is geen rekening gehouden bij de hierboven afgebeelde 

koelvraag. De zonwering komt aan de buitenzijde van de gevel, zodat de warmte geweerd wordt 

voordat deze het gebouw in komt. Er wordt aangenomen dat hiermee de actieve koelvraag tot een 

minimum wordt beperkt.  Wel moet hierbij gezegd worden dat het effect van de zonwering 

afhankelijk is van het gebruikersgedrag.  

 

 

Voor de volledigheid is voor de koelvraag, 

net als voor de warmtevraag een grafiek 

gemaakt waarin de waarde voor de 

Zernikestraat is uitgezet tegen de waarde 

van de gemiddelde woning. Standaard 

hoeven Nederlandse woningen niet 

gekoeld te worden, dus is de koelvraag 0. 

De koelvraag van de Zernikestraat is 700 

kWh per jaar per woning. Voor koeling 

gebruiken de energiezuinige woningen dus 

meer energie dan de gemiddelde woning. 

Maar als men terug kijkt naar de 

energiebesparing op warmtevraag dan is te 

zien dat hier 90% wordt bespaard. De 

energiezuinige woning heeft voor warmte- 

en koelvraag samen een energiebesparing 

van ongeveer 82%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.12: Totale koelvraag per woning per jaar 

Afbeelding 6.13: Koelvraag Zernikestraat vergeleken met gemiddelde woning 
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6.3 Beperkingen software CASAnova 

 

Als laatste worden de beperkingen van de software kort besproken. Hoewel het simulatieprogramma 

een goed overzicht geeft van de opbouw van de warmtevraag en koelvraag heeft het wel 

beperkingen, die hier zullen worden aangeduid. De software werkt met vereenvoudigde 

berekeningen waarbij bepaalde factoren, zoals zonwering en een mix van mechanische en  

spuiventilatie, buiten beschouwing zijn gelaten. Ook is het specifiek gericht op berekeningen voor 

eengezinswoningen. Daarom is het totale gebouw gesimuleerd, want het is niet mogelijk om één 

afzonderlijke woning te berekenen. Dit komt doordat je niet aan kan geven dat de vloeren grenzen 

aan andere verwarmde ruimtes. De warmte- en koelvraag is in het programma weergegeven als een 

gemiddelde per vierkante meter per jaar. Door te vermenigvuldigen met het gemiddelde 

vloeroppervlak van een woning is de warmte- en koelvraag per woning bepaald. Variaties tussen 

verschillende woningen (bijvoorbeeld door wisselende hoeveelheid geveloppervlak) zijn hierdoor 

buiten beschouwing gelaten.  

Een ander gevolg hiervan is dat de software uitgaat van een zadeldak. Je kan alleen aangeven of deze 

ruimte (de ‘zolder’) verwarmd is of niet, maar een plat dak behoort niet tot de opties. Daarom is 

ervoor gekozen om het dak onverwarmd te laten zijn. Dit geeft echter wel een gunstiger resultaat 

omdat de zolder een buffer vormt tussen binnen en buiten.  

Verder is de warmtewinst door zoninstraling berekend op 17,8 kWh/(m
2 

∙a). Maar er wordt geen 

rekening mee gehouden dat sommige woningen worden beschaduwd door omliggende bebouwing. 

Het kan daarom zijn dat de zoninstraling voor sommige woningen lager uitvalt dan volgens de 

simulatie.  

Wellicht de beperking met de grootste invloed op de warmte- en koelvraag is besproken onder de 

parameter natuurlijke ventilatie vs. mechanische ventilatie met warmteterugwinning. In een woning 

is het mogelijk om in de winter mechanische ventilatie met warmteterugwinning toe te passen om 

warmteverlies te beperken, terwijl in de zomer spuiventilatie wordt gebruikt om de woning passief te 

koelen. In CASAnova is het niet mogelijk deze ‘gemengde vorm van ventilatie’ in te voeren. Om dit 

toch te berekenen, moeten de zomermaanden en de wintermaanden met verschillende parameters 

berekend worden, wat erg omslachtig is.  

Ondanks deze beperkingen heeft de software inzicht gegeven in de warmte- en koelvraag van de 

woningen en de invloed van de verschillende parameters hierop. Hiermee is de energievraag voor 

verwarming en koeling verlaagd en is zo de eerste stap gezet naar een energieneutraal gebouw.  
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Hoofdstuk 7: Duurzame energiebronnen voor de Zernikestraat 
 

 

Met welke installaties kan de volledige energievraag van de Zernikestraat binnen de projectgrens 

door hernieuwbare energiebronnen voorzien worden? 

 

Zoals eerder in het verslag werd toegelicht, wordt onder hernieuwbare energiebronnen het volgende 

verstaan:  stromingsbronnen (zon, wind, etc.), omgevings- en aardwarmte en biomassa. Om deze 

bronnen te gebruiken als energievoorziening voor de Zernikestraat zijn installaties nodig. In de vorige 

paragraaf is de jaarlijkse warmte- en koudevraag bepaald en geoptimaliseerd. Om een volledig beeld 

te verkrijgen van het energiegebruik van een woning, is naast de warmte- en koudevraag ook de 

vraag naar warm tapwater en elektriciteit nodig. Als de volledige energievraag per woning bepaald is, 

kan een installatieconcept opgesteld worden waarmee de energievoorziening binnen de projectgrens 

met behulp van hernieuwbare energiebronnen voorzien wordt.  

7.1 Energiegebruik van de getransformeerde woningen 

Om voor de energievraag naar warm tapwater en elektriciteit ook een gemiddelde jaarlijkse waarde 

te vinden, is een literatuurstudie ingezet. Samen met de gemiddelde warmte- en koudevraag geeft 

dit een beeld van het gemiddelde verbruik van  energie  per woning. Met warm tapwater wordt 

bedoeld het warm water dat benodigd is voor huishoudelijk gebruik zoals douchen, afwassen etc., en 

niet het verwarmingswater.  

Opmerking: Alle energetische waarden worden aangeduid in kWh. Over het algemeen wordt alleen 

elektriciteit aangeduid in kWh, en warmtapwater en verwarming in m
3
 gas. Hier is gekozen om alles 

in kWh uit te drukken, om de verschillende waarden beter met elkaar te kunnen vergelijken.  

Een gemiddeld appartement gebruikt  2200 kWh voor warm tapwater. [CBS; 2008. Gasterra; 2012.] 

Onder elektriciteit valt verlichting, maar ook het gebruik van huishoudelijke apparatuur zoals een 

koelkast en een computer. Het gemiddelde energiegebruik voor elektriciteit is 2300 kWh per jaar. 

[CBS; 2008. ECN; 2010.] Het totale gemiddelde energieverbruik per jaar wordt weergegeven in het 

diagram van afbeelding 7.1. Dit energiegebruik is aangehouden bij berekening van de verschillende 

installaties voor energie opwekking in de rest van dit hoofdstuk.  

Opvallend aan het taart-diagram 

is hoe klein de warmte- en 

koudevraag zijn vergeleken bij de 

elektriciteitsvraag en 

warmtapwatervraag. In een 

gemiddelde appartement is het 

energieverbruik voor verwarming 

en tapwater ongeveer 13.000 

kWh. [CBS; 2012] Dit is ruim een 

factor 3 keer de energievraag 

voor verwarming, koeling  en 

tapwater van de 

getransformeerde Zernikestraat! 
Afbeelding 7.1: Jaarlijks energiegebruik per woning 

Energiegebruik

Elektriciteit (2300 kWh)

Tapwater (2200 kWh)

Verwarming en koeling

(1600 kWh)
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Dit geeft een goede indruk van de invloed van de passieve maatregelen op het energiegebruik.  

Hierop volgend wordt bepaald welke installatieconcepten geschikt zijn voor de energieneutrale 

woningen. De installatieconcepten worden energetisch en comfort-technisch met elkaar vergeleken 

en hieruit wordt het beste installatieconcept gekozen.  

7.2 Installaties voor energie-opwekking 

In deze paragraaf worden  verschillende varianten voor de energie opwekking geïntroduceerd. Deze 

zijn geselecteerd op basis van een laag energieverbruik en worden getoetst op energieneutraliteit. 

De volgende installatieconcepten zullen worden getoetst: 

Referentie:  HR-combiketel voor verwarming en warm tapwater 

  Elektriciteit van het net  

 

Concepten: 

1. Lucht-water warmtepomp voor verwarming/koeling 

Zonneboiler voor warm tapwater (beetje voor verwarming) 

Zonnepanelen voor elektriciteit 

 

2. Lucht-water warmtepomp voor verwarming/koeling 

HR-ketel als bijstook 

Zonneboiler voor warm tapwater (beetje voor verwarming) 

Zonnepanelen voor elektriciteit  

 

3. Warmtekrachtkoppeling (brandstofcel) voor warm tapwater, verwarming en 

elektricteit 

Zonnepanelen voor elektriciteit 

Elektrische koeling 

 

4. Warmtekrachtkoppeling (brandstofcel) voor warm tapwater, verwarming en 

elektricteit 

Warmtepomp voor verwarming/koeling 

 

5. Warmtekrachtkoppeling (gasturbine) voor verwarmingswater en warm tapwater 

voor piekvraag 

Zonneboiler voor warm tapwater 

Zonnepanelen voor elektriciteit 

Elektrische koeling 

 

De methode van toetsing is als volgt vormgegeven.  Er is nader onderzoek gedaan naar het 

energiegebruik van de installatieconcepten. Om te kunnen beoordelen of de installatieconcepten 

energieneutraal zijn, zijn diagrammen opgesteld waarin de vraag (per woning) wordt verrekend naar 

het verbruik van de installaties. Hierbij is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de installaties 

elkaar van energie te laten voorzien, zodat het netto primair energieverbruik nul is. Ook wordt er 

zoveel mogelijk hernieuwbare energie ingezet. 

De resultaten hiervan zijn weergegeven in een tabel aan het einde van deze paragraaf. Hierbij zijn 
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d.m.v. kleuren indicaties aangebracht voor goede en slechte scores. Naast energiegebruik, zijn de 

concepten ook beoordeeld op complementariteit en de stabiliteit van het rendement gedurende een 

jaar. Op basis hiervan is een installatieconcept gekozen.  

 

Omdat het doel een energieneutraal gebouw is waarbij alleen hernieuwbare energie wordt ingezet, 

wordt eerst onderzocht hoeveel fossiele brandstoffen er bij traditionele energievoorziening gebruikt 

worden. Dit geldt niet alleen ter plekke van het gebouw maar ook voor de centrale 

energieopwekking. Zo wordt het primaire energiegebruik in kaart gebracht, waarbij duidelijk wordt 

hoeveel fossiele brandstof er in totaal nodig is. Met behulp van het rendement van de installaties en 

het rendement van de primaire opwekking of winning wordt de energievraag van een woning 

teruggerekend naar deze primaire energievraag. 

Door de centrale opwekking mee te rekenen, wordt duidelijk dat in verhouding veel meer energie 

nodig is voor het centraal leveren van elektriciteit dan van gas.  Het grootste verlies treedt op bij de 

centrale opwekking: dit bedraagt 59%! Dit komt doordat bij de opwekking van elektriciteit veel 

(ongewenste) warmte vrijkomt. Dit enorme verlies wordt vaak vergeten doordat energiegebruik 

eigenlijk alleen ter plaatse van de woning wordt bekeken. Inzicht in dit energieverlies maakt duidelijk 

dat er nog een grote winst te behalen valt wat betreft rendement op elektriciteit. De 

installatieconcepten spelen hierop in door decentraal elektriciteit te genereren. Hierbij moet de 

volgende opmerking geplaatst worden. Voor de winning van gas is het precieze rendement 

onbekend. Dit proces is efficiënter dan elektricteitsproductie, maar  het rendement is  moeilijk 

kwantificeerbaar. De apparatuur voor gaswinning en het transport hebben energie nodig. Daarom 

wordt er in de tabellen uitgegaan van een rendement van 95% bij gaswinning.  

Het energiediagram is als opgebouwd zoals hieronder op afbeelding 7.2 is te zien. De energie 

doorloopt het diagram van links naar rechts. Links beginnend als primaire energie, waar gas wordt 

gewonnen en de grondstoffen worden gewonnen voor de elektriciteitsopwekking, steenkool en 

aardgas. Een blok naar rechts vindt de centrale opwekking plaats. Dit is voor gas niet van toepassing, 

maar bij elektriciteit wel. Hier wordt feitelijk steenkool of aardgas omgezet in elektriciteit. Een blokje 

naar rechts is de decentrale opwekking. Het doel van het energieneutrale gebouw is dat er netto 

geen primaire energie meer gebruikt wordt en dat dus alle energie decentraal, zonder gebruik van 

fossiele brandstoffen, wordt opgewekt. Het laatste blokje geeft de energievraag van de woning aan.   

 

Referentie: De HR-ketel met centrale elektriciteitsopwekking 

Eerst wordt het energiediagram van de referentie besproken, de HR-ketel gecombineerd met 

centraal opgewekte elektriciteit. In afbeelding 7.2 is het energiediagram van de HR-ketel te zien. 

Zoals eerder genoemd is dit het meest toegepaste verwarmingssysteem in Nederland. Daarom wordt 

deze als referentie gebruikt om de andere energieconcepten aan te meten. De HR-ketel levert zowel 

verwarming als warmtapwater. De elektriciteit  wordt centraal opgewekt en via kabels naar de 

woning geleid. Het totale primaire energiegebruik is dan 11300 kWh (jaarlijks). Het primaire 

energiegebruik van andere energieconcepten wordt hiermee vergeleken. 
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Concept 1. Lucht-waterwarmtepomp met zonnecollectoren en zonnepanelen 

 

Het eerste energieconcept gaat uit van een duurzame installatie voor verwarming, waarvan er per 

woning één wordt geplaatst: de warmtepomp. Deze heeft een rendement van 250% (ook wel 

genoemd COP=2,5). Omdat de warmtevraag voor verwarming erg laag is, is het mogelijk om de 

Afbeelding 7.3: Energiediagram installatieconcept 1 

Afbeelding 7.2: Energiediagram referentiesysteem HR-ketel 
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verwarming geheel te regelen door de warmtepomp. De warmtepomp wordt niet ingezet om water 

naar hoge temperatuur (> 60 C°) te verwarmen, omdat dit resulteert in een laag rendement. Daarom 

moet er ook lage temperatuurverwarming gebruikt worden. Voor verwarmen van tapwater waar een 

hoge temperatuur voor nodig is, wordt een andere duurzame bron ingezet: de zonnecollector. 

