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SAMENVATTING 
Probleemomschrijving 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland veel woningen gebouwd om de woningnood te verkleinen. Deze 

woningen voldoen tegenwoordig niet meer aan de energetische eisen. Tijdens de periode 1945 tot 1975 werd 

voor de bouw van deze woningen namelijk geen thermische isolatie toegepast. De thermische isolatie van deze 

woningen moet verbeterd worden, omdat de energie niet duurzaam wordt opgewekt. Naast de energetische 

kwaliteit is de kwaliteit van het binnenklimaat onvoldoende. Dit is vooral te wijten aan gebrekkige ventilatie. 

 

Naar aanleiding van deze punten is de onderzoeksvraag geformuleerd: 

“Op welke wijze kan men de kwaliteit van de gebouwschil verbeteren van een naoorlogse woning uit 

de periode 1945-1975 naar het kwaliteitsniveau van een Passiefhuis om daarmee de energieprestatie van de 

gehele woning en de kwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren, waarbij aanpasbaarheid is ingebouwd voor 

toekomstige eisen en de bewoners tijdens de uitvoering zo min mogelijk overlast ondervinden?” 

 

Doelstelling 

De woningen kunnen gesloopt worden of gerenoveerd worden. Er is gekozen voor renovatie, omdat; 

� het energieverbruik van bestaande woningen verminderd kan worden. Hiertoe dient de energetische 

kwaliteit van de bestaande woningen verbeterd worden. 

� bij sloop afval geproduceerd wordt. Dit is belastend voor het milieu. 

� de bouwcapaciteit niet voldoende groot is voor het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve 

woningvraag door enkel sloop en nieuwbouw in relatie tot de levensduur van de bestaande woningen. 

� de bestaande wijkstructuur en sociale structuur kwaliteiten hebben die gespaard moeten blijven. 

� het cultureel erfgoed bewaard moet worden. 

Vanuit dit brede kader is gekeken naar een oplossing op woningniveau. In de probleemstelling komen vier 

deelaspecten naar voren die behandeld worden in dit rapport; 

[1] verbeteren van de energieprestatie 

[2] verbeteren van de kwaliteit van het binnenklimaat 

[3] aanpasbaarheid inbouwen voor toekomstige eisen 

[4] minimale overlast veroorzaken voor bewoners 

 

De analyse van deze aspecten heeft geleid tot de ontwikkeling van een gevelcomponent voor de 

renovatiemarkt; de PLUG-component. 

 

Aanpak 

Het onderzoek is in een aantal fases verdeeld. Voorafgaand aan dit onderzoeksplan is een analyse gemaakt van 

de huidige renovatiemarkt en de problemen bij bestaande woningen. De verschillende fases en bijbehorende 

resultaten staan in [Figuur 11].  

� Strategische fase: In deze fase is een analyse gemaakt van de bestaande componenten en de 

woningvoorraad. Van bestaande producten, concepten en systemen zijn de voor- en nadelen 

onderzocht. Er is een referentiewoning gemaakt aan de hand van verschillende bronnen. De eisen die 

voortkomen uit het vooronderzoek zijn omgevormd tot een Plan van Eisen. 

� Creatie fase: In deze fase zijn verschillende varianten voor de component ontwikkeld. Deze varianten 

zijn beoordeeld op de aspecten die in het Plan van Eisen genoemd worden; uitvoering, bouwtechniek, 

bouwfysica, kosten, etc. 

� Ontwikkelingsfase: De gekozen variant is verder ontwikkeld en verfijnd. De materialisatie is hierbij een 

belangrijk onderdeel. Het ontwerp is getoetst door middel van handberekeningen en berekeningen met 

computerprogramma’s. 

 

Het afstudeeronderzoek gaat over projectonafhankelijke productontwikkeling. Het product is ontworpen om 

toepasbaar te zijn op een veelheid aan projecten. Hiertoe is een referentiewoning genomen, waarbij 

aangegeven wordt welke afwijkingen er mogelijk zijn op de referentiewoning. De referentiewoning voor het 

afstudeerproject is gemodelleerd aan de hand van een aantal bronnen; 

� Referentiewoningen Bestaande bouw, Novem, 2001 

� Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2007, SenterNovem 



vi 11 mei 2010 Afstudeerverslag K.A.M. Weijers 

 

Voor het ontwerp op woningniveau wordt gebruik gemaakt van het Passiefhuisconcept, dat oorspronkelijk uit 

Duitsland komt. Dit concept richt zich voornamelijk op energiebesparing. Daarom wordt veel aandacht 

besteedt aan de kwaliteit van de thermische schil, de luchtdichtheid van de woning en energiebesparende 

bouwkundige maatregelen. De definitie van een Passiefhuis is, een woning die; 

[1] minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar gebruikt voor ruimteverwarming 

[2] maximaal 120 kWh/m
2
 voor het totale primaire energiegebruik 

Er is een analyse gemaakt van verschillende renovatiemethoden. De conclusie van deze analyse is de keuze 

voor de renovatie van de gebouwschil. Vooral de overlast voor de bewoners wordt hiermee beperkt en de 

mogelijkheden voor aanpassing in de toekomst zijn aanwezig. Daarnaast blijft het gebruiksoppervlak 

gehandhaafd. Dit is belangrijk voor het comfort van de woning en de WWS-punten. Vanuit technisch oogpunt is 

de woningschilrenovatie ideaal, omdat alle koudebruggen opgeheven kunnen worden. Ook het uiterlijk van de 

woning kan veranderd worden, waardoor de straat en wijk een modernere uitstraling kunnen krijgen. 

 

Resultaat 

Binnen het concept van de woningschilrenovatie is de PLUG-component ontwikkeld. De PLUG-component 

bestaat uit een aantal onderdelen; 

� draagconstructie 

� thermisch isolatiemateriaal 

� ventilatiekanalen 

� thermisch geïsoleerde kozijnen 

� dynamische zonwering 

� gevelafwerking 

 

Voor de renovatie van één woning zijn vier PLUG-componenten nodig; twee voor de voorgevel en twee voor de 

achtergevel. Er is gekozen voor zo groot mogelijke complete componenten, zodat zoveel mogelijk werk in de 

fabriek gebeurd en zo min mogelijk op de bouwplaats. Hierdoor kan de uitvoeringstijd en daarmee de overlast 

voor de bewoners gereduceerd worden. De grootte van de componenten is afhankelijk van de 

transportafmetingen. Het element is 350 millimeter dik, twee tot drie meter breed en twee verdiepingen hoog 

(5,8 meter). Het element wordt verticaal georiënteerd tegen de woning geplaatst in verband met de richting 

van de ventilatiekanalen. Door de verticale plaatsing zijn koppelingen tussen ventilatiekanalen niet nodig. 

 

De uitvoeringstijd op de bouwplaats is door de grote componenten zo kort mogelijk en dus zal de hinder voor 

de bewoners minimaal zijn. Om de hinder voor de bewoners verder te minimaliseren worden aan de 

binnenzijde van de woning amper aanpassingen gedaan. Alle voorzieningen voor ventilatie dienen in de 

buitengevel aanwezig te zijn. Een essentieel aandachtspunt is de mogelijkheid tot variatie in gevelopbouw en 

gevelafwerking; standaardisatie met maatwerkmogelijkheden. Hierdoor is de component toepasbaar in 

verschillende projecten met diverse afmetingen van de bestaande woning en esthetische eisen voor de 

ingreep. 

 

Voor het verbeteren van de energieprestatie is gekeken naar een oplossing op woningniveau waar het PLUG-

component in functioneert. De oplossing hierin is de toepassing van de PLUG-component samen met na-

isolatie van begane grondvloer en dak, toepassen van een balansventilatiesysteem en Lage-Temperatuur-

Verwarming. Met het programma Vabi101 is een warmteverliesberekening gemaakt om te toetsen of LTV ook 

toegepast kan worden met de bestaande radiatoren. Dit is mogelijk gebleken. De oplossing op woningniveau is 

ook ingevoerd in het programma EPW waarmee de EPC wordt berekend. Deze berekening toont aan dat de 

Passiefhuiseisen gehaald kunnen worden. 

 

Bij de berekeningen met EPW en Vabi101 is een Rc-waarde van 8,0 m2K/W aangenomen voor de dichte gevel. 

Er zijn warmtedoorgangsberekeningen gemaakt met het programma Bisco om te toetsen of het ontwerp ook 

voldoet aan deze Rc-waarde. Dit blijkt het geval te zijn, ook ter plaatse van de ventilatiekanalen.  

 

De huidige kwaliteit van het binnenklimaat van de bestaande woningvoorraad voldoet in veel gevallen niet aan 

gezondheidseisen. Daarom is in de PLUG-component een ventilatievoorziening ingebouwd. Uit analyse kwam 

naar voren dat een balansventilatiesysteem met WTW de beste keus is. Voornamelijk in combinatie met een 

hogere luchtdichtheid en thermische isolatiewaarde van de woningschil. In Passiefhuizen wordt namelijk ook 

een balansventilatiesysteem toegepast. Om een beter binnenklimaat te realiseren dan gebruikelijk is naar 
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aanleiding van literatuuronderzoek een hoger ventilatiedebiet gekozen. Het Bouwbesluit eist 7 dm3/s per 

persoon. Het toegepaste ventilatiesysteem voorziet in een ventilatiedebiet van 14 dm3/s per persoon. Gesteld 

kan worden dat hierdoor de luchtkwaliteit beter is dan bij toepassing van een systeem op Bouwbesluitniveau. 

 

De PLUG-component is ontworpen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de bewoners. Met dit 

uitgangspunt is de ingreep toepasbaar bij bewoning en hoeft de bewoner niet tijdelijk of permanent te 

verhuizen. Hierdoor zou het voor woningcorporaties eenvoudiger kunnen zijn de bewoners mee te krijgen in 

het renovatieproces. Het renovatieproces duurt vijf dagen. Tijdens het proces kan de bewoner in zijn woning 

blijven en hoeft alleen de zolder gedeeltelijk vrij te maken. De gevelopeningen zijn slechts gedurende één dag 

open tijdens dit proces, er staat vijf dagen een steiger in de tuin en er lopen bouwvakkers in en rond de 

woning. Dit is alle overlast die er is voor de bewoners. 
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1 INLEIDING 
Dit afstudeerverslag bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt de aanleiding en onderzoeksopzet behandeld. Deel 

2 is een verslag van de analyse fase van het onderzoek. In deel 3 wordt het ontwerp van de PLUG-component 

verder behandeld. Naast dit afstudeerverslag is er ook een tekeningenboek. De tekeningen van de PLUG-

component en de referentiewoning staan in het tekeningenboek. De bronnen die gebruikt zijn bij het 

betreffende hoofdstuk of paragraaf staan op het einde van dat stuk opgesomd. In de volgende paragrafen 

wordt een leeswijzer gegeven en het begrip renovatie uitgelegd. 

