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Bijlage 1: Tekeningen Zernikestraat oude situatie 

 

Plattegrond     Schaal 1:100 

     A3 

Doorsnede  Schaal 1:100 

A3  
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Bijlage 2: Tekeningen Zernikestraat nieuwe situatie 

 

Plattegronden:    

Plattegrond  Schaal 1:100 

A3 

Technische plattegrond  Schaal 1:50 

    A1 

 

Doorsneden: 

Technische doorsnede  A-A’ Schaal 1:50 

A1 

Technische doorsnede B-B’  Schaal 1:50 

    A1 

 

Gevelaanzichten: 

Noord-west gevel  Schaal 1:100 

    A3 

Zuid-west gevel   Schaal 1:100 

    A3 

Zuid-oost gevel   Schaal 1:100  

    A3
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Bijlage 3: Detailtekeningen installatiegevel 

 

Details: 

Detail 1 a       Schaal 1:5 

 Verticaal detail met ventilatie-unit en bevestigingsanker A4 

Detail 1b vertical      Schaal 1:5 

 Verticaal detail met ventilatie-unit zonder bevestigingsanker A4 

Detail 1 c verticaal      Schaal 1:5 

 Verticaal detail zonder ventilatie-unit    A4 

Detail 2 verticaal      Schaal 1:5 

 Verticale aansluiting gevelelement – vloer   A4 

Detail 3 a verticaal      Schaal 1:5  

 Verticaal detail met warmtepomp en bevestigingsanker A4 

Detail 3 b verticaal      Schaal 1:5 

 Verticaal detail met warmtepomp zonder bevestigingsanker A4 

Detail 3 c verticaal      Schaal 1:5 

 Verticaal detail zonder warmtepomp    A4 

Detail 4 horizontaal      Schaal 1:5 

Horizontaal detail gevelelement – woningscheidende wand A4 

Detail 5 horizontaal      Schaal 1:5 

Horizontaal detail kozijn gevelelement    A4 

Detail 6 horizontaal      Schaal 1:5 

Horizontaal detail gevelelement – gevelelement hoekaansl. A4 

Detail 7 horizontaal      Schaal 1:5 

Horizontaal detail gevelelement met ventilatie-unit  A4 

Detail 8 horizontaal      Schaal 1:5 

Horizontaal detail gevelelement met warmtepomp  A3 

Detail 9 horizontaal       Schaal 1:5  

Horizontaal detail gevelelement – bestaande gevel  A4  
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Bijlage 4: Opbrengst van zonnepanelen en zonnecollectoren 

 

Beide installaties dienen op het dak geplaatst te worden. Omdat het rendement van 

zonnecollectoren hoger is, wordt eerst de volledige warm tapwatervraag voorzien door 

zonnecollectoren. De overgebleven ruimte op het dak wordt gebruikt door zonnepanelen. Benodigde 

tapwater verwarming is 2200 kWh per woning. 18 appartementen gebruiken 39600 kWh per jaar.  

Zonnewarmte levert 500 kWh/m
2
. [bron: Energiebusiness.nl; bezocht in 01-2014.]  

Een zonnecollector levert ongeveer 333 kWh/m
2 

per jaar. Het rendement van een zonnecollector is 

dus ongeveer 66%. Het rendement is veel beter dasn dat van zonnepanelen doordat de opbrengst 

van het apparaat als warmte geleverd wordt. Bij zonnepanelen kan de warmte juist niet nuttig 

gebruikt worden. Als de zonnecel veel opwarmt, wordt het elektrischt rendement zelfs slechter. Dit is 

veel beter dan het rendement van zonnepanelen. Om alle woningen volledig van warm tapwater te 

voorzien is dan 119 m
2
 aan zonnecollectoren nodig.  

Het dak heeft een bruikbaar oppervlak (exclusief de looppaden) van 320 m
2
. Hiervan wordt 119 m

2
 

gebruikt voor zonnecollectoren. Er is dan 201 m
2
 over voor zonnepanelen.  