Zonnepanelen op het dak voorzien de woningen van elektriciteit.  

Het energiediagram laat zien dat dit installatieconcept niet energieneutraal is. Dit komt doordat er 

maar een beperkt dakoppervlak is. Dit is te klein om genoeg zonnecollectoren en zonnepanelen aan 

te leggen om de hele woning te voorzien. Het is mogelijk om zonnepanelen op de gevels te plaatsen, 

maar vanwege het lage rendement is hier niet voor gekozen. Zonnecollectoren hebben een hoger 

rendement dan zonnepanelen. Daarom worden eerst de zonnecollectoren toegepast. Deze kunnen 

70% van de warm tapwatervraag leveren. De resterende 30%, die de zonnecollectoren niet kan 

leveren ten tijde van te weinig zonnewarmte, wordt geleverd door een elektrische naverwarmer. De 

zonnepanelen worden dan op het overblijvende deel van het dak geplaatst. Deze voorzien het 

gebouw voor 60% van de elektriciteitsvraag (inclusief elektriciteitsverbruik van de warmtepompen). 

De totale behoefte aan primaire energie per woning is dan 3540 kWh. Dit is een besparing t.o.v. de 

HR-ketel van 69%.  

Opmerking: De 2180 kWh die aangegeven staat als opbrengst van de zonnepanelen geldt voor één 

woning, net als de rest van het diagram. De zonnepanelen op het dak leveren in totaal 39.240 kWh 

voor de 18 woningen samen.  

 

 

Concept 2. Lucht-waterwarmtepomp met zonnecollectoren, zonnepanelen en een HR-ketel 

Afbeelding 7.4: Energiediagram installatieconcept 2 
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Ook dit installatieconcept maakt gebruik van de warmtepomp. Deze heeft hier een rendement van 

400% (ook wel genoemd COP=4). Een dergelijk hoog rendement is mogelijk als er een zogenaamde 

bijstook wordt toegepast. Dat is hier de HR-ketel. Doordat de warmtepomp voor 80% van de 

verwarming wordt gebruikt, wordt ‘pendelen’ (het zogenaamde aan en uit schakelen van het 

apparaat) voorkomen. Hierdoor blijft het rendement maximaal. (Bovendien kan zo geld bespaard 

worden door een apparaat met een lager vermogen te plaatsen.) Ook vanwege behoud van een hoog 

rendement, wordt de warmtepomp niet ingezet om water naar hoge temperatuur (> 60 C°) te 

verwarmen. Wederom wordt lage temperatuurverwarming gebruikt in verband met het rendement 

van de warmtepomp. Voor verwarmen van tapwater wordt ook hier een zonnecollector ingezet.  

In het diagram is te zien dat dit installatieconcept in feite niet energieneutraal kan zijn omdat fossiele 

brandstoffen nodig zijn voor de HR-ketel. Zoals het diagram aangeeft, levert dit installatieconcept 

een besparing van 80% ten opzichte van de HR-ketel.  

 

Concept 3. Warmtekrachtkoppeling (brandstofcel) met zonnecollectoren en zonnepanelen 

 

 

Voor het derde installatieconcept is een ander type duurzame bron ingezet: de 

warmtekrachtkoppeling. Deze installatie wekt elektriciteit op, waarbij de restwarmte nuttig wordt 

gebruikt voor verwarming. Deze installatie is per definitie niet energieneutraal, omdat er gas nodig is 

als brandstof. Omdat de vorige twee installatieconcepten ook niet energieneutraal te realiseren 

waren, is er besloten dat de warmtekrachtkoppeling toch een interessante optie is om te bekijken.  

Afbeelding 7.5: Energiediagram installatieconcept 3 
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Er zijn verschillende soorten warmtekrachtkoppeling op de markt. In dit geval is een brandstofcel 

gekozen vanwege de gunstige verhoudingen tussen elektriciteits- en warmteproductie. Als resultaat 

hiervan kunnen de woningen voor een groot deel van decentraal opgewekte elektriciteit voorzien 

worden. 13% van de elektriciteit moet door de centrale geleverd worden. Er is iets meer gas dan 

elektriciteit als primaire energie nodig. Met dit concept is een energiebesparing gerealiseerd van 68% 

t.o.v. de HR-ketel.  

 

Concept 4. Warmtekrachtkoppeling (brandstofcel) met een lucht-waterwarmtepomp 

 

 

Hier is een warmtekrachtkoppeling gecombineerd met een warmtepomp.  Wederom is gekozen voor 

het type brandstofcel. De warmtekrachtkoppeling en de warmtepomp vullen elkaar goed aan omdat 

zowel de warmtepomp als de warmtekrachtkoppeling maximaal draaien als de warmtevraag hoog is. 

De warmtekrachtkoppeling kan de warmtepomp dan van elektriciteit voorzien. De twee installaties 

kunnen daarom ook wel ‘complementair’ genoemd worden.  

Ook dit installatieconcept is niet energieneutraal, voornamelijk door het grote verbruik van gas. 

Doordat er een overschot aan elektriciteit wordt geproduceerd, wordt dit teruggeleverd aan het net. 

Dit wordt verrekend met het gasverbruik. Toch levert dit concept met 59% de kleinste besparing op 

t.o.v. de HR-ketel.  Dit komt doordat deze combinatie niet zo geschikt is voor woningen met een zeer 

lage warmtevraag. Er wordt namelijk door twee apparaten warmte geproduceerd. Bij woningen met 

een hogere warmtevraag komt de productie van elektriciteit en warmte beter overeen met de vraag. 

Dan zou dit installatieconcept wellicht wel een goede optie zijn.  

  

Afbeelding 7.6: Energiediagram installatieconcept 4 
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Concept 5. Warmtekrachtkoppeling (gasturbine) met zonnepanelen en zonnecollector 

 

Het vijfde installatieconcept maakt gebruik van een ander type warmtekrachtkoppeling. De 

gasturbine produceert meer warmte en minder elektriciteit dan de brandstofcel, in de verhouding 

12:5. Daarom is een aanvullende elektriciteitsproductie nodig in de vorm van zonnepanelen. Voor de 

productie van warm tapwater worden zonnecollectoren ingezet.  

Ook dit systeem is niet energieneutraal. Met 3290 kWh levert het een besparing van 71% t.o.v. de 

HR-ketel. Ook hier komt dat doordat de gasturbine op gas gestookt wordt. Ook voor elektriciteit is 

het woongebouw niet zelfvoorzienend, en wordt 28% geleverd door de centrale.  

 

Resultaten 

Alle concepten liggen wat betreft energiebesparing ongeveer in dezelfde ordegrootte met een 

besparing van rond de 70% t.o.v. het referentieconcept. Installatieconcept 4 (de 

warmtekrachtkoppeling met warmtepomp) levert een kleinere besparing van ongeveer 10% onder 

gemiddeld, en concept 2 (de warmtepomp met HR-ketel) levert een besparing van ongeveer 10% 

meer. Deze laatste lijkt dan ook de meest voor de hand liggende keuze voor het definitieve 

installatieconcept voor de Zernikestraat. Maar omdat alle concepten in dezelfde ordegrootte liggen, 

wordt er ook gekeken naar andere aspecten als complementariteit met het verbruik van de woning 

en stabiliteit van het rendement. Er is een tabel gemaakt als hulpmiddel om de concepten met elkaar 

te vergelijken. Een goede score is in groen aangegeven, een slechte score in rood en matig in oranje.  

Afbeelding 7.7: Energiediagram installatieconcept 5 
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Tabel 7.1: Tabel vergelijking 

installatieconcepten 
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Ook het eerder berekende verbruik van primair gas en elektriciteit is in de tabel weergegeven. 

Hieruit wordt duidelijk dat de HR-ketel energetisch het slechtst presteert en daarna de combinatie 

warmtekrachtkoppeling en warmtepomp. Concepten 3 en 5 scoren wat beter wat betreft primair 

energiegebruik en concepten 1 en 2 scoren het best. Uit de tabel blijkt dat de concepten met een 

warmtepomp een hogere score krijgen dan de concepten met warmtekrachtkoppeling. Dit komt 

doordat hiermee ook koeling gerealiseerd kan worden. Bij de warmtekrachtkoppeling moet koeling 

elektrisch geregeld worden waardoor het primaire energiegebruik een grote stijging ondergaat. Ook 

komt het doordat de warmtepomp beter scoort wat betreft complementariteit met energiegebruik 

van de woning. Dit wil zeggen dat concepten 1 en 2 warmte/koeling en elektriciteit produceren in 

een verhouding die past bij de energievraag van de woning. Voor de warmtekrachtkoppeling is dit 

niet het geval. Dit komt doordat de warmtekrachtkoppeling ongeveer in gelijke verhoudingen 

warmte en elektriciteit produceert, terwijl de woningen een veel hogere elektriciteitvraag hebben 

dan de warmtevraag.  

Van geen van de concepten zijn de rendementen door het jaar heen erg stabiel. Dit komt doordat 

allen gebruik maken van zonne-energie en/of warmte uit buitenlucht, wat resulteert in een grotere 

opbrengst in de zomer dan in de winter. Hierdoor zal aansluiting op een vorm van primaire energie 

toch nodig zijn. Zo kan in de winter een energietekort door het centrale net aangevuld worden, 

terwijl eventuele overschotten in de zomer teruggeleverd kunnen worden.  

Energieneutraliteit wordt door geen van de concepten gerealiseerd. Ofwel niet alle energie die het 

gebouw nodig heeft, kan in of op het gebouw opgewekt worden. De beperkende factor hier is het 

dakoppervlak, dat gebruikt wordt voor productie van warmtapwater en elektriciteit. Zoals in 

afbeelding 7.1 te zien was, bedraagt de energievraag voor warmtapwater en elektriciteit ongeveer 

75% van het totale energieverbruik. Helaas kunnen de vraag naar elektriciteit en warm tapwater niet 

teruggedrongen worden omdat dit grotendeels geen gebouwgebonden energievraag is, maar 

afhankelijk van de gebruiker. (Slechts een klein deel van de elektriciteit is wel gebouwgebonden: 

verlichting, en aandrijving van ventilatoren en andere installaties.)  Dus doordat de mogelijke grootte 

van de opwekking beperkt is en de vraag niet te verkleinen is, kan er niets gedaan worden om het 

gebouw wel energieneutraal te maken. Als in de toekomst de rendementen van deze installaties 

verbeteren, is energieneutraal wellicht wel haalbaar. De precieze rendementen van zonnecollectoren 

en zonnepanelen zijn toegelicht in bijlage 4. In deze bijlage is ook toegelicht dat er is afgezien van 

plaatsing van zonnepanelen tegen de gevel vanwege het lage rendement.  

 

7.3 Conclusie en keuze installatieconcept 

De keuze van installatieconcept gaat tussen concept 1 en 2, welke allebei vrij goed scoren in de tabel. 

Concept 1 is de warmtepomp in combinatie met zonnepanelen, en zonnecollectoren. Concept 2 is de 

warmtepomp, gecombineerd met HR-ketel, zonnepanelen en zonnecollectoren. Om een keuze te 

maken tussen de twee concepten, wordt hier de definitie van energieneutraal herhaald: 

Het gebouw is energieneutraal als er op jaarbasis geen import van fossiele of nucleaire brandstof van 

buiten de projectgrens nodig is om het gebouw te gebruiken. Dit betekent dat het gebouwgebonden 

en gebruikersgebonden energiegebruik gelijk is aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die in of op 

het gebouw wordt opgewekt. 
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De definitie geeft nadrukkelijk aan dat er geen fossiele brandstof gebruikt mag worden. Beide 

installatieconcepten gebruiken primaire energie zoals in de energiediagrammen te zien was. Concept 

twee gebruikt zowel elektriciteit van de centrale als gas, en concept 1 gebruikt alleen elektriciteit van 

de centrale. Gebruik van gas past zeker niet in de definitie, omdat de voorraad fossiele brandstoffen 

wordt aangetast. Elektriciteit zou echter gewonnen kunnen worden door externe hernieuwbare 

energiebronnen. Voor elektriciteitslevering kan voor het gebouw een contract gesloten worden met 

een leverancier van groene stroom. Daarom is er gekozen voor concept . Hoewel ook hiermee 

energieneutraal niet gerealiseerd wordt, kan wel het gebruik van fossiele brandstoffen vermeden 

worden.  

Daarnaast zorgt dit concept voor een minder gecompliceerd systeem door een kleiner aantal 

installaties. Doordat er geen HR-ketel geplaatst wordt, is er geen leidingwerk nodig tussen ketel en 

verwarming. Ook is het systeem eenvoudiger in te regelen. Dit resulteert in minder 

installatietechnisch werk op de bouwplaats.  

Verder geeft concept 1 in de toekomst de mogelijkheid om wel alle energie binnen het gebouw op te 

wekken, bijvoorbeeld door verbeterde zonnepanelen. 
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Hoofdstuk 8: Concept installaties in de gevel 
 

 

In het vorige hoofdstuk is bepaald welke installaties toegepast zullen worden. In dit hoofdstuk wordt 

besproken hoe de installaties in het gebouw geïntegreerd zullen worden. Hierbij wordt het 

productontwerp voor de gevel uitgebreid toegelicht. Er is voor gekozen om de gevel uit te werken, 

omdat hier de passieve en actieve maatregelen om het gebouw energieneutraal te maken bij elkaar 

komen. Met dit productontwerp wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag. 

 

Hoe kan het installatieconcept in een prefab gevelsysteem  geïntegreerd worden? 

 

8.1 Concept installatiegevel 

Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken, bestaat het installatieconcept uit een lucht-

waterwarmtepomp, lage temperatuurverwarming, zonnecollectoren, zonnepanelen en mechanische 

ventilatie met warmteterugwinning. De passieve maatregelen die het energieverbruik verlagen zijn 

isolatie, luchtdichtheid, raamoppervlak, zonwering en de mogelijkheid tot spuiventilatie.  