1.1 Leeswijzer 

Deel 1 Inleiding 

1 Inleiding 

In de inleiding wordt een leeswijzer aangereikt en het begrip renovatie uitgelegd. 

2 Onderzoeksopzet 

Dit hoofdstuk behandelt de aanleiding voor het onderzoek, de doelstelling en probleemstelling, de 

onderzoeksaanpak en de fases die doorlopen zijn. 

Deel 2 Analyse 

3 Marktanalyse 

De marktanalyse liet de geschiedenis van de renovatiemarkt zien, de huidige ontwikkelingen, het begrip 

componentrenovatie en het Slimbouwen-concept. 

4 Analyse woningvoorraad 

De kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de woningvoorraad wordt hier uiteengezet. 

5 Referentiewoning 

Voor het onderzoek is een referentiewoning gemaakt.  

6 Analyse renovatieproces 

Het renovatieproces is onderzocht en wordt hier behandeld. 

7 Analyse bestaande producten 

Er zijn producten voor de renovatiemarkt beschikbaar. Deze worden hier kort behandeld. 

8 Passiefhuisconcept 

Het toegepaste concept voor het ontwerp is het Passiefhuisconcept. 

9 Plan van Eisen 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en eisen geformuleerd. 

10 Vergelijking renovatieconcepten 

Drie renovatiemethoden zijn vergeleken met elkaar en worden in dit hoofdstuk besproken. 

Deel 3 Ontwerp 

11 Renovatieproces 

Het ontwerp van het renovatieproces wordt in dit hoofdstuk behandeld. 

12 Concept Woningniveau 

De PLUG-component past binnen een concept op woningniveau. 

13 Ventilatiesysteem 

Het ventilatiesysteem is onderzocht en wordt hier besproken. 

14 PLUG-component 

De PLUG-component komt in dit hoofdstuk aan bod. 

15 Resultaten en conclusies 

De resultaten en conclusies van het onderzoek worden hier behandeld. 

BIJLAGEN 

A EPW ENERGIEBEREKENING REFERENTIEWONING 

Voor de energiebehoefte van de referentiewoning is een EPW berekening gemaakt. Deze wordt hier 

behandeld. 

B Ventilatieberekeningen 

Ten grondslag aan het ontwerp liggen de ventilatiedebiet berekeningen. 

C Biscoberekeningen 

In deze bijlage zijn de warmtedoorgangsberekeningen van het PLUG-component opgenomen. 

D Achtergrondinformatie 

Deze bijlage behandeld in het kort een aantal subsidies en regelingen. 
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1.2 Renovatie 

Een aantal belangrijke begrippen die met renovatie te maken hebben, worden hier uitgelegd; groot onderhoud, 

planmatig onderhoud en laag, midden en hoog renovatie. In [Figuur 1]worden deze begrippen geplaatst in een 

grafiek waarin de kwaliteit van de woning in de tijd staat afgebeeld. In deze figuur is te zien dat de kwaliteit van 

de woning in de loop der jaren afneemt; zowel de bouwtechnische als de woontechnische kwaliteit gaat 

achteruit. De bouwmaterialen degraderen en de woontechnische eisen worden steeds hoger, dus de 

bestaande kwaliteit lager. 

 

Groot onderhoud 

Bij groot onderhoud worden zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de woning structurele 

aanpassingen gedaan. Deze vorm van onderhoud bevordert de levensduur van de woning, levert een 

energiebesparing op en geeft een nieuwe woonbeleving en meer wooncomfort. Een voorbeeld van groot 

onderhoud is het vervangen van het dak of het vernieuwen van het gehele installatiesysteem van de woning. 

 

Planmatig onderhoud 

Planmatig onderhoud is het periodieke onderhoud of de vervanging van onderdelen van de woning, omdat hun 

levensduur verstreken is. Deze tijdsperiode is bij realisatie in te schatten en dus ook te plannen. Bij planmatig 

onderhoud wordt geen structurele verbetering van het wooncomfort gerealiseerd. Er vindt wel toepassing van 

energiebesparende maatregelen plaats. Een voorbeeld van planmatig onderhoud is het periodiek schilderen 

van kozijnen en het vervangen van de CV-ketel. 

 

Bij renovatie wordt de huidige prestatie van een gebouw verbeterd. Deze prestatie is weer onder te verdelen in 

een viertal groepen; functionaliteit, vormgeving, veiligheid en comfort. Deze verbetering kan plaatsvinden op 

verschillende niveaus; laag, midden en hoog niveau. Laag niveau betekent enkel instandhouding van de 

woning. Hierbij wordt onderhoud gepleegd om de woning 15 jaar langer te exploiteren. Dit niveau wordt vaak 

toegepast wanneer de ontwikkelingen in de toekomst onzeker zijn of wanneer er sterke veranderingen in de 

vraag verwacht worden. Bij het midden niveau ligt de nadruk op kwaliteitverbetering behoeve van een 

exploitatieduur verlenging van 30 jaar, bijvoorbeeld door het vervangen van de schil, de installaties en de 

inbouw ten. Hierbij speelt het terugbrengen van het onderhoud een rol. De plattegronden worden nauwelijks 

aangepast. Hoog niveau renovatie voorziet in een exploitatieduur verlenging van 50 jaar. De gehele woning 

wordt aangepast, met uitzondering van de fundering en het casco. Na deze ingreep moet de woning kunnen 

concurreren met de prestatie van een nieuwbouwwoning. 

 

 

 

 

1) Planmatig onderhoud 

 

 

 

2) Grootonderhoudsplan 

 

 

 

3) Midden niveau renovatie 

 

 

 

4) Hoog niveau renovatie 

 

 

 

5) Laag niveau renovatie 

Figuur 1: Levensduur, veroudering en ingreep 

Bron: [L4]  [M. Liebregts, Onderhoud en renovatietechniek, dictaat, Technische Universiteit Eindhoven, 1999] 
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Een renovatie kan uitgevoerd worden met een aantal verschillende benaderingen. Volgens M. Liebregts kan 

onderscheid worden aangebracht in drie benaderingen; historiserend, contrasterend en in gesprek met. 

Historiserend wil zeggen dat voor de nieuwe functionele eisen het bestaande ontwerp wordt aangehouden. Bij 

een contrasterende benadering wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen oud en nieuw. De benadering 

in gesprek met voorziet in een herkenbare toevoeging waarbij het bestaande de overhand houdt. 

 
[L4]  [M. Liebregts, Onderhoud en renovatietechniek, dictaat, Technische Universiteit Eindhoven, 1999] 

[L38]  [M. Liebregts, Het programma: een beeld om in te wonen, artikel, Renovatie, nr. 4, augustus 2008] 
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2 ONDERZOEKSOPZET 
Het onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van een component voor de renovatiemarkt, waarmee de huidige 

kwaliteit van de gebouwschil van een naoorlogse woning uit de periode 1945-1975 verbeterd wordt naar het 

kwaliteitsniveau van een Passiefhuis, om daarmee de energieprestatie van de woning en de kwaliteit van het 

binnenklimaat te verbeteren, waarbij aanpasbaarheid is ingebouwd voor toekomstige eisen en de bewoners 

tijdens de uitvoering zo min mogelijk overlast ondervinden. 

2.1 Aanleiding van het afstudeeronderzoek 

De keuze voor renovatie wordt aan de hand van een aantal aspecten nader verklaard; energie, materiaal, 

woningtekort, bestaande wijk- en sociale structuur en cultureel erfgoed.  

2.1.1 Energie 

Het verbruiken van energie in woningen is belastend voor het milieu. Zo wordt voor de opwekking van die 

energie in Nederland voornamelijk gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn olie, 

gas en steenkool, en dit zijn eindige grondstoffen. Zij worden op een veel hoger tempo verbruikt dan dat ze 

aangemaakt worden en zijn in een beperkte hoeveelheid voorhanden op de aarde. Het gebruik van die 

brandstoffen zal in de toekomst eindigen. Verschillende prognoses geven uiteenlopende jaartallen voor het 

eindigen van de voorraad. Deze prognoses worden ieder jaar bijgesteld, omdat er nieuwe voorraden worden 

ontdekt en verbeterde technieken nieuwe ontginning rendabel maken. Echter, wanneer het moeilijker wordt 

om de grondstoffen te ontginnen zal de prijs daarvan stijgen. De kosten voor de energie die opgewekt wordt 

door verbranding van fossiele brandstoffen zullen in de toekomst dus stijgen, omdat de fossiele brandstoffen 

moeilijker bereikbaar worden. Wanneer men het energieverbruik vermindert, spaart men op de kosten voor 

energie. Naast de eindigheid en de stijgende kosten zijn de emissies die vrijkomen bij de opwekking van 

energie schadelijk voor het milieu. Zo veroorzaakt onder andere CO2, dat vrijkomt bij de verbranding van 

aardgas en kolen, voor het broeikaseffect. Het kabinet Balkenende IV heeft in 2009 een aantal doelstelling 

opgesteld voor de reductie van CO2-uitstoot; vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30 

procent vergeleken met 1990, het tempo van energiebesparing vergroten tot 2 procent per jaar en het aandeel 

duurzame energie 20 procent van het totale energiegebruik in 2020.  

 

Het is dus van belang om het energieverbruik in woningen terug te dringen om de schade aan milieu te 

reduceren. Daarnaast zijn er in Nederland nog niet voldoende duurzame energiebronnen, zoals windenergie, 

zonne-energie en waterenergie, om volledig aan de huidige energievraag te voldoen. De opwekking van 

energie in Nederland gebeurde in 2008 voor slechts 3,4 procent met duurzame energiebronnen. [Tabel 1] 

 

Aandeel van duurzame energie in Nederlandse energievoorziening 

Jaar 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Aandeel duurzame energie [%] 0,7 0,8 1,2 2,4 2,8 2,9 3,4 
Tabel 1: Aandeel van duurzame energie in Nederlandse energievoorziening 

Bron: www.cbs.nl 

2.1.2 Toegepaste methode voor reduceren van het energieverbruik 

Om de schadelijkheid voor milieu door het energieverbruik te reduceren wordt de Trias Energetica strategie 

gehanteerd. Het probleem wordt bij de bron aangepakt; de energievraag. Deze moet verkleind worden. 