Zonnestraling in Nederland levert ongeveer 1000 kWh/m
2
. Een zonnepaneel met moderne 

technologie heeft een rendement van 16% en levert dus 160 kWh/m
2
. [Scientias.nl; 2013] Dit is een 

zeer laag lage opbrengst en resulteert in een grote benodigde oppervlakte om een noemenswaardige 

hoeveelheid elektriciteit op te wekken.  Onderstaande afbeelding laat zien dat Nederland bij lange na 

geen ideale locatie is voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld in midden Spanje kan men rekenen op 

zonnestraling van 1800kWh/m
2
. Daar levert een zonnepaneel dan 288 kWh/m

2
, dat is 80% meer dan 

de Nederlandse opbrengst. Ondanks hetzelfde lage rendement, zijn zonnepanelen in de buurt van de  

 

Afbeelding 1.1: Zonnewarmte in relatie tot geografische locatie 

Bron: Solargis.info/imaps/ 
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evenaar veel effectiever dan in Nederland.  

De zonnepanelen leveren 26.130 kWh aan elektriciteit. De 18 woningen hebben in totaal aan 

elektriciteit nodig (exclusief evt. elektriciteit voor installaties als warmtepompen): 41.400 kWh. De 

zonnepanelen kunnen de woningen voor 63% van elektriciteit voor huishoudelijk gebruik voorzien.  

 

Zonnepanelen tegen de gevel 

Er is niet gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen in de gevel. Ondanks dat de gevel veel meer 

plaats biedt voor de panelen, is dit geen goede oplossing omdat het rendement veel lager is. Als de 

zonnepanelen op de hemel gericht zijn, vangen ze namelijk naast zonlicht ook het verstrooide 

hemellicht waardoor het rendement hoger is. Op afbeelding 10.2 is de relatie tussen oriëntatie en 

opbrengst van zonnepanelen te zien. Duidelijk is dat een hoek van ongeveer 35 graden met 

oriëntatie op het zuiden de meeste zoninstraling oplevert. Dit wordt gedaan met panelen die op een 

plat dak geplaatst worden. Een plaatsing plat tegen de gevel (met een hoek van 90 graden) levert 

slechts een zoninstraling van 60 – 80 % op zuid, zuidwest, en zuidoost gevels en zelfs minder dan 60% 

op anders geöriënteerde gevels. Indien de panelen onder een hoek tegen de gevel worden geplaatst, 

loopt het rendement weer op, maar hierbij moet de bevestiging wel goed gedetailleerd worden om 

vuilophoping en andere problemen te voorkomen.  

 

Verder moet er rekening mee gehouden worden dat op de gevel schaduw valt van omliggende 

bebouwing. Het kantoor aan de Zernikestraat zal hier een grote invloed door ondergaan omdat het in 

een dichtbebouwd gebied staat.  

De verlaagde zoninstraling, schaduw van de bebouwing, en het rendement van zonnepanelen dat 

zonder negatieve invloeden al vrij laag is, heeft ertoe geleid dat er is afgezien van het plaatsen van 

zonnepanelen tegen de gevel. 

  

Afbeelding 1.2: Relatie tussen oriëntatie en opbrengst van zonnepanelen 

Bron: Comparemysolar.nl 
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Bijlage 5: Warmtepomp specificaties 

 

Hiervoor is gekeken naar twee referentiesystemen: een warmtepomp van 4 kW (of meer) van Daikin 

en een warmtepomp van 2,8 kW van Vaillant. Voor de Zernikestraat is de piekwarmtevraag slechts 

1,7 kW, maar er is weinig vraag naar warmtepompen met een dergelijk klein vermogen waardoor 

een referentie niet te vinden was. Door de warmtepompen van Vaillant en Daikin te vergelijken is 

echter wel gebleken dat de afmetingen niet veel kleiner worden met het afnemen van het vermogen. 

Dit impliceert dat de afmetingen niet zozeer afhankelijk zijn van het vermogen, maar van de 

noodzaak van elementen die niet kleiner worden bij kleiner vermogen. Daarom worden de maten 

van de twee referenties aangehouden.  

Om de afmetingen en het gewicht van de warmtepomp te bepalen is gekeken naar twee referenties: 

een warmtepomp van Vaillant met een vermogen van 2,7 kW en een warmtepomp van Daikin met 

een vermogen van 4 kW (of meer). Beiden hebben een binnen- en buitenunit. 

Vaillant (vermogen = 2,8 kW) 

 Binnenunit  h x b x d = 720 x 440 x 430 mm. (55 kg) 

Buitenunit  h x b x d = 720 x 670 x 690 mm. (ook ong. 40 kg) 

 

Daikin (vermogen = > 4 kW) 

 Binnenunit  h x b x d = 880 x 480 x 340 mm. (gewicht 32 kg) 

 Buitenunit h x b x d = 735 x 832 x 307 mm. (gewicht 56 kg) 

Bron: http://www.daikin.be/docs/ECPNL12-721.pdf, bezocht op 07-11-2013.  