Er is voor gekozen om zoveel mogelijk van deze maatregelen te concentreren in de gevel. Hierdoor is 

het mogelijk om met het gevelproduct en de zonnecollectoren en –panelen op het dak het kantoor te 

transformeren naar een (bijna) energieneutraal gebouw. Dit betekent een korte en vereenvoudigde 

transformatietijd. Daarnaast 

worden aanpassingen in de 

toekomst eenvoudiger gemaakt 

indien de gevel demontabel 

wordt uitgevoerd.  Gevel met 

geïntegreerde installaties 

kunnen dan vervangen worden 

als er niet meer voldaan wordt 

aan de gebruikersvraag. De 

kans is groot dat hier gebruik 

van wordt gemaakt, omdat 

installaties slechts 5-30 jaar 

meegaan, de gevel 30 – 60 jaar, 

en het casco maarliefst 60-200 

jaar. [Wagemans, 2008] Dit 

verkleint de kans op onnodige 

voortijdige sloop van het 

gebouwcasco.  

Ook kan zo het klimaatsysteem 

eenvoudig geïnstalleerd 

worden. Omdat warmtepomp 

en wandverwarming en 

mechanische ventilatie allen in Afbeelding 8.1: Bijna-energieneutraal installatieconcept  
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de gevel zijn geïntegreerd, kunnen zowel opwekking als afgifte van warmte en koude, en ventilatie,  

in de gevel plaatsvinden. Het hele klimaatsysteem is zo bij elkaar gebracht, waardoor 

transportleidingen zoveel mogelijk zijn geëlimineerd. Hiermee ontstaat een ‘plug and play’ 

klimatiseringsgevel, welke alleen aangesloten hoeft te worden op elektriciteit.  

 

 

Prefabricage en materialisatie 

De gevel wordt prefab vervaardigd, zodat er een korte bouwtijd op de bouwplaats gehanteerd kan 

worden. Ook zorgen de gecontroleerde omstandigheden in de fabriek voor een hoge 

maatnauwkeurigheid en wordt het ontstaan van koudebruggen en luchtlekken zoveel mogelijk 

beperkt. Dit is zeer belangrijk voor de energiezuinigheid van de woningen.  

De elementen worden woningbreed en verdiepingshoog gemaakt. Op deze manier kan het hele 

klimaatsysteem voor een woning in één keer als gevelelement geplaatst worden, en wordt 

voorkomen dat er nog allerlei leidingen aangesloten moeten worden. Ook brengen grote elementen 

zo min mogelijk onderlinge aansluitingen, potentiële koudebruggen, met zich mee.  

 

De materialisatie van de gevel wordt een sandwichconstructie, een kern van isolatiemateriaal met 

aan weerszijden beplating hier tegenaan. Hiervoor is gekozen vanwege het lage eigen gewicht. De 

elementen zijn daardoor ondanks hun grootte gemakkelijk te hanteren bij plaatsing. Verder is bij 

sandwichpanelen ook een hoge maatnauwkeurigheid mogelijk, wat belangrijk is in verband met de 

eerder genoemde aansluitingen tussen de elementen om luchtlekken te voorkomen.  

Over de constructieve eigenschappen van sandwichpanelen valt het volgende te zeggen.  

Sandwichpanelen halen hun stijfheid uit de schuifvaste verlijming tussen beplating en kern. Hierdoor 

werkt het paneel als een soort I-ligger waarbij de platen de flenzen zijn. Belastingen loodrecht op het 

vlak, zoals windbelasting, kunnen hierdoor goed opgenomen worden. Belastingen evenwijdig aan het 

vlak zijn problematischer. Een bekend fenomeen is afschuiving, waarbij de buitenste plaat na verloop 

van tijd gaat zakken door het eigen gewicht. Deze belastingen en vervormingen zijn weergegeven in 

afbeelding 8.2.  

Omdat zeer grote sandwichpanelen worden toegepast, is het eigen gewicht van de beplating erg 

hoog. Daarom is het nodig om een constructief frame in de kern te plaatsen, welke de stijfheid van 

het element vergroot. Dit frame is ook nodig om sparingen in de elementen toe te staan, aangezien 

raamsystemen erg zwaar zijn.  Er wordt dus een zogeheten  ‘onzuivere’ sandwichconstructie ingezet.  

De interne constructie zal bestaan uit houten stijlen en regels. Deze stijlen en regels onderbreken als 

het ware het isolatiemateriaal, en worden aan beide kanten verlijmd met de beplating. Dit is vanuit 

constructief oogpunt het beste voor de stijfheid van het element. Er is gekozen voor hout vanwege 

de relatief hoge warmteweerstand, waardoor thermische bruggen minimaal zijn. Ook hebben houten 

stijlen een voordeel bij productie van de elementen.  De rechthoekige vorm zorgt ervoor dat isolatie 

er gemakkelijk tegenaan is te plaatsen vergeleken met stalen of aluminium stijlen (I- of C-profielen). 

Afbeelding 8.3 geeft een impressie van de houten constructie, welke om het raam heen geplaatst is 

als een soort raveelconstructie. Ook zijn er regels onderin en bovenin het element voor de 

bevestiging aan het gebouw. De stijlen lopen door over de volledige hoogte van het element.  

 

Referentieproducten tonen aan dat hout constructief gezien gezien voldoet voor dit project. 

Afbeelding 8.4 laat een product met soortgelijke opbouw zien door het bedrijf Rc Panels. Ook hier 
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wordt gebruik gemaakt van sandwichpanelen met een interne houten constructie. Zoals de 

afbeeldingen laten zien worden de panelen volledig prefab in elkaar gezet en compleet met beglazing 

en binnen- en buitenafwerking naar de bouwplaats vervoerd.  

De productie van de gevelelementen zal op eenzelfde manier plaatsvinden als bij de elementen van 

Rc Panels. Eerst wordt het houten frame gemaakt. Dit wordt dan ingevuld met op maat gezaagde 

blokken EPS of een ander isolatiemateriaal. Dan wordt de beplating aangebracht, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een techniek waardoor onder vacuüm verlijmd wordt. Deze techniek draagt bij 

aan de hoge stijfheid welke nodig is om de belastingen af te dragen.  Ook bij de installatiegevel zal de  

afwerking aan binnen- en buitenzijde prefab aangebracht worden. Zo hoeft op de bouw geen steiger 

geplaatst te worden. Hoe de elementen lucht- en waterdicht aangesloten worden, wordt in paragraaf 

Afbeelding 8.3: Interne constructie van gevelelement 

 

Afbeelding 8.2: Vervorming bij belasting 

loodrecht op het vlak (links) en evenwijdig 

aan het vlak (rechts) 

 

Afbeelding 8.4: Sandwichpanelen van Rc Panels. Montage in het werk (links) en elementen in fabriek 

(rechts) 

Bron: twitter.com/RcPanels 
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Afbeelding 8.5: Woningplattegrond met klimaatinstallaties 

8.3 nader toegelicht.  

Ook de binnenwanden in het gebouw worden nieuw geplaatst. Hier worden echter niet de 

sandwichelementen voor gebruikt.  Verdiepingshoge elementen zijn namelijk niet naar binnen te 

krijgen, nadat de gevel geplaatst is. Er is gekozen om metalstudwanden toe te passen als 

binnenwanden.  Deze zijn maatnauwkeurig, en weer te demonteren indien nodig. De 

metalstudprofielen kunnen in het werk tussen de vloerbalken door gemonteerd worden zodat een 

kierdichte verbinding tussen wand en plafond gerealiseerd kan worden. Verder hebben 

metalstudwanden een goede geluidsweringvan 63 dB [gyproc.be; 2014]. Ook voldoet de 

brandwering en hoeven geen extra maatregelen getroffen te worden bij de naden, omdat de 

gipsplaten overlappend gemonteerd worden.  

 

8.2 Installatie-ontwerp van de gevel 

 

Hier volgt een toelichting van hoe de installatiegevel zal werken in de woning. Afbeelding 8.5 laat een 

overzicht zien van de installaties in de gevelelementen per woning. In iedere woning is één 

warmtepomp nodig, en vier ventilatieunits (in beide slaapkamers en twee in de woonkamer). Ook 

het leidingwerk voor de klimaatinstallaties is weergegeven in de afbeelding. (Opmerking: Het 

leidingwerk voor warm tapwater en elektriciteitkabels voor huishoudelijk gebruik zijn hier dus buiten 

beschouwing gelaten.) Hierbij is te zien dat de elektriciteitsbekabeling door een schacht loopt. Deze 

leidt naar de zonnepanelen op het dak, en is ook aangesloten op het elektriciteitsnet. De 

warmwaterleiding voor verwarming loopt vanaf de warmtepomp door de plint van de gevel, en via 

de woningscheidende wand naar de andere gevel. Dit wordt later een deze paragraaf in detail 

besproken.  

Nu wordt voor het 

ventilatiesysteem 

en de 

warmtepomp 

apart besproken 

hoe deze in de 

gevel worden 

geïntegreerd.  
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8.2.1 Het ventilatiesysteem 

 

Afbeelding 8.6 maakt duidelijk hoe de luchttoevoer 

en -afvoer worden verdeeld over de ventilatieunits 

en sanitaire afzuiging. Alle lucht stroomt binnen 

door de ventilatieunits. Het grootste gedeelte van 

de lucht wordt hier ook weer afgezogen, waarbij 

warmteterugwinning plaats vindt. Een klein deel 

van de lucht wordt afgezogen in de badkamer en 

toilet. Daar is geen warmteterugwinapparaat 

toegepast. Om warmteverlies zoveel mogelijk te 

beperken, wordt de ventilatie van de sanitaire 

ruimtes alleen ingeschakeld als de ruimtes in 

gebruik zijn. Verder is in de keuken een afzuigkap 

geplaatst, welke ook niet is aangesloten op 

warmteterugwinning. Het ventilatiekanaal van de 

afzuigkap leidt naar een rooster in de gevel. Een 

tekening hiervan is te vinden in bijlage8. Omdat 

zowel de sanitaire ruimtes als afzuiging in de 

keuken maar een korte tijd per de dag gebruikt 

worden, wordt verwacht dat het warmteverlies 

hierdoor niet erg groot zal zijn.  Overigens is in deze 

situatie uit gegaan van gesloten ramen. Indien 

ramen geopend worden voor spuiventilatie, wordt 

er logischerwijs minder warmte teruggewonnen.  

 

 

 

De ventilatie-units zijn als volgt opgebouwd. Een unit bestaat uit de twee luchtkanalen met daarin 

ventilatoren, een platenwisselaar, filters en elektronica. Aan de binnen- en buitenzijde van de gevel 

stroomt de lucht via roosters door de ventilatie-unit. Als 

referentie is er gekeken naar een decentraal 

ventilatiesysteem met warmteterugwinning voor woningen 

van Evolution Products. Dit systeem is afgebeeld in 

afbeelding 8.7. Iedere unit heeft een luchtdebiet van 16,7 

dm
3
/s. Per woning is een luchtdebiet van 215 m

3
 nodig, dus 

er kan worden volstaan met 4 units. Iedere unit heeft een 

afmeting hebben van h x b x d = 300 x 380 x 350 mm. en past 

dus in een buitenmuur (van standaard dikte).  [Bron: 

evolution-products.be] Zoals in afbeelding 8.5 te zien is, 

worden de ventilatie units bovenin het gevelelement 

geplaatst. Boven de ramen is precies genoeg ruimte om de installaties onder de ringbalk te kunnen 

plaatsen. Door ze hoog in de ruimte te plaatsen, veroorzaken ze geen hinderlijke luchtstroom in de 

Afbeelding 8.6: Ventilatiebalansplan per 

woning 

 

Afbeelding 8.7: Maico ventilatie 

unit 
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woning. Deze installaties zijn dikker dan het gevelpakket, en zullen daardoor uitsteken. Er wordt 

gekozen om de installaties aan de buitenzijde van de gevel uit te laten steken om beschadiging te 

voorkomen. Doordat het raam dezelfde breedte heeft als de ventilatie-unit daarboven,  vormt het 

reliëf van de installaties in het gevelvlak één lijn met het raamsysteem. Zo ontstaat een 

samenhangend gevelbeeld. De units hebben een zeer laag gewicht van 5 kg per stuk. [maico-

fans.com, 2014] 

De ventilatie-unit is buiten de isolatielijn geplaatst, zoals weergegeven op afbeelding 8.6. Het 

voordeel hiervan is dat de installatie boven de zonwering geplaatst kan worden, waardoor de isolatie 

daar eenvoudig aan de binnenzijde tegenaan geplaatst kan worden. Zou de ventilatie-unit aan de 

binnenzijde van de isolatielijn geplaatst worden, dan zou een onderbroken of complexe isolatielijn 

ontstaan. Dit zou zorgen voor een ingewikkeldere productie. Ook zou het gevelpakket dan plaatselijk 

dikker worden. Voor de installatie is het geen probleem om blootgesteld te worden aan het 

buitenklimaat. Bij integratie in een bestaande woning wordt de installatie ook in de gevel geplaatst, 

buiten de isolatielijn dus. Wel zal de warmtewisselaar bevriezen bij temperaturen lager dan -10 °C. 

Bij deze extreme temperaturen kan dus geen warmte teruggewonnen worden. Overigens zou de 

warmtewisselaar ook bevriezen bij plaatsing binnen de isolatielijn als resultaat van de koude 

buitenlucht.  

 

 

 

 

  

Afbeelding 8.6: Verticale doorsnede van de ventilatie-unit 
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8.2.2 De lucht-waterwarmtepomp 

 

De lucht-waterwarmtepomp zal zoals eerder gezegd 

in de gevel geplaatst worden. Hier wordt nader 

toegelicht wat de consequenties zijn van plaatsing in 

de gevel van dit apparaat. Meestal bestaan 

warmtepompen uit twee delen. Een deel van de 

warmtepomp moet in of buiten de gevel, omdat 

deze in contact moet zijn met de buitenlucht om 

hier warmte uit te putten. Dit deel heet de 

verdamper. De vloeistof binnenin de verdamper 

neemt warmte op, raakt aan de kook en verdampt. 