Vervolgens dienen duurzame energiebronnen ingezet te worden om in de verminderde energievraag te 

voorzien. Als laatste stap dienen de eindige brandstoffen efficiënt gebruikt te worden. Een combinatie van de 

drie stappen is een ideaal voor een nieuw component. In Figuur 2 worden voorbeelden van de drie stappen 

gegeven.  
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Stap 1 Energievraag verminderen 

Dit kan gerealiseerd worden door de thermische 

prestatie van de schil te verbeteren en door 

toepassen van efficiëntere apparaten. 

 

 

Stap 2 Duurzame energiebronnen gebruiken 

Door installatie van bijvoorbeeld zonneboilers of 

photovaltaïsche cellen in de woning. 

 

 

Stap 3 Efficiënt gebruiken van eindige brandstoffen 

Dit dient gedaan te worden in de energie centrales 

en decentrale opwekkingssystemen, bijvoorbeeld in 

CV-ketels in woningen 

 

Figuur 2: Trias Energetica met stap 1, 2 en 3 

 

De energetische prestatie van een gebouw wordt onder andere bepaald door de prestatie van de gebouwschil, 

de installaties en het gebruik. De focus zal in dit onderzoek liggen op het verbeteren van de energetische 

prestatie van de gebouwschil. Als eis wordt gegeven dat de gebouwschil minimaal het niveau moet krijgen van 

een Passiefhuis. De bestaande constructie dient dus opgewaardeerd te worden naar de kwaliteitseisen van een 

Passiefhuis. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de thermische isolatie, de luchtdichtheid en thermische 

bruggen. 

2.1.3 Materiaal 

Naast het energievraagstuk is ook het gebruik van materialen een aandachtspunt voor het milieu. In 2005 

zorgde de bouw voor ongeveer 23,5 Mton bouwafval. De totale afvalhoeveelheid in Nederland was in dat jaar 

60,4 Mton. De bouw was dus verantwoordelijk voor 39% van de totale hoeveelheid afval. De hoeveelheid 

materialen die bij de sloop van een gemiddelde woning vrijkomt is enorm; ongeveer 120 ton voor een woning 

van 100m
2
. Dit sloopafval zou voorkomen of verminderd kunnen worden door die woningen niet te slopen, 

maar te renoveren. Daarnaast kan er ook materiaal bespaard worden door het gebruiken van de bestaande 

constructies en bouwdelen. 
 

[i1] [CBS, Stateline databank,www.cbs.nl] 

2.1.4 Woningtekort 

In Nederland is sprake van een kwalitatief en kwantitatief woningtekort. De kwaliteiten van de huidige 

woningen sluiten niet aan bij de wensen van de bewoners en woningzoekenden en er zijn te weinig woningen. 

 

Er is sprake van een verschil in gevraagde en geboden prijs, kwaliteit en locatie. Vooral starters, lagere 

inkomensgroepen en ouderen hebben moeite met het vinden van geschikte en betaalbare woningen.  

Om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren kan gekozen worden voor sloop en 

nieuwbouw en voor renovatie. De woningvoorraad bedroeg per 1 januari 2008 ruim 7 miljoen woningen. Met 

de bouwsnelheid van 2007 van 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar duurt het ruim 87 jaar om de bestaande 

woningen te vervangen door middel van sloop en nieuwbouw. Dan moeten er ook jaarlijks 80.000 woningen 

vervangen en dus gesloopt worden. Het huidige slooptempo is daarvoor te laag. In 2006 en 2007 zijn er ruim 

17.000 woningen gesloopt. De voorraad wordt in deze berekening niet vergroot. Het duurt dus waarschijnlijk 

langer dan de gestelde periode van 87 jaar, omdat er ook een kwantitatief woningtekort is; er moeten dus ook 

extra woningen gebouwd worden. De levensduur van de woningen moet dan ongeveer 100 jaar te zijn. Dit is 

niet altijd het geval. Er wordt vaak gerekend met een standaard levensduur van 50 jaar. De levensduur van 

bestaande woningen moet verlengd worden om de vervanging van de totale woningvoorraad mogelijk te 

maken. Renovatie is een belangrijke schakel hierin. 
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Naast het kwalitatief woningtekort is er ook sprake van een kwantitatief woningtekort. Dit woningtekort was in 

2004 2,4 procent
[L23]

. Dit zijn in totaal meer dan 100.000 woningen. Het huidige kabinet wil een landelijk 

woningtekort van 1,5 procent realiseren om een meer ontspannen woningmarkt te realiseren waarbij het 

aanbod volgend is op de vraag.
 

[
L25

] 
Volgens het Ministerie van VROM wordt met een productie van 80.000 tot 83.000 woningen per jaar de 

doelstelling in 2012 gehaald. In 2007 bedroeg de nieuwbouwproductie 80.000 woningen, voorgaande jaren 

werd dit aantal niet gehaald. Om toch in de woningvraag te voorzien kan bijvoorbeeld minder gesloopt 

worden, waardoor de voorraad minder afneemt of kan de kwaliteit van de voorraad verbeterd worden, 

waardoor de kwalitatieve woningvraag afneemt. 

 

Analyse woningvoorraad  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Overheid en 

woningbouwcorporaties 

13.365 14.609 16.933 18.971 20.960 21.415 24.124 

Bouwers voor de markt 37.726 42.233 42.527 45.184 50.855 49.054 50.372 

Andere particuliere 

opdrachtgevers 

8.538 8.472 7.496 8.227 8.348 8.413 8.436 

Totaal nieuwbouw 59.629 65.314 67.016 72.382 80.193 78.882 82.932 

Gesloopte woningen 14.114 16.176 13.330 17.741 17.264 - - 

Voorraad mutatie 45.515 49.138 53.686 54.641 62.929 63.723 70.876 

Voorraad per 1 januari 6.764.066 6.809.581 6.858.719 6.912.405 6.967.046 7.043.212 7.104.518 
Tabel 2: Veranderingen van de woningvoorraad, nieuwbouw en sloop 

Bron: [i1] [CBS, Stateline databank,www.cbs.nl] 

 
 

[L25]  [VROM, Actieplan woningproductie, persbericht, www.vrom.nl, 22 november 2007] 

[L28]  [Bouwend Nederland, Bouw in Cijfers 2003-2007, publicatie, 2008] 

[i1] [CBS, Stateline databank,www.cbs.nl] 

2.1.5 Bestaande wijk- en sociale structuur 

De bestaande wijken uit de periode vlak na de tweede wereldoorlog kunnen grote stedebouwkundige 

kwaliteiten hebben. Ze zijn vaak ruim opgezet met veel groen en bevinden zich vlak bij het centrum van de 

steden. Latere uitbreidingen bevinden zich namelijk steeds verder van het stadshart. Deze kwaliteiten dienen 

behouden te blijven in plaats van slopen. Het slopen heeft namelijk ook gevolgen voor de sociale structuur van 

de wijken. De huidige bewoners zouden door een verhoogde huur door nieuwbouw niet meer in staat kunnen 

zijn om terug te keren in de wijk waarmee de huidige sociale structuur volledig zal veranderen. 

 
[L30]  [S. Vos en D. de Bruijn, Slimrenoveren, afstudeerproject, www.slimrenoveren.nl, 2008] 

2.1.6 Cultureel erfgoed 

De naoorlogse woningen zijn gebouwd tijdens de wederopbouwjaren vlak na de tweede wereldoorlog. Bij de 

bouw hiervan is vaak gebruik gemaakt van bouwsystemen die deel uitmaken van bepaald cultureel erfgoed, 

zoals het Polynorm-systeem, met een staalframe, en het Airey-systeem. Deze woningen laten het beeld zien 

van een bepaalde periode uit de Nederlandse geschiedenis en deze historische waarde dient dan ook bewaard 

te worden. 

2.1.7 Conclusie noodzaak renoveren 

Men kan kiezen voor renovatie om uiteenlopende redenen. Deze zijn in dit hoofdstuk behandeld en worden 

hier samengevat. Er is gekozen voor renovatie, omdat; 

� Het energieverbruik van bestaande woningen verminderd kan worden. Hiertoe dient de energetische 

kwaliteit van de bestaande woningen verbeterd worden. 

� Bij sloop afval geproduceerd wordt. Dit is belastend voor het milieu. 

� De bouwcapaciteit niet voldoende groot is voor het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve 

woningvraag door enkel sloop en nieuwbouw in relatie tot de levensduur van de bestaande woningen. 

� De bestaande wijkstructuur en sociale structuur kwaliteiten hebben die bespaard moeten blijven. 

� Het cultureel erfgoed bewaard moet worden. 
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De verschillende aspecten zijn in specifieke situaties in meer of mindere mate belangrijk voor de beslissing tot 

renovatie. Renovatie is beter dan sloop indien; 

� Voldoende ruimtelijke en stedebouwkundige kwaliteiten binnen de bestaande woonwijk aanwezig zijn; 

voldoende kavelgrootte, groen- en speelvoorzieningen, parkeergelegenheid, algemene voorzieningen. 

� Voldoende constructieve kwaliteiten van fundering en hoofddraagconstructie, zodat deze een nieuwe 

exploitatieperiode van 50 jaar kunnen faciliteren. 

2.2 Afgerond onderzoek 

Er is al veel onderzoek uitgevoerd naar het opwaarderen van bestaande woningen. In deze onderzoeken 

werden verschillende uitgangsposities ingenomen. Er zijn onder andere een gevel ontwikkeld voor een 

galerijflat, aanbouwunits voor woningen en verschillende renovatie en herbestemmingplannen zijn uitgewerkt. 

2.3 Maatschappelijk en wetenschappelijk belang 

Tegenwoordig is er een steeds grotere vraag naar comfort; bewoners willen meer dan de huidige kwaliteit van 

bestaande woningen. Met de ontwikkeling van een component voor de woningschil kan in deze vraag voorzien 

worden door het verbeteren van de thermische prestatie en de kwaliteit van het binnenklimaat van de 

woningvoorraad. Daarnaast zal CO2-uitstoot verminderd worden door een daling in het energieverbruik van de 

woning. Dit staat in verband met de doelstelling van het huidige kabinet om 30 procent minder uitstoot 

broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 te behalen en per jaar 2% energie te besparen. 

 

Het wetenschappelijke belang zal zich uiten in nieuwe inzichten of innovatieve producten met betrekking tot 

de verbetering van de gebouwschil bij renovatieprojecten. Het product is een aanvulling op het aanbod van 

reeds bestaande bouwproducten. Het onderscheidend vermogen hierbij is de positie van de bewoner in het 

renovaiteproces; de overlast wordt beperkt. 