Opvallend hierbij is dat de afmetingen niet groter worden met het vermogen. Sterker nog, de Daikin 

warmtepomp heeft een kleiner totaal volume dan de Vaillant warmtepomp. Dit komt doordat de  

buitenunit van Daikin is kleiner. Er wordt daarom vanuit gegaan dat de afmetingen afhankelijk zijn 

van de elementen die in het apparaat aanwezig moeten zijn, ongeacht het vermogen. Daarom wordt 

een gelijk volume aangehouden bij ontwerp van de installatiegevel. Als resultaat is er een formaat 

aagehouden van h x b x d = 735 x 1310 x 340 mm. voor binnen- en buitenunit samen.  

 

Geluidsproductie Vaillant warmtepomp 

De geluidsproductie van de Vaillant VWL warmtepomp is hier weergegeven. De binnenunit en 

buitenunit produceren beiden geluid. De binnenunit produceert 41 dB(A) en de buitenunit 

produceert 38 dB(A). Dit is weergegeven in de specificaties van de warmtepomp in afbeelding 1.3 en 

1.4. Volgens de logaritmische berekening komt het totale geluidsniveau uit op: 

10 ∙ log (10
41/10

+10
38/10

) = 43 dB(A)  
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Afbeelding 1.3: Geluidsproductie warmtepomp (binnenunit) 

Bron: Vaillant.be 

Afbeelding 1.4: Geluidsproductie warmtepomp (binnenunit) 

Bron: Vaillant.be 



10 

 

Bijlage 6: Benodigd vermogen van de installaties voor piekvraag 

 

 

Om een gegronde keuze van installaties te maken is het nodig om een beeld te hebben van het 

piekverbruik. Dit geldt voor verwarming en koeling. Voor elektriciteit wordt namelijk een aansluiting 

op het net gerealiseerd, waardoor er geen bovengrens zit aan de opname van elektriciteit per 

tijdseenheid. (Bij een hoog piekverbruik kunnen de zonnepanelen later de ‘geleende’ elektriciteit 

terug geven aan het net, indien mogelijk.) Voor verwarming en koeling ligt deze bovengrens aan het 

vermogen van de installaties. Daarom wordt dit vermogen hier berekend. 

 

het benodigd vermogen van de installaties voor verwarming en koeling houdt in: de maximale 

hoeveelheid warmte is die op een bepaald moment nodig is. Met de warmteverliesberekening is 

(volgens de huidige NEN-normen) het warmteverlies berekend voor het ‘worst case scenario’. Deze 

berekening is uitgevoerd voor één van de appartementen. Hiermee wordt de warmtevraag als 

momentopname berekend op de theoretische koudste dag van het jaar.  Hiermee wordt het 

vermogen van de installaties bepaald dat nodig is om het warmteverlies te compenseren. In de 

berekening is er vanuit gegaan dat de verwarmingsinstallatie genoeg vermogen moet hebben om de 

woning ten alle tijden op 22 °C te brengen. Het ‘worst case scenario’ is vastgesteld als een 

buitentemperatuur van -10 °C. 

 

 

 

Op afbeelding 1.5 zijn de uitkomsten van de warmteverliesberekening voor een woning 

weergegeven. Het warmteverlies is weergegeven in Watt, een maat voor energie per tijdseenheid. 

Dat betekent dat dit het energieverlies in een momentopname is. 

Warmteverlies treedt op door gevels, vloeren, dak, woningscheidende wanden, infiltratie en 

ventilatie. De som van alle verliesposten geeft het benodigd vermogen van de 

verwarmingsinstallatie. Dit vermogen is nodig om het totale warmteverlies te compenseren en dus 

de woning op de gewenste temperatuur te houden. Hierop is een toeslag berekend voor als de 

koude woning naar een hogere temperatuur moet verwarmen als resultaat van nachtverlaging. Er 

moet dan dus meer warmte toegevoegd worden dan op dat moment verloren gaat. 

Warmteterugwinning is niet meegenomen in de warmteverliesberekening, wat leidt tot een 

ventilatieverlies van 2200 W. Dit is met 62% de belangrijkste verliespost van de woning. Dit bevestigt 

de conclusie uit de vorige paragraaf dat toepassing van warmteterugwinning zeer belangrijk is. 