(Deze vloeistof heeft een zeer laag kookpunt.) Normaal gesproken wordt het andere deel van de 

warmtepomp in een installatieruimte geplaatst. De damp wordt dan via een leiding naar de 

installatieruimte geleid. Hier gaat de damp door een compressor. Door samenpersing verhoogt de 

temperatuur van de damp zodat deze bruikbaar is voor verwarming. In de condensor wordt de 

warmte afgegeven aan het verwarmingswater. De vloeistof gaat daarna door het expansieventiel 

waardoor de druk weer wordt verlaagd. Daarna wordt de vloeistof naar het ‘buitendeel’ 

getransporteerd en begint het proces opnieuw in de verdamper.  

Hier is er echter voor gekozen om beiden delen in de gevel te plaatsen.  De lage 

temperatuurverwarming wordt namelijk ook in de gevel geïntegreerd. Door de hele warmtepomp in 

de gevel te plaatsen, is het niet nodig leidingen voor zowel vloeistof als voor verwarmingswater 

tussen de gevel en de installatieruimte aan te leggen. Bovendien hoeft de warmtepomp dan in het 

werk niet meer aangesloten te worden.  Alleen moet dan in het werk elektriciteit aangesloten 

worden en een leiding worden aangelegd naar de andere gevel waarin ook wandverwarming is 

geplaatst.  

De afmetingen van de warmtepomp (binnenunit en buitenunit samen) zijn als volgt: Hoogte x 

breedte x diepte = 735 x 1310 x 340 mm. Het apparaat weegt 90 kg en produceert 43 dB(A) aan 

geluid. De specificaties van de warmtepomp  zijn bepaald aan de hand van twee referentiesystemen, 

waarover meer informatie in bijlage 5. Het gewicht zou constructief gezien geen problemen moeten 

opleveren. Ter vergelijking: er zijn gevelelementen van Rc Panels met glazen puien van 2 meter breed 

en verdiepingshoog, welke meer dan 300 kg wegen. Behalve een raveelconstructie in het houten 

frame zijn geen constructieve voorzieningen nodig. In dit geval wordt een raamsysteem van 155 kg, 

gecombineerd met een installatiesysteem van ongeveer 100 kg. Dit zou geen problemen moeten 

opleveren. De geluidsproductie van een moderne warmtepomp is met 43 dB(A) vrij laag. Een rustige 

woonkamer heeft normaal gesproken een geluidsniveau van ongeveer 40 dB(A), en een koelkast 

produceert gemiddeld 50 dB(A). [Tonelly.nl; bezocht in 02-2014] Er wordt daarom vanuit gegaan dat 

de warmtepomp geen hinderlijk geluid zal produceren. Wel moet hierbij de opmerking geplaatst 

worden dat geluidsbronnen die onderlinge correlatie vertonen meer geluid kunnen produceren. Hier 

is echter geen verder onderzoek naar gedaan. Mocht dit inderdaad zorgen voor een hinderlijk 

geluidsniveau, dan is er de mogelijkheid de warmtepomp in te pakken met geluidswerend materiaal.  

Afbeelding 8.8: Vaillant lucht-waterwarmtepomp  

Bron: vaillant.be 
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In afbeelding 8.9  is de locatie van de warmtepomp weergegeven in een horizontale doorsnede. De 

plaatsing van de warmtepomp in het gevelelement is onder een raam vanwege de geschikte hoogte 

hiervan. De waterslag van het raamsysteem kan zo over de warmtepomp heen geplaatst worden. De 

warmtepomp is vrij diep vergeleken met de gevel. Er is voor gekozen om het apparaat aan de 

buitenzijde uit te laten steken. Zo is er het kleinste risico op beschadiging tijdens plaatsing. Het raam 

wordt gedimensioneerd in dezelfde breedte als de warmtepomp. Hierdoor komen het reliëf van het 

raam en het reliëf van de warmtepomp in één lijn te liggen, en ontstaat een samenhangend 

gevelbeeld. 

Verder is in de detailafbeeldingen te zien dat een deel van de warmtepomp buiten de isolatielijn ligt, 

terwijl het andere deel daarbinnen ligt. Het deel dat buiten de isolatielijn ligt is de verdamper, die 

blootgesteld moet worden aan buitenlucht op warmte op te nemen. Het andere deel van de 

warmtepomp, waarin de warmte wordt overgedragen naar het verwarmingswater, moet wel binnen 

de isolatielijn. Dit zorgt voor een complexe isolatielijn, maar dit is onvermijdelijk. Tussen de twee 

delen van de warmtepomp lopen leidingen waarmee de vloeistof tussen de twee onderdelen wordt 

getransporteerd.  

 

8.2.3 De opbouw van de elementen 

 

Nu zowel de warmtepomp als de ventilatie-units zijn besproken, wordt toegelicht hoe de installaties 

samen in een gevelelement komen. De interne constructie van het installatiegevelelement komt er 

dan uit te zien zoals op afbeelding 8.9 is weergegeven. De raveelconstructies zijn toegepast voor de 

drie raamsystemen en ook voor de installatie-units. Op de afbeelding zijn twee regels zichtbaar 

waarop een minder diepe lat is geplaatst. Deze latten worden gebruikt om de ankers tegen aan te 

schroeven. Vanwege de constructieve functie kan beter niet in de regels geschroefd worden. 

Bovendien zijn de regels slechts 28 mm. hoog, waarin lastig te schroeven is gezien de mogelijke 

maatonnauwkeurigheden. Afbeelding 8.9 laat vervolgens de bouwvolgorde van het element zien. 

Eerst wordt het houten frame ingevuld met isolatiemateriaal. Dan wordt de beplating verlijmd waar 

het element zijn stijfheid uit haalt.  

Afbeelding 8.9: Horizontale doorsnede van warmtepomp (links) en verdamper(rechts) in gevelelement 
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Daarna worden de raamsystemen en de installaties geplaatst in de raveelconstructies. Hierbij 

worden de installaties ingepakt met een laag isolatie om koudebruggen te beperken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8.9: Bouwvolgorde van element  



64 

 

Zoals gezegd zullen zowel de warmtepomp 

als de ventilatie-installaties aan de 

buitenzijde van het gevelvlak uitsteken. 

Afbeelding 8.10 geeft een een impressie 

van het effect hiervan. Om twee redenen 

zijn de installaties aan de buitenzijde 

geplaatst. Enerzijds wordt beschadiging 

tijdens plaatsing voorkomen, en anderzijds 

geeft dit ook de mogelijkheid om een 

boodschap uit te dragen. Door de 

installaties naast het reliëf ook nog een 

andere materialisatie te geven, wordt er 

aandacht naar toe getrokken. Doordat de 

roosters van de installaties geaccentueerd 

worden, kan men zien dat de gevel een 

bijdrage levert aan het binnenklimaat van 

het gebouw. Daarmee wordt de identiteit 

als energieneutraal gebouw uitgedragen, 

en wordt ‘awareness’ gecreërd voor 

energiezuinigheid in de directe omgeving 

van het gebouw.  

 

 

 

8.2.4. Bereikbaarheid van de installaties 

 

Om onderhoud te kunnen plegen aan de installaties, moet de gevel te openen zijn. Daarom is aan de 

binnenzijde van de gevel steeds een uitneembaar ‘luik’ toegepast. Dit principe met volgorde van 

uitnemen is te zien in afbeeldingen 8.11, 8.12 en 8.13 en in de detailtekeningen in de bijlage is dit 

ook aangegeven. De te bereiken installatie is weergegeven in rood. De beplating aan de binnenzijde 

van het element moet eerst verwijderd worden. Zoals afbeelding 8.11 weergeeft, zijn de zijkanten 

van de beplating is als rabat uitgevoerd zodat er geen diepe kieren ontstaan. De kunststof profielen 

die de naden afsluiten moeten als eerst verwijderd worden. Dan kan de beplating los geschroeft en 

verwijderd worden. Op afbeelding 8.12 is de uitneembare isolatie weergegeven. Deze is in een 

houten rekje geplaatst waardoor deze vormvast en gemakkelijk uit te nemen is. Aan weerszijde van 

het isolatierekje is afdichtingsband geplaatst om de constructie luchtdicht te maken. Als de isolatie 

verwijderd wordt, ziet de situatie eruit als op afbeelding 8.13. Dan hoeft enkel de Permoxx beplating, 

die tegen de houten omkasting bevestigd is, los geschroefd te worden om de installatie te kunnen 

bereiken.  

  

Afbeelding 8.10: Impressie van de gevel 
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De methode voor bevestiging van de isolatie en het luik wordt duidelijk gemaakt op afbeelding 8.14 

en 8.15. In deze verticale doorsneden is steeds het luik omlijnd met rood, het isolatierekje met groen 

en de beplating tegen de isolatie aan weer met rood. De afdichtingsband is in blauw weergegeven. 

De beplating tegen de installatie aan wordt vastgeschroefd op de houten omkasting van de 

installatie. Het isolatierekje kan in de gevel geschoven worden. Deze rust op een constructieve regel 

en hoeft niet bevestigd te worden. De beplating met gipsplaat, oftwel het eigenlijke ‘luik’ dat aan de 

binnenzijde zichtbaar blijft, wordt aan boven- en onderzijde bevestigd aan de beplating en regels van 

de gevel vast geschroefd. Deze bevestiging wordt weggewerkt achter de plint, en afgewerkt onder de 

vensterbank met een kunststof profiel. De plint is zo ontworpen dat bij onderhoud aan de installaties 

wel het ‘kapje’ verwijderd moet worden, maar niet het deel dat de leidingen en kabels bevat. Zo 

hoeven er geen waterleidingen en kabels ontkoppeld te worden bij installatie-onderhoud. Dit wordt 

verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht. Bevestinging van het luik onder het kapje van de 

leidingplint zorgt ervoor dat er een verzorgd uiterlijk ontstaat en er zo weinig mogelijk naden 

zichtbaar zijn. Bij zowel de ventilatie als de warmtepomp is de beplating volgens dit principe 

bevestigd, zoals te zien op beide afbeeldingen.  

  

Afbeelding 8.11: Weergave van uitneembare luik 

en isolatie in gevelelement  

Afbeelding 8.12: Weergave van uitneembare 

isolatie in gevelelement  

Afbeelding 8.13: Weergave van gevelelement met 

verwijderd luik en isolatie 
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Afbeelding 8.14: Verticale doorsnede van uitneembare isolatie en 

beplating t.p.v. warmtepomp.  
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Afbeelding 8.15: Verticale doorsnede van uitneembare isolatie en beplating 

t.p.v. ventilatie-unit.  
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Aansluiting van elektriciteit en waterleidingen 

Zowel in de gevelelementen als in de (woningscheidende) wanden wordt een plint met 

geïntegreerde leidinggoot toegevoegd. Hiervoor is een specifieke leidingplint ontworpen. In de plint 

worden waterleidingen, elektra- en datakabels geplaatst. De waterleidingen vervoeren het warme 

water van de warmtepomp naar de wandverwarming (in beide gevels van de woning) en vervoeren 

het koude water terug naar de warmtepomp om weer opgewarmd te worden. De elektriciteitskabels 

zijn noodzakelijk voor de energievoorziening van de warmtepomp en de ventilatie-units. Daarnaast 

biedt de leidingplint de mogelijkheid om stopcontacten toe te voegen of te verplaatsen. Ook 

datakabels voor telefoon- en internetverbinding kunnen in deze leidingplint geplaatst worden.  

Een belangrijke eis aan de plint is dat waterleidingen en kabels beschermd worden tegen 

beschadiging en uit het zicht zijn geplaatst, en toch eenvoudig bereikbaar zijn zonder te hoeven 

breken. Daarom is er gekozen voor een demontabel kapje op de plint. Deze wordt als het ware op de 

leidingplint geklikt. Een ander voordeel hiervan is dat de bevestiging blind is, waardoor de plint een 

strak uiterlijk krijgt. En zoals eerder in deze paragraaf aan bod kwam, doet het kapje van de plint ook 

dienst om de bevestiging van het installatieluik te verbergen.   

Een andere eis is dat de waterleidingen en de elektrakabels van elkaar gescheiden worden voor 

veiligheidsredenen. Daarom zijn er in de plint twee ‘ruimtes’ boven elkaar gerealiseerd, één voor de 

waterleidingen, en één voor de elektra- en datakabels.  

De elektra- en datakabels zijn flexibel, en ook worden er aansluitingen toegepast die eenvoudig los 

en vast te koppelen zijn. Een weergave van zo’n aansluiting is te zien in afbeelding 8.16. Deze 

aansluitingen zijn handig in hoeken van de woning, waar de kabels van twee ontmoetende wanden 

aangesloten moeten worden. Ook voor waterleidingen zijn er flexibele koppelstukken. Een voorbeeld 

hiervan is te zien in afbeelding 8.17.  

 

 

 

 

Afbeelding 8.16: Eenvoudig los en vast te 

koppelen stekkerverbinding 

Bron: SEV, Leren door demonstreren; 2007.  

 

Afbeelding 8.17: Flexibele koppelstukken voor 

waterleidingen.  

Bron: anamet.nl, bezocht in 04-2014.  



69 

 

Eerder in dit hoofdstuk, in afbeelding 8.5, is 

weergegeven hoe de waterleidingen en de 

elektrakabels via de gevels en wanden door de 

woning lopen. In de afbeelding is te zien dat de 

elektrakabels ook nog omhoog moeten naar de 

ventilatie-units. Dit wordt niet gerealiseerd als 

leidinggoot, maar de kabels worden prefab in de 

gevelelementen geplaatst. Zo hoeven de kabels in 

het werk alleen ter hoogte van de plint aangesloten 

te worden, en hoeven de verticale kabels niet 

meer geplaatst en afgewerkt te worden. Het 

prefab plaatsen van de kabels gebeurt in een 

kartonnen koker. Dit product is te zien in afbeelding 8.18. Rc-panels heeft met kartonnen kokers 

gewerkt als bekisting voor in het werk te storten betonnen kolommen in de gevelelementen. Daarom 

kan er vanuit worden gegaan dat dit product geschikte materiaaleigenschappen heeft om in deze 

gevelelementen gebruikt te worden.  