2.4 Doelstelling 

Het onderzoek geeft in de analyse fase een overzicht geven van verschillende mogelijkheden voor de renovatie 

van de gebouwschil van woningen uit de periode 1945-1975. In de ontwerp fase is een component voor de 

renovatie van de gebouwschil ontwikkeld waarmee de thermische isolatie en de luchtdichtheid van bestaande 

woningen verbeterd worden, om zo tot het kwaliteitsniveau van een Passiefhuis te komen en daardoor het 

energieverbruik te verminderen. Hierbij is een combinatie met installaties gezocht worden en de toepassing 

van de Slimbouwen® visie. 

 

Een aantal stappen van het gehele productontwikkelingsproces is doorlopen; van de marktanalyse tot en met 

de testfase. Het resultaat is het ontwerp van een gevelcomponent. Het hoofddoel van het afstuderen is om de 

eigen competenties op het vakgebied van de productontwikkeling te vergroten door middel van het doorlopen 

van de verschillende fases van de ontwikkeling van een product. 

 

Het is noodzaak de bestaande woningvoorraad te renoveren. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de woningen 

uit de periode 1945-1975, omdat hier het grootste renovatiepotentieel ligt. De thermische isolatie is niet of 

nauwelijks aanwezig en de woningen uit deze periode maken een groot deel van de totale woningvoorraad uit. 

De renovatieaanpak wordt ontworpen vanuit het bewonersperspectief; tijdens en na renovatie. De overlast 

van werkzaamheden, verhuizen van bewoners die niet meer terug kunnen door hogere huurprijzen wordt 

geminimaliseerd. 

 

2.5 Probleemstelling 

De probleemstelling van het onderzoek is de volgende: 

“Op welke wijze kan men de kwaliteit van de gebouwschil verbeteren van een naoorlogse woning uit 

de periode 1945-1975 naar het kwaliteitsniveau van een Passiefhuis om daarmee de energieprestatie van de 

gehele woning en de kwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren, waarbij aanpasbaarheid is ingebouwd voor 

toekomstige eisen en de bewoners tijdens de uitvoering zo min mogelijk overlast ondervinden?” 
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De oorspronkelijke probleemstelling betrof de gehele gebouwschil. Naarmate het onderzoek vorderde is er 

voor gekozen om de focus op de gevel te leggen, omdat hier nog veel verbetering op het gebied van 

thermische isolatie mogelijk is. Deze isolatie is nog niet vaak toegepast in de rijtjeswoningen uit de periode 

1945-1975, namelijk in nog geen 40% van de totale woningvoorraad [L15]. Daarnaast wordt door een andere 

afstudeerder, Mark Straver, een product voor het dak ontwikkeld. In het hoofdstuk 7 “Analyse bestaande 

producten” wordt ingegaan op de bestaande producten en de keuze voor de gevel. 

2.6 Conceptueel model 

Het uitgangspunt van het onderzoek is de bestaande woning. Aan deze woning worden verschillende eisen 

gesteld; vanuit de bewoners, wettelijke eisen en in dit onderzoek de eisen voor een Passiefhuis. Voldoet deze 

woning niet aan de eisen dan kan gekozen worden voor sloop of renovatie. In dit onderzoek is gekeken naar de 

renovatie van een woning uit de periode 1945-1975. Hierbij is de focus gelegd op de gebouwschil. Tijdens de 

renovatie worden verschillende producten en concepten ingezet om tot het kwaliteitsniveau van een 

Passiefhuis te komen. Mogelijke aandachtspunten hierbij zijn de luchtdichtheid en de aansluitingen met deuren 

en kozijnen, het dak en de begane grond vloer. 

 

 

 
Figuur 3: Conceptueel model van het afstudeeronderzoek 

 

2.7 Onderzoeksaanpak 

In het vooronderzoek is de noodzaak tot renoveren onderzocht, de huidige en toekomstige renovatiepraktijk 

bekeken en de eisen voor een Passiefhuis zijn opgezocht. Na het vooronderzoek is een analyse gemaakt van de 

bestaande woningen door middel van literatuurstudie. Ook zijn de bestaande producten en concepten 

onderzocht op voor- en nadelen. Daarnaast zijn de eisen die de verschillende actoren aan het product stellen 

onderzocht door middel van literatuurstudie en interviews. Met de resultaten van deze analyse en de eisen uit 

normen, wetten en van het Passiefhuis concept, is een Plan van Eisen opgesteld. Aan de hand van dit Plan van 

Eisen zijn verschillende varianten ontworpen. Uit deze varianten is een keuze gemaakt, op basis van 

berekeningen en simulaties, en deze is verder doorontwikkeld. Deze keuze is toegepast voor een 

referentiewoning. 
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2.8 Onderzoeksfases 

Het onderzoek is in een aantal fases verdeeld.. Voorafgaand aan dit onderzoeksplan is een analyse gemaakt van 

de huidige renovatiemarkt en de problemen bij bestaande woningen. De verschillende fases en bijbehorende 

resultaten staan in [Figuur 11].  

� Strategische fase: In deze fase is een analyse gemaakt van de bestaande componenten en de 

woningvoorraad. Van bestaande producten, concepten en systemen zijn de voor- en nadelen 

onderzocht. Er is een referentiewoning gemaakt aan de hand van verschillende bronnen. De eisen die 

voortkomen uit het vooronderzoek zijn omgevormd tot een Plan van Eisen. 

� Creatie fase: In deze fase zijn verschillende varianten voor de component ontwikkeld. Deze varianten 

zijn vergeleken op de aspecten die in het Plan van Eisen genoemd worden; uitvoering, bouwtechniek, 

bouwfysica, kosten, etc. 

� Ontwikkelingsfase: De gekozen variant is verder ontwikkeld en verfijnd. De materialisatie is hierbij een 

belangrijk onderdeel. Het ontwerp is getoetst door middel van handberekeningen en berekeningen met 

computerprogramma’s. 

 

 
 
Figuur 4: De verschillende fases van het afstudeeronderzoek, BC is Begincolloquium, TC tussencolloquium en EC eindcolloquium 
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3 MARKTANALYSE 
De marktanalyse bestaat uit een analyse van de geschiedenis van de renovatiemarkt, de huidige 

ontwikkelingen in de renovatie markt en concepten die de laatste jaren op de markt verschenen zijn. 

 

De renovatiemarkt is onderdeel van de bouwmarkt als geheel. In beide markten zijn een aantal ontwikkelingen 

aanwezig die van belang zijn bij de ontwikkeling van de gevelcomponent. 

3.1 Geschiedenis van de renovatiemarkt 

Direct na de Tweede Wereldoorlog waren de drijfveren voor de bouwmarkt het oplossen van de woningnnood 

met een beperkte hoeveelheid materialen. De innovatie werd dan ook gedreven door kosten- en 

materiaalreductie en het opvoeren van het bouwvolume. In deze periode was van renovatie was nauwelijks 

sprake. 

 

Door de opkomst van de centrale verwarming in de jaren zestig en zeventig, de oliecrisis van 1973 en stijgende 

energiekosten kreeg het energiegebruik de aandacht eind jaren zeventig. Dit energiegebruik werd gerelateerd 

aan thermische isolatie, kierdichting, onderhoud en regeling van de CV en het ventilatiegebruik. Deze gebreken 

werden tijdens onderhoud of renovatie aangepakt. De kierdichting werd vooral aangepakt tijdens de Nationale 

Kierenjacht, een campagne van de overheid om woningen kierdicht te maken. Voor nieuwbouw werden 

isolatie-eisen gesteld. Dakisolatie is sinds 1975 verplicht, gevelisolatie sinds 1979 en isolatie van de begane 

grond vloer vanaf 1983. 

 

Bij onderhoud en renovatie werden energiebesparende maatregelen genomen, zoals na-isoleren van het dak. 

Door de groeiende woningvoorraad werd het onderhoud en de onderhoudskosten steeds belangrijker. De 

toepassing van producten was in deze bouwperiode techniek gedreven en de aandacht lag bij de technische 

levensduur. Sinds de jaren tachtig zijn er gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, zoals kozijn- en 

isolatiebedrijven. 

 

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig kwam het consument gericht bouwen op. De producten waren meer 

gericht op gebruik en de functionele levensduur kreeg meer aandacht dan voorheen. Er kwam vraag naar meer 

luxe, individualiteit en uitstraling van producten en woningen. De nadruk in de renovatiemarkt lag steeds meer 

op het plegen van onderhoud in plaats van renoveren. In deze periode werd het demonstratieprogramma 

E’novatie uitgevoerd, een combinatie van energiebesparende maatregelen en een verbetering van het 

binnenklimaat. 

 

De trend binnen de renovatie over decennia heen is dat de renovatie steeds meer gestandaardiseerd wordt en 

er steeds minder handwerk verricht wordt op de bouwplaats. 

 

 
Figuur 5: Tijdslijn van de aandachtspunten binnen de renovatiemarkt 

 

vanaf 1975 Verhelpen technische gebreken door slechte materialen en kinderziektes bouwsystemen 

1975 – 1980 Na-isolatiegolf 

1985 - 1990 Energie en vochthuishouding � installaties E’novatie 

1990  Consumentgericht bouwen en geluidsisolatie 

2005  Cradle to Cradle 
[www.bestaandewoningbouw.nl] 
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3.2 Algemene ontwikkelingen 

De renovatiemarkt valt binnen de gehele bouwmarkt en kent dus ook de verschillende ontwikkelingen die in de 

gehele bouw voorkomen; arbeidstekort, ontgroening en vergrijzing van arbeidsmarkt en stijgende 

productiekosten. De renovatiemarkt is extra benadeeld door het arbeidstekort; bij nieuwbouw vormt de 

verhouding arbeid-materiaal 40:60 en bij renovatie is de verhouding ongeveer 60:40. De ontgroening en 

vergrijzing houden in dat de jongere werknemers eerder vertrekken uit de bouwsector en oudere werknemers 

langer blijven. De productiekosten zijn afhankelijk van onder andere grondstofkosten, brandstofprijzen en 

loonkosten. Deze kosten kennen over de afgelopen jaren een verhoging. 

 
[L28]  [Bouwend Nederland, Bouw in Cijfers 2003-2007, publicatie, 2008] 

 

De invloed van de consument wordt steeds groter. Consument gericht bouwen is in opkomst, ook in de 

renovatiemarkt. Toegepaste bouwtechnieken dienen flexibel te zijn om aan de veranderende vraag van 

verschillende bewoners te voldoen. 