Verder is op te merken dat het warmteverlies door infiltratie groter is dan het warmteverlies door de 

Afbeelding 1.5: Resultaten warmteverliesberekening  
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dichte delen van de gevel. Dit bevestigd het eerder genoemde feit dat de luchtdichtheid van de gevel 

de beperkende factor wordt bij een hoogwaardig geïsoleerde gevel. 

Hierbij moet de opmerking geplaatst worden dat voor de berekening een woning een genomen die 

tussen twee andere woningen in zit (zowel verticaal als horizontaal). Dat wil zeggen dat een 

hoekwoning of een woning die grenst aan het dak of de begane grondvloer wat minder gunstig zal 

uitvallen.   

Met warmteterugwinning mee gerekend komt het benodigd vermogen om een woning te 

verwarmen uit op 1700 W.  

 

Ook de simulatie gaf een benodigd vermogen voor de installaties. Volgens CASA Nova is het 

benodigd piekvermogen van de verwarming 980 W per woning. Dit is een erg groot verschil met de 

warmteverliesberekening. Dit komt doordat de warmteverliesberekening enkel uitgaat van het 

warmteverlies, en de warmtewinst niet wordt meegenomen in de berekening. De interne 

warmtebronnen en de zoninstraling zijn dus niet mee zijn gerekend.  Zoals in de paragraaf over de 

warmtebalans aan bod kwam, hebben de warmtewinsten dezelfde ordegrootte als de 

warmteverliezen. Ze hebben dus een grote invloed op de uiteindelijke warmtevraag. Daarom wordt 

uitgegaan van de berekening van CASA Nova bij de bepaling van het installatievermogen.  

Ook voor koeling gaf CASA Nova een piekbelasting; deze bedraagt 1570 W. Dit is vrij weinig 

vergeleken met de piekwarmtevraag. Gezien de kleine jaarlijkse koudevraag is deze piekbelasting 

zeer zeldzaam. De warmtepomp heeft een vermogen van 2,7 kW, en kan dan de woning dan ook 

ruimschoots voorzien van koeling.   
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Bijlage 7: berekening benodigd oppervlak voor wandverwarming 

 

In bijlage 6 is toegelicht wat het maximale vermogen is, benodigd om één woning in het worst case 

scenario te verwarmen. In deze bijlage wordt toegelicht hoeveel oppervlakte aan wandverwarming 

hierbij nodig is.  

De wandverwarming levert 111 W/m
2
. [eco-logisch.com, bezocht op 05-04-1014]. Dit is weergegeven 

in afbeelding 1.6. Dit is gebaseerd op een gewenste binnentemperatuur van 20 °C (iets lager dan 

ontwerptemperatuur 21  °C omdat het hier stralingswarmte betreft). En de temperatuur van het 

verwarmingswater is 35 °C. [Vaillant, 2013].  

 

 

 

Volgens de warmteverliesberekening is in totaal 1700 W nodig. Dan is er 1700 / 110 = 15 m
2
 

wandverwarming per woning nodig. Dit wordt verdeeld in 7 m
2
 per gevel. Gezien dit resultaat blijkt 

het niet nodig om de volledige gevel te voorzien van wandverwarming. Daarom is ervoor gekozen om 

een strook van de gevel te voorzien van wandverwarming. Zie afbeelding 1.7. Dit wordt de strook 

onder de ramen. Wandverwarming boven de ramen bleek geen goede optie omdat deze oppervlakte 

grotendeels achter de randbalk en vloer zit. Doordat de strook wandverwarming vrij laag zit, is het 

dan wel belangrijk dat men geen grote objecten voor de gevel zet op optimaal profijt te kunnen 

hebben van de verwarming.  

Afbeelding 1.6: Vermogen wandverwarming 

Bron: eco-logisch.com, bezocht op 05-04-2014.  
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Opmerking: aanvullend onderzoek zou gedaan kunnen worden naar de gevoelstemperatuur door de 

hele woning ten gevolge van de stralingswarmte. Indien hieruit blijkt dat sommige delen van de 

woning (ver weg van de wandverwarming in de gevel), onvoldoende comfort bieden, kan overwogen 

worden om aanvullende wandverwarming te plaatsen in de binnenwanden. Via leidingen in de 

leidingplint zou het water van de warmtepomp hierheen getransporteerd kunnen worden.  

  

Afbeelding 1.7: Indeling wandverwarming per element 
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Bijlage 8: Detaillering van het ventilatiekanaal in de keuken 

 

 

 

 