 

Hierboven in afbeelding 8.19 zijn twee doorsnedes van de leidingplint afgebeeld die het concept 

visualiseren. In de linkerdoorsnede is zien dat de plint is verdeeld in twee ‘kamers’ waarvan de 

onderste (weergegeven in blauw) is bestemd voor de waterleidingen en de bovenste (weergegeven 

in geel) voor de elektra- en datakabels.  In de rechterdoorsnede is de bevestiging gevisualiseerd. Het 

rode gedeelte van de plint wordt eerst geplaatst door deze vast te schroeven tegen de 

Afbeelding 8.18: Kartonnen kokers 

Bron: Neuland.com, bezocht in 04-2014.  

Afbeelding 8.19: Principe van de leidingplint met de ruimte voor leidingen en die voor kabels (links) en de 

bevestiging van de plint in twee delen (rechts). 
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bevestigingsregel in het gevelelement. In de rechterafbeelding lijkt er nog veel ruimte te zitten 

tussen de gevel en de plint, maar plaatselijk komen hier ankers tussen (zie linkerdoorsnede). Als het 

rode deel van de plint geplaatsts is, kunnen de leidingen en kabels geplaatst worden. Daarna wordt 

het groene ‘plintkapje’ op de plint geklikt. De plint is gemaakt van aluminium omdat deze complexe 

vorm in aluminium goed vervaardigd kan worden, en bovendien is het een vrij sterk en stootvast 

materiaal wat wel nodig is voor een plint.  
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8.3 Bouwfysisch ontwerp van de gevel 

 

Vanwege het belang van de energetische prestaties van de gevel in het kader van dit onderzoek, 

worden een aantal bouwfysische aspecten hier nader toegelicht. Er wordt toegelicht hoe de gevel 

wind- en waterdicht is gemaakt. Vooral bij de onderlinge aansluitingen van de elementen moet dit 

zorgvuldig ontworpen worden. Ook wordt het onderzoek naar de warmteweerstand van de gevel 

uitgelegd. Met behulp van software is bepaald waar de maatgevende thermische bruggen in de gevel 

zitten. Aan de hand van de resultaten is onderzocht hoe deze verminderd kunnen worden.  Verder is 

er onderzoek gedaan naar de brandwerende kwaliteiten van het gevelsysteem. 

8.3.1 Lucht- en waterdichtheid en condensatie 

 

Om goede energetische prestaties te kunnen leveren, moet de gevel luchtdicht en waterdicht zijn. Zo 

kan er geen warmte ontsnappen door luchtlekken, en wordt de warmteweerstand niet verminderd 

door vocht in de constructie. De beplating van de sandwichconstructie zorgt voor de luchtdichtheid 

van de gevel. In de gevelelementen is het niet nodig om folie t.b.v. luchtdichting toe te passen. Ook 

voor waterkering is geen folie nodig. Dit heeft te maken met het condensatiepunt van de constructie. 

Het risico op condensatie wordt groter als de relatieve luchtvochtigheid hoger is. Vooral bij een 

koude buitentemperatuur en een slecht geïsoleerde wand is het risico hoog: De wand wordt kouder 

terwijl de binnentemperatuur hoog is, waardoor vocht neerslaat op het koude oppervlak. Bij 

sandwichpanelen ligt het condensatiepunt buiten het element doordat de constructie zelf als 

dampremmer functioneert. Ook bij deze onzuivere sandwichconstructie is dat zo. Referentieproduct 

Rc-panels heeft ook geen geïntegreerde folies.  

Een kritisch punt voor zowel lucht- als waterdichtheid is dan wel de aansluitingen tussen de 

gevelelementen onderling. Om inwendige condensatie inderdaad tegen te gaan, moeten deze 

aansluitingen dampdicht gedetailleerd worden. Hiermee is rekening gehouden bij de detaillering. Er 

wordt afdichtingstape gebruikt in de aansluitingen. Dit blijkt voldoende lucht- en waterdicht te zijn 

omdat de elementen zeer nauwkeurig op maat gemaakt en gesteld kunnen worden. [Rc-panels; 

2014] Om te verifiëren of er ter plaatse van de aansluitingen inderdaad geen thermische bruggen 

ontstaan waardoor condensatie optreedt, wordt er door middel van software een aantal simulaties 

gemaakt. Deze worden besproken in de volgende paragraaf. 

 

8.3.2. Warmteweerstand en thermische bruggen 

 

Eerder in het verslag is vermeld dat de gevel een Rc-waarde van 6,7 (m
2
∙K)/W zal hebben. De gevel 

heeft een lagere warmteweerstand ter plekke van de raamsystemen, de installaties, en de stijlen en 

regels. Het dunnere isolatiepakket ter plekke van de installaties is gedeeltelijk opgevangen door het 

toepassen van hoogwaardigere isolatie.  Daar wordt resolschuim toegepast, met λ = 0,021 W/(m∙K). 

De rest van de gevel wordt geïsoleerd met EPS, met een warmtedoorgangscoëfficiënt λ van 0,036 

W/(m∙K).  

De waarde van 6,7 (m
2
∙K)/W is bepaald aan de hand van lineaire handmatige berekeningen. De 

verschillende warmteweerstanden per gevelpakket zijn berekend, en aan de hand van hoeveelheid 

oppervlakte per gevelpakket is de gemiddelde warmteweerstand bepaald. In afbeelding 8.20 zijn alle 

warmteweerstanden in de gevel weergegeven. De geveldelen met lage warmteweerstand vaak maar 

een klein gedeelte van het geveloppervlak, en hebben daardoor vermoedelijk een kleine invloed 
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hebben op de totale warmteweerstand. Indien warmte de gevel altijd lineair zou doorlopen, dan zou 

de totale Rc-waarde uitkomen op 6,7 (m
2
∙K)/W. Maar warmte volgt geen lineair pad door de gevel, 

maar zoekt de weg van de minste weerstand, 

dus deze lineaire berekening is te 

optimistisch. Om te kunnen zeggen hoeveel 

invloed de koudebruggen hebben op de 

totale warmteweerstand van de gevel, moet 

een nauwkeurigere berekening gemaakt 

moeten worden.  

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 8.20: Rc-waardes van de gevelpakketten 
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Deze nauwkeurige berekening is uitgevoerd met de software Therm, waarmee twee-dimensionale 

modellen van warmte-overdracht in bouwcomponenten gemaakt kunnen worden. Dit programma is 

ontwikkeld door het Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) voor bouwproductontwikkelaars, 

architecten, studenten, en andere professionals in de bouw. Het LBNL is onderdeel van het nationale 

laboratorium systeem van de Verenigde Staten, dat wordt ondersteund door de U.S. Department of 

Energy. LBNL voert onderzoek uit dat beschikbaar is voor het publiek. Therm is dan ook gratis te 

gebruiken. Er is gekozen om met software te werken, omdat dit het meest realistische resultaat 

oplevert. Het programma berekent de Rc-waarden en het temperatuurverloop met de zeer 

nauwkeurige eindige elementen methode. Het is ook mogelijk om berekeningen handmatig uit te 

voeren met behulp van NEN 1068, waarbij een strafwaarde wordt toegekend aan de thermische 

bruggen. Maar omdat dit een minder waarheidsgetrouw resultaat oplevert is hier niet voor gekozen.  

Met deze berekeningen zijn thermische bruggen gelokaliseerd, en is gevisualiseerd hoe groot de 

invloed hiervan is op de warmteweerstand van de constructie.  Het visualiseren van de thermische 

bruggen is gedaan met afbeeldingen van de thermische flux en het temperatuurverloop in de 

constructie (infrarood weergave). De afbeeldingen van thermische flux geven weer hoeveel energie 

er door dat specifieke deel van de gevel gaat in Watt per vierkante meter, ten opzichte van andere 

delen van de gevel. Dit is dus direct gerelateerd aan de Rc-waarde: hoe groter de flux, hoe lager de 

Rc-waarde op die plek. De afbeeldingen met temperatuurverloop geven weer hoeveel de 

oppervlaktetemperatuur afwijkt van de omgevingstemperatuur, wat een beeld geeft van de 

koudeval en de stralingsverschillen. Dit geeft een indicatie van het effect dat de gevel heeft op het 

comfort van het binnenklimaat. Ook geeft dit aan of er kans is op condensatie. Met name bij de 

onderlinge aansluitingen van de gevelelementen moet condensatie uitgesloten worden.  

Verder zijn in de afbeeldingen de kozijnen en de beglazing in grijs weergegeven. Deze zijn niet 

opgenomen in de berekening om de complexiteit van het model te beperken en de simulatieduur te 

verkorten. De raamsystemen hoeven niet berekend te worden, omdat bijbehorende Rc-waardes 

bekend zijn, en de raamsystemen zelf niet ontworpen hoeven worden. Berekeningen hiervan dragen 

dan ook niet bij aan het ontwerp van de gevel.  

Opmerking: Voor thermische flux verandert de legenda per afbeelding, doordat in ieder gevelpakket 

de maximale thermische flux verandert. De kleuren hebben dus niet in iedere afbeelding dezelfde 

waarde.  

Hieronder worden de berekeningen met Therm besproken. Hierbij komen de zwakke plekken van de 

gevel een voor een aan bod: Eerst het gevelpakket ter plaatse van de stijlen, dan de onderlinge 

aansluitingen van de gevelelementen, en dan de gevelpakketten ter plaatse van de installaties.  

Stijlen en regels 

Hieronder zijn de afbeeldingen te zien van de simulaties van een horizontaal doorgesnede 

gevelpakket met stijlen. Met Therm zijn de thermisc he flux, het temperatuurverloop en de U-waarde 

van de gevel met stijlen berekend. In afbeelding 8.21 is duidelijk te zien dat de thermische flux ter 

plaatse van de stijlen groter is. Dit komt door het grote verschil in Rc-waarde, 2,2 (m
2
∙K)/W ter 

plaatse van de stijlen vergeleken met 7,1 (m
2
∙K)/W ter plaatse van de isolatie. Volgens Therm levert 

dit een gemiddelde Rc-waarde op (voor de gevel inclusief stijlen dus) van 6,7 (m
2
∙K)/W. Ondanks de 

lage Rc-waarde ter plekke van de stijlen is de gemiddelde Rc-waarde dus nog vrij hoog. In de 

afbeelding van de flux is dan ook te zien dat de verschillen tussen de kleuren zeer minimaal zijn: 

minimaal 0 tot maximaal 10 W/m
2
. Vergeleken met de andere afbeeldingen is deze flux erg laag. De 
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houten stijlen (en regels) hebben dus wel een invloed op de warmteweerstand, maar de Rc-waarde 

wordt slechts met 6% verminderd.  

 

Deze beperkte invloed is ook zichtbaar in het temperatuurverloop zoals te zien op afbeelding 8.22. 

De lagere warmteweerstand van de stijlen heeft geen zichtbaar effect op het temperatuurverloop, 

en de oppervlaktetemperatuur is gelijkmatig aan zowel de binnen- als buitenzijde van de constructie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de berekening met Therm wordt geconcludeerd dat de houten stijlen (en regels, die dezelfde 

afmetingen hebben) een beperkte invloed hebben op de totale warmteweerstand en dat deze 

daarom niet als noemenswaardige thermische bruggen worden beschouwd.  

Afbeelding 8.22: Temperatuurverloop door de gevel ter plaatse van stijlen (horizontale doorsnede) 

Afbeelding 8.21: Thermische flux door de gevel ter plaatse van stijlen 
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Onderlinge aansluitingen van de gevelelementen 

Hieronder wordt in een horizontale doorsnede weergegeven wat de thermische flux en 

temperatuurverloop zijn in de onderlinge aansluiting tussen de elementen, waarbij een 

woningscheidende wand zich aan de binnenzijde van deze aansluiting bevindt. Afbeelding 8.22 laat 

zien dat de ruimte tussen de twee kopse kanten van de elementen de grootste flux vertoont. Dit was 

dan ook te verwachten. Verder valt het op dat de hoekstalen een grote flux vertonen. Dit komt door 

het materiaal: staal heeft een veel hogere warmtegeleidingscoëfficient dan de andere materialen in 

deze doorsnede. Daarom wordt de warmtestroom als het ware hier naartoe getrokken.  

In het temperatuurverloop in afbeelding 8.23 vallen de hoekstalen echter niet op. Dit komt doordat 

ze zich aan één kant van de isolatielijn bevinden en deze niet onderbreken.  Wel is een grote 

afwijking in het temperatuurverloop te zien rondom de elementenaansluiting. De 

oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de gevel is overal minimaal 19 graden. Hieruit wordt 

het probleem duidelijk. Het is mogelijk dat de aansluiting niet volledig luchtdicht is door 

maatonnauwkeurigheid of een onnauwkeurigheid bij plaatsing. Als dit het geval is, kan er 

condensatie ontstaan tussen de twee elementen. De lucht stroomt hierheen vanuit de warme 

woning en koelt dan af door de koude gevelmaterialen, welke volgens de afbeeldingen een 

temperatuur hebben van ongeveer 0 °C.  Dit heeft als resultaat dat het vocht neerslaat op de 

constructie, waardoor de materialen aangetast kunnen raken, vochtvlekken op de binnenzijde van de 

gevel ontstaan, en schimmels kunnen vormen.  
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Afbeelding 8.23: Temperatuurverloop door de gevel ter plaatse van aansluiting en woningscheidende wand 

(horizontale doorsnede) 

 

Afbeelding 8.22: Thermische flux door de gevel ter plaatse van aansluiting en woningscheidende wand 

(horizontale doorsnede) 
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Afbeelding 8.25: Temperatuurverloop door de gevel ter plaatse van hoekaansluiting(horizontale doorsnede  

Ook in het hoekdetail komen dezelfde kritische punten naar voren. De naad tussen de elementen 

vertonen een grote flux, en een nog grotere flux is te zien bij de hoekstalen waarmee de elementen 

aan elkaar bevestigd worden. De flux bij de hoekstalen is groter dan bij de evenwijdige aansluiting 

van de elementen, omdat de hoekstalen hier in het verlengde van de naad liggen. In de afbeelding 

8.25 met het temperatuurverloop is te zien dat ook hier toch geen koud oppervlak aan de 

binnenzijde van de gevel ontstaat. Daarom voldoet de aansluiting.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8.24: Thermische flux door de gevel ter plaatse van hoekaansluiting(horizontale doorsnede) 
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Gevelpakketten met installaties 

Het gevelpakket ter plaatse van de installaties is dunner, en bestaat uit hoogwaardigere isolatie dan 

de rest van de gevel. Het effect hiervan op de warmteweerstand van de gevel wordt onderzocht door 

middel van horizontale en verticale doorsnedes van de ventilatie-unit en de warmtepomp.   