3.2.1 Aandacht voor milieu 

Vanaf de jaren zeventig wordt er in meer of mindere mate aandacht besteedt aan het milieu. De hoeveelheid 

aandacht schommelt door de tijd. Tegenwoordig vindt de aandacht voor het milieu naast toepassing in de 

materialen ook een plek in de marketing van een bedrijf. Termen als “duurzaam bouwen” en “cradle-to-cradle” 

worden ingezet om het imago van de organisatie te verbeteren. 

3.2.2 Krimpregio’s 

In sommige regio’s in Nederland is sprake van krimp, vooral in Noordoost Groningen en Zuid Limburg. Negen 

procent van de gemeenten in Nederland heeft te maken met een daling in het aantal huishoudens tussen 2007 

en 2025 volgens prognoses van het CBS en PBL. Deze daling wordt veroorzaakt door vergrijzing en ontgroening. 

In deze gemeenten ligt een transformatieopgave voor de woningvoorraad door de veranderende vraag. 

DEMOS geeft hiervoor vier mogelijkheden; sloop van de minst aantrekkelijke woningen, herstructureren van 

bestaande woonwijken, nieuwbouwplannen naar beneden bijstellen of de functie veranderen. 

 

[F. Verwest, N. Sorel en E. Buitelaar, Krimp vraagt om veranderingen, 2009, DEMOS] 

3.3 Componentrenovatie 

Eerst wordt het verschil aangegeven tussen een component en een element, omdat beide termen dicht bij 

elkaar staan. Een component is een “samenstellend deel”, een samenvoeging van meerdere producten en 

functies. De component wordt samengesteld uit meerdere halffabricaten of elementen. Zo is een gevelproduct 

waarin kozijnen en glas, zonwering en thermische isolatie zijn opgenomen een voorbeeld van een component. 

Een component is meer op gebruik gericht. Het moet meerdere functies kunnen vervullen. 

 

Elementen zijn “elk van de onderdelen waaruit een verzameling bestaat”. Een element is dus een onderdeel 

van een groter geheel, bijvoorbeeld een kozijn in een geprefabriceerd gevelelement. In dit onderzoek wordt 

het product aangeduid met de term component. Het product vervult meerdere functies en bestaat uit 

meerdere producten, halffabricaten en elementen. 

 

Componentrenovatie is een renovatiemethode waarbij gebouwdelen als component geproduceerd worden en 

in het geheel op de bouwplaats gemonteerd worden. Een component wordt idealiter door één partij 

geproduceerd en gemonteerd, zodat garantie voor de werking van de component gegeven kan worden door 

die partij. Dit is niet het geval wanneer een andere partij het component plaatst. Een variant op deze werkwijze 

is dat de productie van de component bij één partij ligt en gecertificeerde aannemers de component plaatsen. 

Componentrenovatie streeft naar een projectoverstijgende oplossing. Speerpunten van deze 

renovatiemethode zijn een betere kosten-kwaliteitsverhouding, minder arbeid op de bouwplaats, meer ruimte 

voor individueel maatwerk en een gegarandeerde kwaliteit. De scheiding tussen gebouw en installaties dient 

verbroken te worden. De verschillende onderdelen moeten gecombineerd worden tot gebouwcomponenten 

die meerde functies hebben. Een voorbeeld is het dak waar ook energieopwekking plaatsvindt door middel van 

een zonneboiler of PV-cellen. Het gebruik van componenten voorziet ook in mogelijke aanpassingen in de 

toekomst door vervanging of toevoeging van componenten. Componentrenovatie biedt mogelijkheden voor de 

huidige trend van een toenemende prefabricage en de verschuiving van productaanbieders naar 
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systeemaanbieders. Een component voorziet in een bepaalde kwaliteit voor een deel van het gebouw en moet 

het aanpassingsvermogen van een woning vergroten om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag. 

Hierbij moet het component maatwerk leveren met een gestandaardiseerd product, zodat een gunstige prijs-

kwaliteit verhouding ontstaat. Een voorbeeld van een componentenmarkt zijn de keuken- en badkamerhandel 

en geprefabriceerde dakkapellen. 

3.4 Slimbouwen 

Slimbouwen® is een visie en geen systeem. Deze visie is ontwikkeld door prof. Dr. Ir. J. Lichtenberg. De visie 

bestaat uit drie kernwaarden; proces, flexibiliteit en milieu. Over de eerste kernwaarde, het bouwproces, wordt 

het volgende gesteld: 

“Realiseer een sequentieel proces van opeenvolgende deelprocessen, waarbij de onderlinge 

afhankelijkheid van deelprocessen wordt geminimaliseerd. Ontwar daartoe de leidingknoop en ontwerp een 

bouwkundige structuur die het mogelijk maakt om installatiesystemen afzonderlijk in één procesgang uit te 

voeren.” J.J.N. Lichtenberg 

 

Dit betekent dat de installatietechniek niet alleen fysiek aanwezig moet zijn in een gebouw, maar ook in het 

bouwproces. Het Slimbouwen® proces bestaat uit subprocessen die sequentieel worden uitgevoerd in 

tegenstelling tot het traditionele bouwproces dat een parallelle structuur heeft. [Figuur 6] Een mogelijke in 

deling van de subprocessen is een constructieve structuur, de schil, de installaties en de inbouw. 

 

 
Figuur 6: Het traditionele bouwproces (links) en het Slimbouwen® bouwproces (rechts) 

Bron: [L12]  [J.J.N. Lichtenberg, Slimbouwen®, intreerede, Technische Universiteit Eindhoven, 7 mei 2004] 

 

De tweede kernwaarde behandelt flexibiliteit. In het ontwerp dient een keuze gemaakt te worden voor de 

maximaal haalbare flexibiliteit. Deze flexibiliteit zorgt voor aanpasbaarheid van het gebouw voor andere 

functies en aanpasbaarheid voor een verhoging van comfort en kwaliteit. Belangrijk aspect hierbij is de 

toegankelijkheid van leidingen tijdens de gebruiksfase. Daarnaast moet de constructie liefst aanpasbaar zijn en 

dus geen belemmering voor toekomstige verandering. 

 

Een derde kernwaarde van het Slimbouwen® is milieu gerelateerd. Er wordt gestreefd naar een reductie op 

materiaalgebruik (lichter bouwen) en volumegebruik (slanker construeren en detailleren) en mede daardoor 

een afname van transport, fijnstof, bouw- en sloopafval, de energieconsumptie en CO 2 uitstoot. 
 

[L16]  [J.J.N. Lichtenberg, Slimbouwen®, boek, Æneas, Boxtel, 2005] 

3.5 Conclusie 

Vanuit de analyse van de markt blijkt dat er vraag is naar renovatieproducten waarbij de arbeid op de 

bouwplaats minimaal is en vanuit de Slimbouwenvisie een sequentieel proces. Een oplossing hiervoor is de 

componentrenovatie-aanpak, waarbij geprefabriceerde componenten gemonteerd worden. 
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4 ANALYSE WONINGVOORRAAD 
Dit onderzoek heeft betrekking op de rijtjeswoningen uit de bouwperiode 1945-1975. Van deze rijtjes 

woningen is een kwalitatieve analyse gemaakt. Daarnaast is ook een kwantitatieve analyse gemaakt; de 

hoeveelheid rijtjeswoningen in Nederland, het eigendom en de bouwperiode zijn in kaart gebracht. Voor de 

cijfers is gebruik gemaakt van het CBS, VROM en de publicatie “Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2007” 

van SenterNovem
[L26]

. De werkelijke aantallen kunnen variëren door sloop en samentrekkingen. Het is namelijk 

niet vast te stellen welk type woning uit een periode gesloopt is. 

4.1 Kwantitatieve analyse 

De totale woningvoorraad van Nederland bestaat uit ongeveer 7 miljoen woningen. [Figuur 7] Hiervan zijn bijna 

2,5 miljoen woningen uit de periode 1945-1975. Hiervan is 50% een rijtjeswoning, 1,2 miljoen woningen. 

[Figuur 8] Naast het woningtype en de bouwperiode is ook het eigendom van belang; een woningcorporatie 

heeft meer financiële middelen en kennis van het aanpakken van woningen, dan een particulier. Daarom zijn 

de 600.000 woningen die het bezit van de woningcorporaties zijn, het best geschikt voor toepassing van de 

renovatie-ingreep. 

 
Figuur 7: Verdeling van de totale woningvoorraad naar eigendom, bouwperiode en woningtype (per 1 januari 2008) 

 

Ongeveer 12% van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit rijtjeswoningen gebouwd in de periode 1945-

1965; in totaal ongeveer 600.000 woningen. Hiervan is 60% in sociale huursector, 5% particuliere huursector en 

35% koopwoning. Er zijn ook ongeveer 600.000 rijtjeswoningen gebouwd in de periode 1965-1975 in 

Nederland. Van deze woningen is 40% in de sociale huursector, 10% in de particuliere huursector en 50% is 

koopwoning. 

 

 
 
Figuur 8: Verdeling van de rijtjeswoningen uit de periode 1945-1975 naar bouwperiode en eigendom (per 1 januari 2008) 
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4.2 Kwalitatieve analyse 

De wensen en eisen van bewoners zijn gegroeid in de loop der jaren. Zij willen onder andere meer ruimte en 

meer comfort. Uit de resultaten van ongeveer 400 enquêtes van de BouwhulpGroep blijkt dat bewoners niet 

graag in hun woning wonen vanwege ruimtegebrek, slechte thermische en akoestische isolatie, de slechte 

onderhoudsstaat van de woning en afwerking van keuken en douche. De extra ruimte kan gecreëerd worden 

door bijvoorbeeld een aanbouw te doen en de kwaliteit kan verbeterd worden door het verbeteren van de hele 

woning, componenten of bouwdelen. Hiervoor is renovatie een goede optie. 

4.2.1 Ruimte 

Uit enquêtes van de BouwHulpGroep uit Eindhoven is gebleken dat bewoners als nadeel van hun oude woning 

de geringe woonruimte beschouwen. Dit volgt uit een lange trend in de woonruimtebehoefte van personen. De 

woonruimtebehoefte van bewoners is enorm gegroeid na de Tweede Wereldoorlog. In 1947 was de 

woonruimtebehoefte per persoon 21 m
2
 en in 2000 was dat ruim het dubbele; 50 m

2
. Daarnaast wonen er 

tegenwoordig ook minder mensen in een woning; in 1947 waren dat er gemiddeld 4,6 personen, in 2000 waren 

dat er 2,3. 

Een tweede ruimteaspect is enige mate van hokkerigheid van de plattegrond. In de woningen uit de periode 

1945-1975 zijn vaak inbouwkasten en kamerdelingen door binnenwanden toegepast. Tegenwoordig is er meer 

behoefte naar openheid. De hokkerigheid kan verwijderd worden door het wegbreken van de binnenwanden 

en inbouwkasten. 