 

Hieronder zijn twee afbeeldingen weergegeven met de thermische flux en het temperatuurverloop in 

een horizontale doorsnede over de ventilatie-unit. Hoewel er veel kleurverschil in afbeelding 8.26 zit, 

is de thermische flux vrij gematigd als men naar het bereik kijkt in de legenda. Het verschil tussen 

maximale en minimale flux is namelijk 15,5 W/m
2
, een zeer klein verschil als dit vergeleken wordt 

met de onderlinge aansluitingen van de elementen. Duidelijk is dat de grootste flux door de stijlen 

van het element loopt. Opvallend aan de thermische flux is dat deze groter is in de stijl rechts van de 

ventilatie dan links daarvan. Dit zou niet moeten kunnen, omdat de afbeelding exact symmetrisch is. 

Dit moet dan een onnauwkeurigheid in de berekening zijn. Ook het temperatuurverloop is vrij 

constant. Dit komt doordat de ventilatie-unit aan de buitenzijde van de isolatielijn geplaatst is, 

waardoor deze vrij lineair is. Op basis van bovenstaande zijn geen maatregelen nodig om de 

thermische kwaliteit te verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8.26: Temperatuurverloop door de gevel ter plaatse van ventilatie-unit (horizontale doorsnede) 

Afbeelding 8.27: Temperatuurverloop door de gevel ter plaatse van ventilatie-unit (horizontale doorsnede) 
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Hieronder volgen de afbeeldingen met thermische flux en temperatuurverloop in horizontale 

doorsnede over warmtepomp.  

In afbeelding 8.28 is zichtbaar dat ook hier de thermische flux ter plaatse van de stijlen het grootst is. 

Hier is het aannemelijk dat de linkerstijl een grotere flux heeft omdat de gevel hier niet symmetrisch 

is. Het linkerdeel van de warmtepomp (lichtblauw/groen gekleurd) is dieper dan het rechterdeel van 

de warmtepomp, waardoor er een minder dik isolatiepakket is geplaatst. (Dit verschil is 40 mm.) 

Maar ook in dit deel van de gevel is de maximale flux met 21,6 W/m
2
 vrij klein. In de afbeelding met 

temperatuurverloop zien we dan ook dat de oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de 

gevel vrij constant 21 °C bedraagt. Hier worden dus geen problemen geconstateerd.  

 

 

 

  

Afbeelding 8.29: Temperatuurverloop door de gevel ter plaatse van warmtepomp (horizontale doorsnede) 

Afbeelding 8.28: Thermische flux door de gevel ter plaatse van warmtepomp (horizontale doorsnede) 
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Doorsnede ter hoogte van warmtepomp, zonder ventilatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8.30: Thermische flux door de gevel ter 

plaatse van verticale doorsnede 1 

Afbeelding 8.31: Temperatuurverloop door de 

gevel ter plaatse van verticale doorsnede 1 
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In de doorsnede van afbeelding 8.30 is te zien dat wederom de onderlinge aansluitingen tussen de 

elementen, de bevestigingsankers en de kozijnen de hoogste flux hebben. De maximale flux ter 

plaatse van het bevestigingsanker is 70 W/m
2
. Dit levert echter geen thermische brug, omdat het 

anker volledig aan de binnenzijde van de isolatielijn geplaatst is. De onderlinge aansluitingen tussen 

de elementen hebben een maximale flux van 55 w/m
2
. Omdat hier wel de isolatielijn onderbroken 

wordt, zorgt dit wel voor een thermische brug. Ter plaatse van de EPS isolatie heeft de gevel een flux 

van <10 W/m
2
. Het verschil is dus ruim een factor 5. Opvallend is de hoge flux ter plaatse van het 

bovenkozijn. Hier is de maximale flux 90 W/m
2
. Bij het onderkozijn is er cellulair glas geplaatst, en bij 

het bovenkozijn niet. Daardoor is de thermische brug daar groter. Ook is een hoge flux te zien bij het 

hoekje van de warmtepomp. Dit komt doordat de isolatielijn hier is onderbroken voor een 

noodzakelijke constructieve regel.  

De doorsnede met temperatuurverloop in 8.31 laat zien dat de hoogwaardige thermische isolatie 

ondanks de geringe dikte een prima verloop oplevert ter plaatse van de warmtepomp en de 

zonwering. De oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de gevel ligt erg dicht bij de 

ruimtetemperatuur (21 °C). Een warm geveloppervlak betekent dat de gevel geen koude zal 

uitstralen, wat bijdraagt aan een comfortabel binnenklimaat.  

Ook bij het temperatuurverloop is de aansluiting met de kozijnen een kritische plek, maar deze 

situatie voldoet wel. Aan de binnenzijde van het kozijn is de temperatuur 16 graden of warmer. Dit 

wordt niet gezien als noemenswaardige thermische brug. Er zou hier een wat dikkere laag cellulair 

glas geplaatst kunnen worden om de warmteweerstand nog iets verder te verbeteren, maar daar is 

niet voor gekozen. De kozijnen en beglazing zijn immers toch een zwakke plek in de 

warmteweerstand van de gevel, dus het effect van verbeterde isolatie op deze plek zou minimaal 

zijn. Het probleem zou voornamelijk verplaatst worden naar de beglazing.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van de onderlinge aansluitingen extra maatregelen 

getroffen moeten worden om de thermische brug te verkleinen en de kans op condensatie te 

verminderen. Hier wordt later in deze paragraaf op teruggekomen. De rest van de doorsnede 

voldoet.  
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Doorsnede zonder warmtepomp, met ventilatie.  

 

 

 

Afbeelding 8.32: Thermische flux door de gevel 

ter plaatse van verticale doorsnede 2 

Afbeelding 8.33: Temperatuurverloop door de 

gevel ter plaatse van verticale doorsnede 2 
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In de tweede doorsnede zitten de grootste fluxen op dezelfde plekken als bij de eerste doorsnede: bij 

de aansluitingen, de ankers, en de kozijnen.  

Hier is de hoogste flux te vinden bij het anker op de vloer, met een maxima van ongeveer 70 W/m
2
. 

Wederom is dit geen thermische brug. In dit geval is de flux bij het onderste kozijn hoger dan bij het 

bovenkozijn. Hier is de maximale flux 65 W/m
2
. Bij het onderkozijn is er cellulair glas geplaatst, wat 

boven het raam niet is toegepast. Daarom zou men eerder verwachten dat de thermische brug bij 

het bovenkozijn groter zou zijn. Toch is dit niet het geval. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de 

hoogwaardige Kooltherm isolatie die bij het bovenkozijn is toegepast.  

In afbeelding 8.33 met de infrarood weergave is te zien dat ook hier de aansluiting met de kozijnen 

de kritische punten zijn in de gevel.  De temperatuur van de vensterbank (aan de binnenzijde van het 

kozijn dus) slechts 11 a 12 graden Celcius. Dit is te zien aan de gele lijn. Het verschil met de 

binnentemperatuur is ongeveer tien graden, en dus kunnen we hier spreken van een 

noemenswaardige thermische brug. Het is opvallend dat de oppervlaktetemperatuur hier lager is dan 

bij het gevelpakket met warmtepomp en een dunnere isolatielaag. Toepassing van hoogwaardige 

isolatie onder de kozijnaansluiting is dus gunstiger ondanks de lagere totale Rc-waarde.  

Ook hier wordt besloten om niets te doen aan de thermische brug bij het kozijn, omdat de 

raamsystemen een zwakke plek zullen blijven, en maatregelen dus slechts een beperkt effect zouden 

hebben.  

 

Conclusie 

In deze paragraaf is duidelijk geworden dat de stijlen en regels geen noemenswaardige thermische 

bruggen vormen. De hoogwaardige isolatie ter plaatse van de installaties zorgt ervoor dat ook hier 

geen maatregelen nodig zijn. De kozijnen blijken een thermisch zwakke plek in het gevelelement te 

zijn. Het hele raamsysteem is echter een zwakke plek in de gevel met een totale Rc-waarde van 1,4 

m
2
 . K/W. Het verbeteren van de aansluiting met de kozijnen levert dus slechts een minimaal effect, 

en daarom wordt hiervan afgezien. De enige noemenswaardige thermische brug waarvoor 

maatregelen getroffen moeten worden is ter plaatse van de onderlinge aansluitingen van de 

elementen, zowel verticaal als horizontaal. 

Daarom is het ontwerp van de aansluiting naar aanleiding van deze resultaten verbeterd. In plaats 

van de rabat verbinding is een messing en groef verbinding toegepast bij de verticale aansluitingen 

van de elementen en bij de hoekaansluitingen. Bij de horizontale aansluitingen blijven de elementen 

koud tegen elkaar geplaatst worden. Hier is de messing en groef verbinding niet nodig, omdat de 

woningscheidende wand de thermische brug in grote mate verkleint.  

Met de messing en groef verbinding kan de kier beter gedicht worden. Ook wordt de de kier  aan de 

binnenzijde i.h.w. opgevuld met isolatiemateriaal. Het verbeterde hoekdetail is hieronder 

weergegeven in afbeelding 8.34. De originele oplossing is op de volgende pagina nogmaals afgebeeld 

(zie afbeelding 8.35) zodat deze vergeleken kan worden met de nieuwe oplossing (afbeelding 8.36).  

De maximale flux is verdubbeld in de nieuwe oplossing. Dit is logisch, omdat er een groter oppervlak 

rondom de kier bestaat uit permoxx beplating in plaats van isolatiemateriaal. Maar deze flux loopt 

niet meer helemaal door de constructie van binnen naar buiten. Dus is de thermische brug veel 

kleiner. Terwijl in de originele oplossing de flux over de hele kier ongeveer 55 W/m
2
 is, is deze bij de 
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nieuwe oplossing plaatselijk 50 W/m
2
, maar grotendeels 30 W/m

2
. Dit is een grote verbetering. Ter 

vergelijking, de flux ter plaatse van de stijlen en regels is 10 W/m
2
. De flux van aansluiting tussen de 

elementen is dus een factor drie groter. Dit wordt beschouwd als een acceptabele waarde.  

Om hard bewijs te leveren dat de aansluitingen nu energetisch voldoen wat betreft 

warmteweerstand en luchtdichtheid, zouden deze resultaten vergeleken moeten worden met 

andere gevel met vergelijkbare eisen wat betreft warmteweerstand en luchtdichtheid. Dat is in dit 

onderzoek niet aan bod gekomen in verband met beperkte tijd.  

 

 

Beperkingen van het programma 

Het voordeel van het berekenen van de thermische flux en temperatuurverloop in Therm is dat de 

simulaties zeer nauwkeurig zijn, door de toepassing van de eindige elementenmethode. Toch is 

gebleken dat de resulaten niet altijd helemaal kloppen. Dit was te zien in afbeelding 8.26, waar 

ondanks de symmetrie links een grotere flux ontstond dan rechts. Dit was wel opmerkelijk. Verder is 

het nadeel van het programma dat het berekenen van de Rc-waarde bij gecompliceerde constructies 

problematisch is. Bij het detail van de onderlinge aansluiting van de elementen en de 

woningscheidende wand lukte dit niet. En ook bij de doorsnedes over de installaties liep het 

programma vast. Dus hoewel de methode van simuleren vrij betrouwbaar is en realistische 

resultaten oplevert, zou misschien een andere software, waarvan de ‘bugs’ uit het programma 

verwijderd zijn, de voorkeur hebben.  

  

Afbeelding 8.34: Horizontaal detail van verbeterde hoekoplossing met messing en groef verbinding 
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Afbeelding 8.35: Thermische flux ter plaatse van horizontaal hoekdetail, originele oplossing 

Afbeelding 8.36: Thermische flux ter plaatse van horizontaal hoekdetail, verbeterde oplossing 
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8.3.3 Brandveiligheid 

 

De brandveiligheid van sandwichpanelen laat vaak te wensen over. Dit komt door de slechte 

brandwerende eigenschappen van EPS, wat smelt bij hoge temperaturen. De brandveiligheid is 

verbeterd door Permoxx beplating toe te voegen. Deze plaat bestaat (onder andere) uit magnesium 

oxide en magnesium chloride, glasvezel en perliet. Deze samenstelling zorgt voor een zeer goede 

brandwerendheid. 90 minuten brandwerendheid is verplicht bij meerlaagse woningbouw. Door twee 

platen van 9 mm per zijde van het gevelelement toe te passen, kan de bovenste plaat over de naden 

van de onderste plaat heen geplaatst worden. Dit voldoet voor een brandwerendheid van 90 

minuten. [Rc-panels; 2014]  

Op sommige plekken is er slechts één plaat Permoxx toegepast om ruimte te besparen. Dit is gedaan 

ter plaatse van de plint, waar ruimte nodig is voor het bergen van de leidingen. Door een plaat 

Permoxx weg te laten hoeft de plint minder ver uit de gevel te steken, wat wenselijk is. Op afbeelding 

8.37 is hiervan een detail weergegeven.  (Op de details in de bijlage is dit te zien.) Om toch 

voldoende brandwerendheid te realiseren, wordt er brandwerend materiaal tussen de plint en de 

enkele Permoxx plaat geplaatst. Dit beschermt ook het anker tegen brand.  

 

 

  

Afbeelding 8.37: Permoxx beplating voor brandwering 
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8.4 Plaatsing van het gevelelement 

 

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de elementen gesteld en geplaatst worden. Het stellen is zeer 

belangrijk omdat de randen van de elementen koudebruggen zullen vormen als ze niet goed op 

elkaar aansluiten. Het doel bij de bevestiging is een snelle en eenvoudige plaatsing. Hierbij worden 

de elementen geplaatst zonder een steiger te hoeven bouwen. De afwerking van de elementen aan 

de buitenzijde is immers al compleet. Daarom worden de elementen vanaf de kraan, met mankracht 

binnenin het gebouw, gesteld en bevestigd. Vooral in een stadscentrum waar de bouwplaats klein is, 

is dit ideaal. 

Om de locatie van de ankers en dus 

de punten waar gesteld wordt te 

bepalen, moet rekening gehouden 

worden met de zes vrijheidsgraden, 

zie afbeelding 8.38. Er wordt geen 

secundaire constructie toegepast 

om te elementen tegen te 

bevestigen. Er worden ankers direct 

op de betonconstructie van het 

bestaande gebouw bevestigd. Deze 

worden eerst gesteld, en daarna 

komen hier de elementen tegen 

aan. Dit bespaart kraantijd.  

Het stellen gebeurt door steeds een positioneerpunt (op het object) aan een referentiepunt (op de 

bestaande constructie) te relateren, waardoor de locatie van het object ten opzichte van de 

constructie waartegen het geplaatst wordt, bepaald wordt. Dit gebeurt met behulp van ankers. Op 

afbeelding 8.39 zijn de positioneerpunten per element weergegeven. Deze bevinden zich zo dicht 

mogelijk bij de randen van de elementen. Dit is gedaan omdat dit de belangrijkste punten van het 

element om nauwkeurig gesteld te worden. De randen zijn belangrijk vanwege de eerder genoemde 

aansluiting met andere elementen. Ook visueel gezien is het belangrijk dat de naden smal en 

consistent zijn. (De gevel wordt immers aan de buitenkant niet meer afgewerkt.)  

De positioneerpunten liggen zo ook dichtbij 

de referentiepunten op de bestaande 

constructie van het gebouw. Daardoor wordt 

het stellen vereenvoudigd doordat er geen 

theoretisch referentievlak gemeten hoeft te 

worden. Dit verhoogt de snelheid van 

plaatsing. De plaatsing van de ankers tegen 

het element is weergegeven op afbeelding 

8.39. Hierop is ook aangegeven in welke 

richting(-en) ieder anker gesteld wordt.  

Eerder is genoemd dat de doorbuiging als resultaat van windbelasting een maatgevend criterium is 

bij grote elementen. [Bron: parocpanelen.nl] Bij de bevestiging wordt hier rekening mee gehouden 

Afbeelding 8.39: Positioneerpunten per gevelelement 

Afbeelding 8.38: Vrijheidsgraden van een object (links) en 

minimaal aantal positioneerpunten.  

Bron: Dictaat uitvoeringstechniek 2  
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door veel ankers te gebruiken, met een kleine hart op hart afstand. Het element wordt met acht 

ankers tegen de vloeren geplaatst: vier ankers boven en vier beneden. Zo wordt in de lengte van het 

element de doorbuiging sterk verminderd. (De lengterichting is door de grote afmeting hier 

maatgevend; hier kan de grootste doorbuiging optreden.) Op de afbeelding met positioneerpunten is 

te zien dat de meeste stelmogelijkheden onderaan het element zijn gerealiseerd. Dit is gedaan 

vanwege de bereikbaarheid. Men kan eenvoudig rechtstreeks het verschil tussen het referentiepunt 

(op de vloer) en het positioneerpunt meten.  

Het plaatsen van de ankers en de elementen gaat als volgt in zijn werk. De ankers worden eerst 

tegen de betonnen vloeren en ringbalken gesteld. De grootste maatafwijkingen zitten in de 

aanwezige 

betonconstructie en de 

gevelelementen hebben 

kleinere maatafwijkingen. 

Dus door de ankers al op 

de juiste hoogte en diepte 

te stellen, worden de 

maatafwijkingen van de 

betonnnen constructie 

gecorrigeerd. Als de ankers 

op hoogte gesteld zijn 

wordt de vloer aangestort 

om deze te egaliseren. (De 

schroeven in het gevelelement blijven bereikbaar. De gevel zelf is dus demontabel maar de ankers 

niet.) Daarna kunnen de elementen dan snel geplaatst worden.  

Stellen in de hoogterichting 

De vier ankers op de vloer worden bevestigd aan de hand van schroefhulzen en bouten. Met de 

bouten worden de ankers op hoogte gesteld ten opzichte van het Peil. Hierbij wordt een 

waterpasinstrument gebruikt. Er wordt een systematische stelmaatcorrectie gehanteerd. Dit 

betekent dat de stelmaat (de afstand tussen het referentiepunt op de betonnen vloer en het 

positioneerpunt op het anker) aangepast wordt met de middelde hoogteafwijking die de elementen 

vertonen. Zo wordt gegarandeerd dat de naden boven en onder het element ongeveer even groot 

zullen zijn. Er is ook een andere mogelijkheid om de stelmaat te corrigeren. Men kan van ieder 

element de afwijkingen (in iedere richting) meten voordat het geplaatst wordt. De stelmaat wordt 

dan gecorrigeerd met een gemiddelde afwijking, welk voor ieder element dus individueel is bepaald. 

Logischerwijs is dit een nauwkeurigere manier van werken, maar kost het ook meer tijd. In dit geval 

is dat niet nodig, vanwege de hoge nauwkeurigheid van de elementen.  

Stellen in de diepterichting 

In de diepterichting wordt er gedwongen positionering toegepast, doordat het element tegen de 

vloer wordt geplaatst. Als het element op de ankers geplaatst is, worden twee schoren 

aangekoppeld. De bevestigingen van de schoren aan het element zitten in de dag van 

gevelopeningen voor de ramen. Zo worden de schoren direct gekoppeld aan de constructieve houten 

stijlen in het element. De andere uiteinden van de schoren worden aan de vloer bevestigd. Daarna 

kan het element losgekoppeld worden van de hijskraan. Met één van de schoren wordt het element 

Afbeelding 8.40: Stelanker voor stellen in hoogte- en diepterichting 
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gekanteld tot deze waterpas staat. (De andere schoor moet vrij kunnen bewegen om de kanteling 

van het element toe te staan. Deze tweede schoor wordt dus niet gebruikt om te stellen maar wordt 

alleen gebruikt als bevestiging voor veiligheid.) 

Stellen in de langsrichting 

Het stellen in de langsrichting gebeurt aan de hand van merktekeningen op de bestaande vloer (de 

referentiepunten) en op het midden van het element van het element. Door het midden van het 

element te nemen en niet de rand, wordt gegarandeerd dat de naden links en rechts van het 

element even groot zullen zijn. Ook hier wordt daarbij een systematische stelmaatcorrectie 

toegepast.  

Als het element correct gepositioneerd is, 

wordt het bevestigd met behulp van 

schroeven. Deze gaan door (vooraf 

aangebrachte gaten) in de hoekankers door 

de elementen, waarin een constructieve 

houten regel is opgenomen. Een 

principedetail van hoe dit eruit ziet, is 

weergegeven in afbeelding 8.41. Door 

middel van de hoekankers wordt het 

element aan boven en onderzijde 

bevestigd tegen de vloer en de ringbalk van 

het bestaande gebouw. De naad met het 

naastliggende element wordt gedicht met 

afdichtingsband. Deze hoeft (aan de 

binnenkant) visueel niet netjes afgewerkt 

te worden, want hier komt later een 

woningscheidende binnenwand tegen aan. 

 

 

 

Onderlinge bevestiging van de elementen 

De elementen worden niet aan elkaar bevestigd. Dit is niet nodig, omdat ze aan de bestaande 

constructie bevestigd worden en hieraan worden gesteld. Zo blijven de naden tussen de elementen 

klein, wat belangrijk is omdat de elementen aan de buitenzijde niet meer afgewerkt worden. Aan de 

binnenzijde worden woningscheidende wanden tegen de onderlinge aansluiting geplaatst.  Deze 

worden steeds tegen beide gevelelementen bevestigd met afdichtingsband ertussen om een goede 

luchtdichtheid te verzorgen. Alleen op de hoeken van het gebouw waar twee elementen met een 

hoek van 90 graden tegen elkaar geplaatst worden, wordt een onderlinge bevestiging door middel 

van hoekstalen toegepast. Hier is dit wel nodig om zeker te zijn dat er geen kieren ontstaan tussen de 

twee elementen en de afdichtingsband. Zo wordt ook in de hoeken een goede luchtdichtheid 

gegarandeerd.   

 

Afbeelding 8.41: Verticaal detail van bevestiging 

gevel aan betonvloer 
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Hijswerk 

De elementen worden met een hijskraan tegen het gebouw geplaatst. Hiervoor zijn hijsvoorzieningen 

opgenomen in de elementen. Deze hijsvoorziening bestaat uit een verstevigd textiel, en is te zien op 

afbeelding 8.42. De lussen zijn prefab bevestigd aan de houten frames binnenin de elementen.  

Door de grootte van de elementen zijn er beperkingen bij plaatsing door de weersomstandigheden. 

Bij veel wind kunnen de elementen niet bevestigd worden. Door het gebruik van de grote elementen, 

is er echter alsnog tijdwinst ten opzichte van kleine elementen. 

  

Afbeelding 8.42: Hijsanker van Rc Panel 

Bron: youtube.com. 
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8.5 Toekomstperspectief van de installatiegevel 

 

In deze paragraaf wordt toegelicht wat het verwachte toekomstperspectief van de installatiegevel is. 

Dit is grotendeels afhankelijk van de technologische ontwikkelingen van de installaties zelf. Zoals in 

hoofdstuk 6 geconcludeerd werd, kan het gebouw nu energieneutraal gerealiseerd worden binnen 

de systeemgrens maar niet binnen de projectgrens. Hier wordt besproken of er in de toekomst zicht 

op is om met dit installatieconcept een energieneutraal gebouw binnen de projectgrens te 

realiseren.  

Toekomstperspectief 

Het is voorspeld dat in de toekomst het elektriciteitsverbruik zal dalen doordat we steeds zuinigere 

apparaten gebruiken. [VHK, 2008; Ecofys, 2007] Daardoor is naar verwachting over een tiental jaar 

de elektriciteitsvraag al aan het 

dalen. Een gemiddelde woning 

verbruikt nu 3400 kWh [ECN, 

2010]. (Let wel, dit betreft een 

gemiddelde woning, en het 

elektriciteitsgebruik van 2300 

kWh/jaar, waar in dit verslag 

vanuit wordt gegaan is gemiddeld 

voor appartementen.) Volgens de 

verwachtingen is in 2020 de daling 

van elektriciteitsgebruik 

begonnen, en bedraagt deze dan 

3300 kWh. In de jaren die daarop 

volgen, zal het elektriciteitsverbruik 

steeds verder dalen. Hierdoor is de 

verwachting dat in de toekomst 

steeds minder elektriciteit van buiten het gebouw geleverd hoeft te worden.  

 

De warmtepomp 

De lucht-waterwarmtepomp is ingezet voor de verwarming en koeling van het gebouw. Dit bleek 

goed mogelijk indien de woningen goed geïsoleerd waren. Vandaag de dag wordt deze technologie 

nog niet veel ingezet voor woningverwarming. Dit heeft voornamelijk te maken met onervarenheid 

en ‘koudwatervrees’. Naar verwachting zullen de kinderziektes verdwijnen als de bouw meer 

ervaring krijgt met dit apparaat. [Gawalo, Warmtepomp is gevoelig voor fouten; 2010] 

Onderzoek wijst uit dat in de toekomst de lucht-waterwarmtepomp een grote bijdrage kan leveren 

aan de energietransitie door toepassing in bestaande woningbouw (met bouwjaar 1960-1980). (De 

energietransitie is het overgangsproces van niet duurzame, fossiele energie naar hernieuwbare 

energiebronnen.) Door bestaande woningen te naïsoleren wordt de warmtevraag dermate verkleind 

dat de warmtepomp de HR-ketel kan vervangen. De verwachtingen zijn dat het rendement (ofwel de 

COP) van de warmtepomp nog sterk zal verbeteren. Er wordt uitgegaan van een verbetering van 9% 

tussen 2015 en 2030, voor zowel ruimteverwarming als warmtapwater. In de toekomst zal de 

warmtepomp steeds aantrekkelijker zijn voor het verwarmen van tapwater. In 2030 wordt verwacht 

Afbeelding 8.43: Verwacht huishoudelijk elektriciteitsverbruik in 

2020 in kWh/jaar per apparaat. 

Bron: VHK, 2008. 
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dat de warmtepomp op buitenlucht 100% van het tapwater zal kunnen leveren. (Overigens kan de 

warmtepomp op binnenlucht, ofwel op ventilatielucht, 30% - 70% van de tapwatervraag leveren, 

mede afhankelijk van de grootte van de warmtevraag voor verwarming.) [ECN, Energiebesparing- en 

CO2-reductiepotentieel hybride lucht/water warmtepomp in de bestaande woningbouw; 2009] 

Dit betekent dat in de toekomst de zonnecollectoren wellicht niet meer nodig zijn. Hierdoor komt 

een groot deel van het dakoppervlak (37%) vrij, waarop meer zonnepanelen geplaatst kunnen 

worden. Redelijkerwijs kan verwacht worden dat het gebouw dan wel energieneutraal binnen de 

projectgrens zal zijn. Bovendien zorgt dit voor een eenvoudiger en goedkoper systeem doordat 

minder onderdelen nodig zijn. Ook zijn er geen waterleidingen meer nodig tussen het dak en de 

verschillende woningen. Dit bespaart warmteverlies bij distributie. Tapwaterleidingen kunnen dan 

door de woningscheidende wanden tussen de warmtepomp en de sanitaire ruimtes/keuken gelegd 

worden. Ook hiervoor zou de plint gebruikt kunnen worden, hoewel deze dan wel vergroot moet 

worden. 

 

De zonnecellen 

Naast de verwachte technologische verbeteringen van de warmtepomp, zullen ook de zonnepanelen 

in de nabije toekomst een hoger rendement leveren. Zoals in hoofdstuk 7 is toegelicht, levert een 

zonnepaneel nu een rendement van 16% van het invallende zonlicht. [EenVandaag, Frits Verhoef Pv-

leverancier, februari 2012] Inmiddels is door het Amerikaanse National Renewable Energy laboratory 

al een zonnepaneel ontworpen dat een rendement van 44% haalt. Alleen is dit materiaal nog veel te 

duur om particulier in te zetten. Wanneer dit paneel geschikt zal zijn voor de particuliere markt, is 

niet bekend. [scientias.nl; 2010] Ook andere ontwikkelingen zijn aan de gang. Het Amsterdamse 

onderzoeksinstituut Amolf bedacht een manier om reflectie van het zonnepaneel terug te dringen 

van 40% naar 1% met behulp van verstrooiende nanodeeltjes. Amolf verwacht dat mede met behulp 

van deze vinding zonnepanelen gemaakt kunnen worden met een rendement van 70%. Dit paneel 

moet echter nog ontworpen worden, en wanneer het klaar zal zijn is nog niet bekend. Directeur 

Polman van het instituut verwacht wel dat dat over vijf jaar energie uit zonnestroom al goedkoper is 

dan uit conventionele energiebronnen. Verder is het nu mogelijk om de zonnecellen 100 keer dunner 

te maken. Daardoor wordt een zonnecel, die van het dure silicium gemaakt is, een stuk goedkoper. 