 
[L14]  [R. Craenmehr, R. Driessen, M. Ham, Renovation of Housing using a glass skil, paper, DBMC, Lyon, 2005]  

[i2] [Kennisbank Bestaande Woning Bouw, www.bestaandewoningbouw.nl] 

4.2.2 Comfort 

Er zijn een aantal ontwikkelingen op het gebied van comfort. Zo is er tegenwoordig sprake van 

individualisering. Bewoners willen zich kunnen onderscheiden van de massa. Daarnaast krijgt Nederland te 

maken met vergrijzing. Voor de bouw wordt het nog belangrijker om toegankelijke woningen te bouwen. Ook 

is er sprake van een groeiende aandacht voor gezondheid. De experts zijn erover eens dat de kwaliteit van het 

binnenmilieu een belangrijke schakel in de gezondheid is. Helaas wordt dit nog niet altijd door de bewoners 

zelf ingezien. 

 

Kwaliteitsaspecten in woningen  

Kwaliteitsaspecten Percentage woningen 

Geluidhinder van buren 25% 

Te weining luchtverversing 21% 

Te koud / onbehaaglijk 18% 

Schimmel 17% 

Koudestraling en tocht van enkelglas 30% 

Warm tapwater van een keukengeiser 

(50% zonder rookgasafvoer) 

15% 

Tabel 3: Kwaliteitsaspecten in woningen 

Bron: [L21]  [DEPW, Versnellingsagenda voor de duurzame kwaliteitssprong bestaande bouw, 28 augustus 2006] 

 

4.2.3 Thermische isolatie 

Het gemiddelde totale gasverbruik in 2004 van de woningen uit de periodes 1945 t/m 1965 en 1966 t/m 1975 

was respectievelijk 1.752 m
3
 en 1.868 m

3
. Woningen gebouwd na 2000 verbruikten gemiddeld 1.485m

3
 gas. 

[VROM 2007] De woningen uit de periode 1945-1975 kunnen dus nog verbeterd worden naar het 

nieuwbouwniveau of beter. In Duitsland is ook onderzoek verricht naar het energieverbruik van verschillende 

typen woningen. Hieruit komt naar voren dat het verschil in energieverbruik per m
2
 tussen oudbouw en 

Passiefhuis ongeveer 250kWh/m
2
 is [Figuur 37]. Volgens Stichting Passiefhuis Holland verbruikt een Passiefhuis 

10 keer minder energie voor ruimteverwarming en 4 á 5 keer minder dan huidige nieuwbouw. Er is dus genoeg 

ruimte voor verbetering. 
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Figuur 9: Energieverbruik van woningen in Duitsland met elkaar vergeleken. 

Bron: [i3] [Passiv Haus Institut, www.passiv.de] 

 

Er zijn verschillende energiebesparende maatregelen mogelijk om daarmee het gasverbruik te verminderen. In 

[Figuur 10] is het effect van verschillende aspecten op het totale gasverbruik van de woningvoorraad in 

Nederland weergegeven. Duidelijk is te zien dat naast de stijgende gasprijs ook de toepassing van 

energiebesparende maatregelen, zoals gevel- en dakisolatie en HR-ketels, een grote besparing op het 

gasverbruik hebben gehad. Daarnaast is ook te zien dat de toename van het aantal woningen geleid heeft tot 

een toename van het gasverbruik. 

 

 
Figuur 10: Effect van factoren op de verandering van het totale gasverbruik in woningen, gemiddelde van 2003 en 2004 

Bron: [L15]  [SenterNovem, EnergieBesparingsMonitor gebouwde omgeving 2004, publicatie, 2005] 

 

Een term die gebruikt wordt in het kwalitatief beoordelen van de woningvoorraad is de isolatiegraad. De 

isolatiegraad van de woningvoorraad geeft aan welk deel van de woningvoorraad geïsoleerd is. Deze 

isolatiegraad kan voor verschillende bouwdelen opgesteld worden. 

 

De toepassing van thermische isolatie van de gebouwschil is de afgelopen jaren toegenomen. Deze toename 

van de isolatiegraad wordt voor het grootste deel toegeschreven aan het aanbrengen van isolatie in de 

bestaande woningvoorraad. De nieuwbouw maakt namelijk, procentueel gezien, maar een klein deel uit van de 

totale woningvoorraad. Er is echter een verschil tussen de toepassing bij verschillende bouwdelen in de 

bestaande woningvoorraad. Voor de toepassing van vloerisolatie is een ingrijpende verbouwing nodig, terwijl 

glasisolatie relatief eenvoudig toe te passen is. Daarbij komt dat vloerisolatie relatief duur is in relatie tot het 

rendement wat deze ingreep oplevert. 

 

Thermische isolatie wordt vaak aangebracht tijdens vervanging of onderhoud aan bouwdelen. Zo zijn vooral de 

beglazing en het dak de afgelopen jaren veelvuldig geïsoleerd. Bij beglazing is de stap gemaakt van dubbelglas 
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naar hoog rendement glas. In 2005 had 80% van de woningvoorraad isolerende beglazing en 71% had een 

geïsoleerd dak. De dichte geveldelen en de begane grondvloer zijn minder vaak geïsoleerd, resp. 57% en 43%.  

 

Uit de analyse van de isolatiegraad van de woningvoorraad blijkt dat er grote mogelijkheden zijn voor de 

isolatie van de woningen uit de periode 1945-1976. Van deze groep heeft nog geen 20% vloerisolatie en minder 

dan 40% muurisolatie. Dakisolatie komt in ongeveer de helft van de woningen al voor. [Figuur 12] Van de 

woningen uit de periode 1945-1965 zijn de vloer, muren en dak het minst geïsoleerd. Eengezinswoningen 

hebben een groter besparingspotentieel dan meergezinswoningen, met name in oudere woningen en in 

particuliere huurwoningen.  

 

Toepassing van thermische isolatie in de gebouwschil in de woningvoorraad in procenten 

Gebouwdeel Jaar 

1995 2000 2004 2005 

Begane grondvloer 24 34 42 43 

Gevel 41 50 56 57 

Dak 53 63 70 71 

Glas 58 69 79 80 
Tabel 4: Toepassing van thermische isolatie in de gebouwschil in de woningvoorraad in procenten 

Bron: [L33]  [VROM, Isolatiecijfers woningen: vloer, dak en gevel,webinfo, www.vrom.nl, 20 januari 2008] 

 

De isolatiegraad van de totale woningvoorraad is de afgelopen jaren gestegen. Het aandeel van renovatie en 

nieuwbouw in de periode 2000-2004 is weergegeven in [Figuur 11]. 

 

 
Figuur 11: Aandeel van bestaande bouw en nieuwbouw in de jaarlijkse toename van toepassing van isolatie in de periode 2000-2004 

Bron: [L15]  [SenterNovem, EnergieBesparingsMonitor gebouwde omgeving 2004, publicatie, 2005] 
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Figuur 12: Isolatiegraad van de woningvoorraad naar bouwperiode 

Bron: [L15]  [SenterNovem, EnergieBesparingsMonitor gebouwde omgeving 2004, publicatie, 2005] 

 
[L15]  [SenterNovem, EnergieBesparingsMonitor gebouwde omgeving 2004, publicatie, 2005] 

[L23]  [VROM, Primos Prognose 2007 De toekomstige ontwikkeling van bevolking, huishoudens en woningbehoefte, publicatie, 2007] 

[L24]  [VROM, Cijfers en tabellen 2007, publicatie, 2007] 

[L33]  [VROM, Isolatiecijfers woningen: vloer, dak en gevel,webinfo, www.vrom.nl, 20 januari 2008] 

4.2.4 Kwaliteit van het binnenmilieu 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft op haar website de omvang van de 

binnenmilieuproblemen globaal geformuleerd. In 60% van de woningen is de CO2 concentratie te hoog, 20% 

van de woningen heeft te weinig ventilatie en vochtplekken, 15% heeft last van zichtbare schimmel en 60% 

heeft te veel fijn stof in de binnenruimten. Dit laatste wordt voornamelijk veroorzaakt door roken. De cijfers 

komen uit binnenmilieuonderzoek in 2005. [RIVM 2008] 

 

Een groot deel van de kwaliteit van het binnenklimaat wordt bepaald door de ventilatie. In de praktijk komen 

hierbij een aantal problemen bij kijken;  

� Het systeem past niet bij het gebruik van de bewoners of andersom 

� Het ontwerp van het ventilatiesysteem wordt wel getoetst, maar de uitvoering ervan niet 

� Het ventilatiesysteem wordt niet of niet goed ingeregeld. Het systeem werkt niet optimaal. 

� Er vindt weinig tot geen onderhoud plaats. Filters moeten tijdig gereinigd of vervangen worden. 

 

In de bestaande woningbouw zijn de ventilatiesystemen vaak verouderd in vergelijking met nieuwbouw. De 

natuurlijke ventilatie wordt gewijzigd in natuurlijke toevoer met een mechanisch afvoersysteem. Gevaarlijke en 

ongezonde installaties komen nog steeds voor; open verbrandingstoestellen in de vorm van geisers of ketels. In 

de nieuwbouw worden de nieuwste technieken toegepast om aan de EPC te voldoen. Tot de jaren zeventig 

werd alleen natuurlijke ventilatie toegepast. Hierna deed mechanische afzuiging zijn intrede. Tegenwoordig 

gebruikt men balansventilatie. De luchtdichtheid van de gebouwschil moet verbeterd worden in verband met 

de werking van balansventilatie. Aandacht dient bij bestaande woningen uit te gaan naar deur- en 

raamkozijnen en de aansluiting van de muurplaat op het dakbeschot. De luchtdichtheid is afhankelijk van het 

montageprincipe, de dichtingsmethode en de uitvoeringswijze.  

 

Tijdens ingrepen door de jaren heen werden alleen onderdelen aangepakt die op dat moment noodzakelijk 

waren. Mechanische afzuiging werd af en toe toegepast, maar door kierdichting tijdens na-isolatie is de 
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natuurlijke ventilatie afgenomen. Extra roosters zijn dan nodig in kozijnen. Dit zijn allemaal deeloplossingen, 

maar geen totale oplossing voor het volledige ventilatiesysteem. Een verbetering van de luchtkwaliteit en de 

luchtregeling zijn deze ingrepen echter wel. 

 

Een ontwikkeling is het samenbrengen van de functies ventileren en verwarmen in één onderdeel. 

In de bestaande woningbouw kan ook gebruik gemaakt worden van decentrale ventilatiesystemen. Met een 

dergelijk systeem kan in de specifieke vraag voor een ruimte voorzien worden en zijn er geen nieuwe 

luchtkanalen nodig. 