Er zijn nog tal van andere ontwikkelingen gaande om het rendement van zonnecellen te verbeteren, 

zoals driedimensionale zonnecellen, infrarood-licht zonnecellen en zonnecellen die ook warmte 

omzetten in elektriciteit. [praktischduurzaam.nl, Zonnepanelen van de toekomst; 2013] 

Uitgaande van deze verschillende verwachtingen, is een schatting gedaan dat het rendement van 

zonnepanelen over tien jaar 44% bedraagt. Dit betekent dat de zonnecellen 440 kWh/m
2
 

produceren.  

Hiermee is een berekening gemaakt voor het installatieconcept van de Zernikestraat. Het 

installatieconcept heeft 3310 kWh nodig aan elektriciteit per woning per jaar. Voor 16 woningen is 

dan slechts een oppervlakte nodig van 120 m
2
. Dit betekent dat er maar 38% van het bruikbare 

dakoppervlak nodig is om het hele gebouw van elektriciteit te voorzien. Indien het hele dak gebruikt 

wordt voor zonnecellen, is het dus zelfs mogelijk om het gebouw energieplus in plaats van 

energieneutraal te maken.  
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Afbeelding 8.44 geeft het energiediagram van het installatieconcept over tien jaar. Daaruit blijkt dat 

het woongebouw inderdaad energiezuinig binnen de projectgrens kan zijn. Natuurlijk is dit alles 

volledig afhankelijk van de tekomstige ontwikkeling van de zonnecellen en warmtepomp. Er kan dus 

niet met zekerheid gezegd worden wanneer dit installatieconcept gebouwen energieneutraal kan 

maken. Maar de verwachting is dat dit over één tot enkele decennia zeker zal gebeuren.  

 

 

Naast installatietechnische ontwikkelingen, kunnen ook toekomstige materiaaltechnische 

verbeteringen het huidige product beïnvloeden. Nu is EPS ingezet als isolatiemateriaal, dat is gekozen  

vanwege de hoge stijfheid en gemakkelijke verwerking in het product. EPS is verder efficiënt in 

grondstofgebruik en is volledig te recyclen, maar het wordt wel gefabriceerd op basis van aardolie. 

Daarom past dit materiaal niet in de energieneutrale visie, omdat hiervoor een eindige voorraad 

materiaal wordt gebruikt. Om te voldoen als energieneutraal product, zouden alleen hernieuwbare 

materialen moet worden ingezet. Door de isolatie te vervangen door een hernieuwbaar materiaal 

wordt hieraan een grote bijdrage geleverd. Een hernieuwbaar isolatiemateriaal dat momenteel in 

ontwikkeling is, is biofoam dat wordt gemaakt van suikerriet.  Niet alleen is dit materiaal 

hernieuwbaar maar ook is het biologisch afbreekbaar. Dit Biofoam is momentaal slechts in beperkte 

diktes leverbaar. [Bouwwereld, ‘innovatief paviljoen van dragend eps’, 11-06-2013] [Biofoam.nl. 

bezocht op 25-04-2014]  

 

  

Afbeelding 8.44: Energiediagram van installatieconcept toekomstperspectief 
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Hoofdstuk 9: Reflectie en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het onderzoek, het proces, en de resultaten. Er volgt een 

analyse van wat goed is gegaan en waar ruimte is voor verbetering. Daarop volgend worden 

aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.   

9.1 Reflectie 

 

In deze paragraaf wordt gereflecteerd op het onderzoek wat betreft resultaten van het onderzoek, 

ontwerp en proces.  

Hier volgt eerst een reflectie op het product en op de mate waarin het voldoet aan de opgestelde 

eisen. De eisen waren verdeeld in twee categorieën: ‘energieneutraal’ en ‘comfortabel 

binnenklimaat’. Onder energieneutraal werd verstaan: gebruik van hernieuwbare energiebronnen, 

geen gebruik van fossiele brandstoffen, en de opwekking van energie moet binnen de projectgrens 

gebeuren (ofwel in of op het gebouw). Het productontwerp voldoet niet aan de opgestelde eisen dat 

het energieneutraal moet zijn. Het is namelijk nog nodig om energie te ‘importeren’ van buiten de 

projectgrens. De beperkende factoren bleken het dakoppervlak en het rendement van de installaties 

te zijn. Er wordt elektriciteit van het net gebruikt om in de totale energievraag te kunnen voorzien. 

Dit wil niet direct zeggen dat er fossiele brandstoffen worden gebruikt. Indien een contract wordt 

afgesloten met een groene energieleverancier wordt gebruik van fossiele brandstoffen vermeden, en 

wordt er dus wel voldaan aan deze eis.  

Een andere eis uit het PvE is het realiseren van een zo laag mogelijk energiegebruik. Hoewel deze eis 

moeilijk te kwantificeren is, wordt deze eis beschouwd als behaald. Er is namelijk uitvoerig onderzoek 

gedaan naar het verlagen van het energiegebruik d.m.v. simulaties met de Casa Nova software. Door 

de energievraag te vergelijken met het gemiddelde voor een Nederlandse woning, is geconcludeerd 

dat het energiegebruik inderdaad zeer laag is.  

De eisen m.b.t. ‘comfortabel binnenklimaat’ behelzen te openen ramen,  ventilatie bij gesloten 

ramen, vermijden van tocht en koudeval en een gelijkmatige temperatuur in de ruimtes. Te openen 

ramen en ventilatie bij gesloten ramen zijn geïntegreerd, dus aan deze eisen is voldaan. Het 

vermijden van toch en koudeval en een gelijkmatige temperatuur in de ruimten zijn eisen die minder 

goed kwantificeerbaar zijn. Deze eisen worden beschouwd als behaald vanwege de goede 

thermische kwaliteiten van de gevel. In 8.3 is weergegeven dat de oppervlaktetemperatuur van de 

gevel overal bijna gelijk is als de binnentemperatuur. Dit wijst erop dat er geen koudeval zal 

optreden. Wel blijven de raamsystemen ondanks het drielaags glas een zwakke plek, hoewel ook hier 

wordt verwacht dat koudeval voorkomen is. Vanwege dezelfde reden wordt er vanuit gegaan dat de 

temperatuur in de ruimte gelijkmatig is. Ook al is alle verwarming in de gevel geplaatst,  ook 

middenin de ruimte zal het aangenaam zijn. Dit kan men verwachten als gekeken wordt naar hoe 

klein de hoeveelheid warmte is die toegevoegd moet worden. De ruimtes blijven zo goed op 

temperatuur dat een verwarming niet zeer dichtbij hoeft te staan voor een comfortabel 

binnenklimaat.  

Wat betreft ontwerp is er ruimte voor verbetering van de onderlinge aansluitingen tussen de 

gevelelementen. Onderzoek naar de thermische prestaties heeft uitgewezen dat de onderlinge 

aansluitingen tussen de elementen nog veel te wensen over laat. De moeilijkheid hierbij is om 
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ondanks de grootte van de elementen (waarbij maatonnauwkeurigheden in acht genomen moeten 

worden) een nauwkeurig sluitende verbinding te realiseren. Als ik meer tijd had gehad aan het einde 

van het project, was dit het eerste waar ik aanvullend onderzoek naar zou willen doen. Deze 

aansluitingen zijn namelijk erg belangrijk voor de thermische prestaties van de gevel, wat behoort tot 

de hoofdzaken van dit onderzoek.  

Procesmatig kan er het volgende over het project gezegd worden. Het proces aan het begin van het 

project verliep wat moeizaam. Oorzaak hiervan was het opstellen van de doelstelling, wat niet zo 

goed ging. Hierdoor had ik veel moeite met het kiezen van een richting in het onderzoek. Toen 

eenmaal de doelstelling concreet geformuleerd was, kreeg het onderzoek snel vorm en kreeg ik een 

veel beter overzicht van wat gedaan moest worden om de juiste conclusies te trekken en het product 

ontwerp af te ronden. Hierdoor zijn de laatste maanden van het project vrij soepel verlopen en zijn 

er nog grote stappen gemaakt wat betreft resultaten.  

 

9.2 Aanbevelingen 

 

In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek m.b.t. 

de installatiegevel. Ook worden aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de plaatsing van 

het gevelsysteem in de praktijk.  

9.2.1 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

 

Toepasbaarheid op andere kantoorgebouwen 

Dit onderzoek is gericht op het onderzoek naar en ontwerp van een installatiegevel voor de 

Zernikestraat 2-12 te Eindhoven. Er is in het vooronderzoek geconstateerd dat er zeer veel kantoren 

leeg staan in Nederland en dat deze kantoren van het aanbod verwijderd moeten worden. Er is 

echter geen typologisch onderzoek gedaan naar het kantorenaanbod. Daarom kan niet gezegd 

worden voor hoeveel kantoren de installatiegevel geschikt is. De verwachting is dat het product voor 

veel kantoren geschikt zal zijn, omdat een groot aantal kantoren een betonnen constructie heeft. De 

installatiegevel is ontworpen om aan een betonnen vloer bevestigd te worden. Kantoren met een 

ander type constructie, of een constructie met uitkragende vloeren vragen om nader constructief 

onderzoek om te bepalen of het gevelsysteem toegepast kan worden. Eventueel kunnen 

aanpassingen gedaan worden aan het bevestigingsprincipe waardoor het gevelsysteem alsnog 

toegepast kan worden.  

Bouwfysische prestaties van onderlinge aansluitingen van de elementen 

In dit onderzoek is veel aandacht besteed aan de bouwfysische eigenschappen van de gevel. Er is 

onderzoek gedaan naar thermische bruggen en naar de luchtdichtheid van de gevel om de 

energetische prestatie van de woningen te optimaliseren. Ook het voorkomen van condensatie om 

vochtproblemen te voorkomen kwam hierbij aan bod. Door middel van lineaire berekeningen is de 

Rc-waarde van de verschillende gevelpakketten bepaald en zijn simulaties uitgevoerd om de 

thermische flux en het temperatuurverloop door de gevel te bepalen. Hieruit bleek dat de onderlinge 

aansluitingen van de elementen problematisch waren, zowel wat betreft thermische bruggen als 

luchtdichting en risico op condensatie. Dit is als volgt opgelost in het ontwerp door een aanpassing in 

de verbinding van rabat-vorm naar messing en groef. Binnen dit onderzoek is geen hard bewijs 
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geleverd dat de luchtdichting en thermische kwaliteit van de aansluitingen nu wel voldoende is.  Wat 

ontbreekt is een referentiekader. Het kan nu alleen vergeleken worden met andere delen van 

dezelfde gevel. Beter zou zijn om de aansluitingen te kunnen vergelijken met een gevel waarvan 

bekend is dat deze een hoge luchtdichtheid en warmteweerstand heeft, vergelijkbaar aan de eisen 

voor de installatiegevel. Daarom is het is aan te raden om nader onderzoek naar deze aansluitingen 

te doen zodat gegarandeerd kan worden dat vochtproblemen en thermische bruggen uitgesloten 

zijn. Hiervoor zou software gebruikt kunnen worden, die nauwkeurigere resultaten levert dan Therm.  

 

Installatietechnisch onderzoek 

Verder is in dit onderzoek veel aandacht besteed aan de installaties in de gevel. Voor dimensies en 

plaatsing is informatie over bestaande referentieproducten gebruikt. Een aanvullend 

installatietechnisch onderzoek zou kunnen uitwijzen of de warmtepomp en ventilatie-unit efficiënter 

gedimensioneerd kunnen worden. Verder kan aanvullend onderzoek naar de state of the art 

installaties uitwijzen of en hoe het rendement van de installaties verder verbeterd kan worden. Er is 

bijvoorbeeld een platenwisselaar in ontwikkeling die niet bevriest door een speciale coating op de 

platen. [Trox, 12-2013] Er zijn ongetwijfeld nog andere ontwikkelingen gaande waarmee de 

installaties in de gevel verder verbeterd kunnen worden. 

Ook zou met behulp van het aanvullend installatietechnisch onderzoek de onderhouds- en 

vervangingsprocedure van de installaties nader bepaald kunnen worden. In dit onderzoek wel een 

oplossing ontworpen voor de uitneembare isolatie en beplating, maar er is niet ingegaan op de 

installaties zelf. De installaties kunnen zodanig ontworpen worden dat filters vervangen en ander 

onderhoud zo efficiënt mogelijk kan gebeuren.  

 

Het belangrijkste vervolgonderzoek dat nodig is om het product in de praktijk toe te passen heeft 

betrekking op de onderlinge aansluitingen. Omdat de gevel is bedoeld voor toepassing bij 

energieneutrale woningen is het cruciaal dat er bij de aansluitingen tussen de gevelelementen geen 

koudebruggen ontstaan. Ook vochtproblemen moeten absoluut uitgesloten worden voordat het 

product in de praktijk wordt toegepast.  

Onderzoek naar de toepasbaarheid op andere leegstaande kantoren is minder belangrijk, omdat dit 

per project onderzocht kan worden. Wel heeft dit invloed op de economische haalbaarheid om het 

product te fabriceren. Indien het gevelsysteem meer wordt toegepast, wordt er een grotere 

productie gefabriceerd en gaan de overheadkosten per product omlaag. 

 

9.2.2 Aanbevelingen voor toepassing van het systeem in de praktijk 

 

Als het gevelsysteem klaar is voor toepassing in de praktijk, moet er rekening gehouden worden met 

het volgende. De maatnauwkeurigheid van de elementen is erg hoog, maar het bestaande gebouw 

moet zorgvuldig ingemeten worden. De elementen moeten in de hoogte namelijk wel tussen de 

vloeren passen, anders kan niet gemonteerd worden. Door bij productie rekening te houden met de 

maatonnauwkeurigheden van de bestaande betonnen constructie, worden deze problemen bij 

bevestiging voorkomen.  
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