 
[L31]  [Senternovem, Binnenmilieu en gezondheid, infoblad,  www.senternovem.nl, 2008] 

[L34]  [H. van Nunen, Het probleem van gebakken lucht?, artikel, www.bestaandebouw.nl, 22 februari 2008] 

[L37]  [RIVM, Omvang binnenmilieuproblemen, webinfo, www.rivm.nl, 28 mei 2008] 

4.2.5 Conclusie bestaande woningvoorraad 

De woningen uit de bouwperiode 1945 tot 1975 zijn kwalitatief achterhaald door een tekort aan woonruimte 

en hokkerigheid van de plattegrond, matige comfort en slechte kwaliteit van het binnenmilieu door gebrekkige 

ventilatie. 
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5 REFERENTIEWONING 
Het afstudeeronderzoek gaat over projectonafhankelijke productontwikkeling. Het product is ontworpen om 

toepasbaar te zijn op een veelheid aan projecten. Hiertoe is een referentiewoning genomen, waarbij 

aangegeven wordt welke afwijkingen er mogelijk zijn op de referentiewoning. De referentiewoning voor het 

afstudeerproject wordt gemodelleerd aan de hand van een aantal bronnen; 

� Referentiewoningen Bestaande bouw, Novem, 2001 

� Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2007, SenterNovem 

� Woninganalyse van Sean Vos en Doris de Bruijn 

Daarnaast is er ook gekeken naar de concepten uit de Toolkit bestaande bouw 2008 die gebaseerd zijn op de 

publicatie “Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2007” van Senternovem. 

5.1 Beschrijving van de woning 

Na de Tweede Wereldoorlog was er spraken van woningnood. Er werd aan een efficiënter bouwproces gewerkt 

om de productie te vergroten. De traditionele bouwmethode werd aangevuld met systeembouw; het gebruik 

van gietbouw, gevelelementen en prefabricage kwam in opkomst. De architectuur van de woningen is 

seriematig en sober met een zogenoemde strengpers vorm. De woningen staan in ruim opgezette wijken die 

vlak na de oorlog dicht bij het stadscentrum zijn gebouwd. De wijken hebben veel gemeenschappelijk groen en 

ruime kavels; een tuin is dikwijls aanwezig. 

5.1.1 Verschillen tussen 1945-1965 en 1965-1975 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode 1945-1965 en 1965-1975. Zoals eerder 

vermeld is er een verschil in eigendom; van de rijtjeswoningen uit de periode 1945-1965 en 1965-1975 is 

respectievelijk 60% en 40% in bezit van woningcorporaties. De eerste periode heeft een beukmaat van 5,5 

meter en een diepte van 7 meter. In de laatste periode wordt meer gebruik gemaakt van gevelelementen. 

Daarnaast hebben de nieuwere woningen een grotere beukmaat en diepte en is er vaker een vaste trap naar 

de zolder aanwezig. [SenterNovem 2007] Vanaf 1965 werd er in beperkte mate thermische isolatie toegepast. 

Naast de toepassing van thermische isolatie vond rond 1970 de opkomst van de CV plaats door de realisatie 

van een landelijke dekking van het van het aardgasnet.  
 

Er wordt gekozen voor de uitwerking van de woning uit de periode 1945-1965, omdat deze een smallere 

beukmaat heeft, namelijk 5,5 meter. Wanneer voor deze kleinere afmeting een component ontwikkeld is, kan 

deze ook voor de grotere woningen toegepast worden. Daarnaast zijn de oudere woning minder geïsoleerd dan 

de nieuwere. 

 

 
Figuur 13: Gevelaanzichten van een woning uit de periode 1945-1965 (links) en 1965-

1975 (rechts) met de gevelelementen in groen aangegeven. 

Bron: Error! Reference source not found. 



22 11 mei 2010 Afstudeerverslag K.A.M. Weijers 

 

 

5.1.2 Tussentijdse ingrepen 

De woningen uit de periode 1945-1975 zijn in het verleden veranderd door onderhoud, aanpassingen of 

renovaties. De woning zoals in dit hoofdstuk beschreven is de woning in oorspronkelijke staat. De ingrepen uit 

het verleden leiden tot een variatie tussen woningen. Bij ieder renovatieproject dient gekeken te worden in 

welke mate de woning afwijkt van de referentiewoning. De renovatieaanpak dient daarom flexibel te zijn; 

ingrepen uit het verleden moeten afgevangen kunnen worden. Voorbeelden van de ingrepen kunnen zijn: 

� schoorsteen verwijderd; 

� van enkel naar dubbelglas; 

� dak isolatie; 

� vloer isolatie; 

� spouwisolatie; 

� kierdichting; 

� ventilatie door mechanische afvoer; 

� ventilatieroosters in kozijnen; 

� installatie voor tapwater- en ruimteverwarming verbeterd; 

� aanbouwen, zoals afdakjes, externe zonwering. 

5.2 Indeling plattegronden 

De referentiewoning bestaat uit uit een woonkamer, keuken, toilet, badkamer, drie slaapkamers en een zolder. 

De afmetingen van de ruimten zijn vermeld in [Tabel 5]. De zolder is bereikbaar via een vlizotrap. De woning 

heeft een voortuin en een achtertuin. Er zijn geen aanbouwen, afdakjes en externe zonweringen toegepast; dit 

is in de praktijk regelmatig wel het geval. De woning heeft minimale maten en is intern 5,25 meter breed en 7 

meter diep. De verdiepingshoogte bedraagt 2,4 meter. De rijtjeswoningen zijn vrij klein vergeleken met de 

huidige woningen. 

 

 
Figuur 14: Plattegronden van de referentiewoning 



 

Afstudeerverslag K.A.M. Weijers 11 mei 2010 23 

 

 

Afmetingen en oppervlakten van de ruimten van de referentiewoning 

Ruimte Lengte [m] Breedte [m] Oppervlakte [m
2
] 

woonkamer 7,00 3,05 21,4 

keuken 3,40 2,10 7,1 

toilet 1,23 0,80 1,0 

slaapkamer 1 4,54 3,05 13,8 

slaapkamer 2 3,40 2,10 7,1 

slaapkamer 3 3,05 2,37 7,2 

badkamer 2,10 1,23 2,6 

zolder 5,25 2,63 13,8 

totaal inclusief hal en overloop 80,7 
Tabel 5: Afmetingen en oppervlakten van de ruimten van de referentiewoning 

 

De woning is verdeeld in een begane grond, een verdieping en de zolder. Op de begane grond zijn de 

woonkamer, keuken en toilet. Op de verdieping bevinden zich de slaapkamers en de badkamer. 

 

 
Figuur 15: Gevelaanzichten en doorsnede van de referentiewoning 

 

5.3 Bouwtechnische eigenschappen 
Tot 1966 waren er geen eisen voor thermische isolatie, dus de oorspronkelijke woningen zijn niet geïsoleerd. Door tussentijdse 

aanpassingen, vooral in de sociale huursector, zijn delen van woningen thermisch geïsoleerd, zie paragraaf 0 “Tabel 3: Kwaliteitsaspecten in 

woningen 

Bron: [L21]  [DEPW, Versnellingsagenda voor de duurzame kwaliteitssprong bestaande bouw, 28 augustus 2006] 

 

Thermische isolatie”. Voor een uitgebreide analyse van de bouwtechnische beschrijving wordt verwezen naar 

bijlage 0 “A.3 Bouwkundige eigenschappen”. 

 

De vloeren zijn gemaakt van hout. Naar mate de industrialisatie toenam, werd beton meer en meer gebruikt. 

Een enkele keer is gebruik gemaakt van een staalframe voor de hoofddraagconstructie, zoals in de 

Polynormwoningen te Eindhoven welke reeds gesloopt zijn. 

 

De dichte gevel bestaat uit een binnenblad en buitenblad van baksteen met een luchtspouw van ongeveer vijf 

centimeter. Het binnen blad kan ook bestaan uit kalkzandsteen, betonsteen of gietbeton. De gevel is niet 

dragend uitgevoerd. De woningscheidende wanden zijn de dragende wanden. 
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De kozijnen zijn gemaakt van hout met daarin enkelglas ramen. Dit enkelglas kan vervangen zijn door 

dubbelglas. Daarbij kan deze aanpassing ook alleen op de begane grond zijn doorgevoerd. Dit is dan gedaan, 

omdat daar de warmtevraag groter is dan op de slaapkamers op de verdieping. 

 

Het dak is een hellend dak met de opbouw; houten beschot – luchtspouw – pannen. Het dak wordt gedragen 

door houten balken die verankerd zijn in de woningscheidende wand. 

 

In het tekeningenboek zijn de plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en details opgenomen. 

5.4 Installatietechnische eigenschappen 

De tapwater- en ruimteverwarming werd oorspronkelijk gerealiseerd door kolenkachels, gaskachels en 

gasgeisers of elektrische boilers. Een centrale verwarming (CV) werd nauwelijks toegepast. Door tussentijdse 

aanpassingen zijn de verschillende kachels vervangen door CV. Deze ingreep heeft gezorgd voor een hoger 

comfort, maar ook een hoger energiegebruik. Bij de toepassing van een combiketel wordt de geiser of boiler 

verwijderd. De referentiewoning heeft een installatie volgens [Figuur 16]; een eenvoudige CV-ketel en een 

aparte keukengeiser. De aanwezige installatie heeft een lager rendement dan de huidige standaard wanneer 

deze niet recentelijk vervangen is. In [Tabel 6] is te zien dat 43% van de CV-ketels voor 1995 geïnstalleerd zijn 

en in 2010 aan vervangeing toe zijn. Deze ingreep wordt meegenomen in de renovatie. 

 

Plaatsingsperiode CV woningen in 2004 

Plaatsingsperiode voor 1980 1981 t/m 1990 1991 t/m 1995 1996 of later onbekend 

[%] 5 17 21 50 6 
Tabel 6: Plaatsingsperiode CV woningen in 2004 

Bron: EnergiebesparingsMonitor gebouwde omgeving 2004 

 

 
Figuur 16: Schematische weergave van de oorspronkelijke installatie 
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6 ANALYSE RENOVATIEPROCES 
Het renovatie proces kan opgedeeld worden in enkele fasen van het initiatief van het proces tot en met de 

gebruiksfase. In het renovatieproces zijn enkele partijen betrokken die in de afzonderlijke fasen verschillende 

functies hebben en veranderende activiteiten uitvoeren. Eerst worden de verschillende fasen van het 

renovatieproces behandeld, vervolgens worden de functies en activiteiten benoemd en daarna worden de 

partijen behandeld. 

6.1 Bouwfases renovatie 

Het bouwproces wordt in vijf fasen onderverdeeld: 

[1] Programmafase; in deze fase vindt de projectformulering plaats middels het Plan van Eisen (PvE). De 

woning wordt onderzocht op kwaliteit. 

[2] Ontwerpfase; de uitwerking van het PvE wordt vervolgens gedaan aan de hand van de verkregen 

analyse van de bestaande woning. 

[3] Uitwerkingsfase; hierin worden ontwerp- en uitvoergegevens vastgelegd. Het aanvragen van 

vergunningen wordt in deze fase gedaan. 

[4] Realisatiefase; deze fase is de uitvoering van het ontwerp. 

[5] Gebruiksfase; de fase van oplevering, overdracht, in gebruik name, bewoning en onderhoud. 

Aan deze vijf fasen gaat nog één fase vooraf; de initiatieffase. In deze fase wordt de keuze gemaakt tussen 

sloop of renovatie. Daarom wordt deze fase niet meegenomen in het renovatieproces. Indien gekozen wordt 

voor renovatie volgen uit de initiatieffase namelijk de eisen waaraan de woning moet voldoen na de renovatie. 

Tijdens de gebruiksfase is de woning bewoond. 

Kenmerkend voor het renovatieproces is dat de woning tijdens het proces zo lang mogelijk bewoond blijft. Er 

wordt op die manier zo min mogelijk huur misgelopen en de bewoners ondervinden het minste overlast. 

Daarnaast spelen ook kosten voor tijdelijke verhuizing en huisvesting een rol.  

 

 
Figuur 17: Fases in het traditionele nieuwbouwproces en het renovatieproces 
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6.1.1 Procesfuncties 

In de bouwfasen dienen functies uitgevoerd te worden door de betrokken partijen. Er is sprake van vijf functies 

en de daarbij behorende acties; 

[1] initiatief nemen; deze functie houdt in grote lijnen in dat de behoefte analyseren, de haalbaarheid 

onderzoeken, het PvE opstellen en de coördinatie en tijdelijke huisvesting voor de bewoner verzorgen. 

[2] financieren; dit is geld beschikbaar stellen en betalingen voldoen. 

[3] ontwerpen; dit houdt in het maken van ontwerp, bestek en tekeningen, het aanvragen van 

vergunningen en het maken van werktekeningen. 

[4] uitvoeren; deze functie behelst het voorbereiden, plannen en uitvoeren van de werkzaamheden, het 

goedkeuren bij oplevering en het afgeven van garanties 

[5] beheren; hierbij wordt het onderhoudsplan gemaakt, aanpassing tijdens gebruik en het onderhoud. 

In een nieuwbouwproces is daar nog een zesde functie bij, namelijk grond beschikbaar stellen. Bij renovatie is 

dit niet aan de orde. 

6.1.2 Deelnemende partijen 

In een renovatieproces zijn verschillende partijen betrokken. Eerst zal een indeling gemaakt worden naar 

algemene partijen en concrete marktpartijen. Algemene partijen zijn partijen die in elk proces voorkomen, 

zoals een opdrachtgever en een beheerder. Concrete marktpartijen zijn partijen zoals die in de renovatiemarkt 

voorkomen, zoals woningcorporaties en aannemers. Het beschrijven van algemene partijen maakt het mogelijk 

om functies samen te trekken. Een voorbeeld hiervan is een woningcorporatie die zowel opdrachtgever als 

beheerder is. 

 

Deelenemende partijen in een renovatieproces 

Algemene partij Marktpartij Functies 

opdrachtgever woningcorporatie, particulier initiatief nemen, financieren 

ontwerper architect, adviesbureaus ontwerpen 

uitvoerder aannemer, toeleveranciers, installateurs uitvoeren 

gebruiker bewoner  

beheerder woningcorporatie beheren 
Tabel 7: Deelnemende partijen in een renovatieproces 

6.1.3 Activiteiten 

De werksoorten zijn de activiteiten die daadwerkelijk uitgevoerd worden. In elke fase van het renovatieproces 

vinden verschillende werksoorten plaats in het teken van een procesfunctie. Zo worden kozijnen gemonteerd 

in de procesfunctie “uitvoeren”. Uitvoeringsactiviteiten kunnen in SADT-schema’s omschreven worden. SADT 

staat voor Structured Analysis and Design Technique. Met deze methode kan het uitvoeringsproces inzichtelijk 

gemaakt worden. Het proces wordt in blokken verdeeld. In elk blok wordt de processtap vermeld. De invoer 

voor elk proces is de besturing, zoals bestek en tekeningen, de energie, zoals arbeid en materieel, en invoer als 

materialen volgend uit een vorig proces. Een voorbeeld staat in [Figuur 18]. 

 

 
 
Figuur 18: Voorbeeld van een SADT-schema 

Bron: [L5]  [M. Vissers, Uitvoeringstechniek 1, dictaat, Technische 

Universiteit Eindhoven, 2000] 
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6.1.4 Organisatiemodel 

De bouwfasen, functies en actoren kunnen samengebracht worden in een UCB-matrix. Deze matrix is genoemd 

naar het voormalig Universitair Centrum voor Bouwproduktie te Eindhoven. In [Figuur 19] is een traditioneel 

renovatieproces weergegeven. 

 

Fasen

Gebruikfase

initiatief haalbaar- project- structuur voorlopig definitief bestek prijs- werkvoor- uitvoering oplevering gebruik

heidsstudie definitie ontwerp ontwerp ontwerp vorming bereiding

analyse woonbehoefte

analyse bouwtechnische kwaliteit

analyse woontechnische kwaliteit

analyse randvoorwaarden

haalbaarheidstudies

beslissen tot renovatie

programma van eisen

coördinatie

tijdelijke huisvesting bewoner

geld beschikbaar stellen

verrichten van betalingen

maken van ontwerp

maken van bestek en tekeningen

aanvragen van vergunningen

maken van werktekeningen

voorbereiden en plannen

uitvoeren renovatie

leveren van garanties

onderhoud WC

bewonen BEWONER

UCB-matrix van een traditioneel renovatieproces
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Figuur 19: UCB-matrix van een traditioneel renovatieproces 

6.1.5 De bewoner 

De bewoners van een woning zullen de woning bij sommige gevallen van renovatie tijdelijk moeten verlaten. 

Dit is afhankelijk van het renovatie niveau, zoals eerder vermeld. Bij laag niveau renovatie kunnen de bewoners 

altijd blijven, bij midden niveau renovatie is dit niet altijd mogelijk en bij hoog niveau renovatie moeten de 

bewoners tijdelijk ergens anders ondergebracht worden. Voor de bewoners is het meest ideaal om tijdens de 

renovatie in de woning te blijven en de overlast van de renovatie te beperken. Wanneer de overlast groot is, 

moet men meer energie steken in het krijgen van begrip van de bewoners.  

In de sociale huursector levert de tijdelijke huisvesting van de bewoners extra kosten op voor de 

woningcorporatie. De bewoners krijgen namelijk minimaal 5.135,88 euro (per 1 maart 2008) voor de verhuis- 

en herinrichtingskosten wanneer zij moeten verhuizen vanwege renovatie. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw 

geïndexeerd. [www.vrom.nl] 

Naast de kosten voor tijdelijke huisvesting is het ook belangrijk om bewoners mee te krijgen in het 

renovatieproces, omdat zij uiteindelijk bepalen of er gerenoveerd wordt. Wettelijk gezien moet 70% of meer 

van de bewoners instemmen met het renovatieplan van de woningcorporatie. Aandachtspunten hierbij zijn 

huurverhoging, aanbieden van keuzemogelijkheden en de bestaande klachten meenemen in het renovatieplan. 

 
[L4]  [M. Liebregts, Onderhoud en renovatietechniek, dictaat, Technische Universiteit Eindhoven, 1999] 

[L11]  [P. Zimmerman, Inbouwpakket voor Renovatie, afstudeerrapport, Technische Universiteit Eindhoven,2003] 

[L13]  [G. Maas en B. van Eekelen,Reisgids naar de “The Future Site”,dictaat, Technische Universiteit Eindhoven,2004] 

[L35]  [VROM, Vergoeding voor alle huurders bij renovatie, persbericht, www.vrom.nl, 28 maart 2008] 
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7 ANALYSE BESTAANDE PRODUCTEN 
Er is onderzocht welke bestaande producten een mogelijke oplossing bieden voor het verbeteren van de 

woningschil naar Passiefhuis niveau. Vervolgens is bekeken waar kansen liggen voor het ontwikkelen van een 

nieuw product. Daarna worden de producten die gebruikt worden in het PLUG-component behandeld. 

7.1 Gebouwschil 

Het verbeteren van de gebouwschil van de bestaande woning naar een Passiefhuis bestaat voornamelijk uit het 

verbeteren van de thermische isolatie en luchtdichting. Voor deze ingreep zijn verscheidene producten op de 

markt. Zij worden hier behandeld naar de onderdelen van de gebouwschil: 

� de begane grond vloer; 

� de gevel; 

� en het dak. 

7.1.1 Producten voor na-isoleren van de begane grond vloer 

Voor de na-isolatie van de begane grond vloer is het essentieel dat er ruimte is onder de vloer, bijvoorbeeld 

een kruipruimte. Er zijn drie methoden om de begane grond vloer te isoleren: 

� de bodem bedekken met materiaal; 

� de vloer bedekken met materiaal; 

� en zowel de bodem als de vloer bedekken met materiaal. 

De bodem kan bedekt worden met gerecycled polystyreen chips (Drowa-chips®) of schelpen. Deze worden met 

behulp van luchtverplaatsingtechniek in een laag van minimaal 300 tot 350 mm de kruipruimte ingeblazen. De 

bestaande vloer kan bedekt worden met PUR-schuim of EPS-platen. Een voorbeeld van zowel de bodem als de 

vloer bedekken zijn de luchtkussens van TONZON. Hierbij wordt een vochtwerende folie op de bodem 

geplaatst. De luchtkussens worden in het werk gemaakt van aluminiumfolie. De werking berust op de 

stilstaande luchtlaag in de kussens en de warmte reflecterende werking van aluminiumfolie. 

 

 
Figuur 20: Na-isoleren van de begane grondvloer door luchtkussen aan de onderzijde van de vloermet TONZON Thermoskussens (links) en 

gerecycled polystyreen chips van Drowa op de bodem (rechts) 

 

 
Figuur 21: Na-isoleren van de begane grondvloer door PURschuim aan de onderzijde van de vloer (links) en een schelpenlaag op de bodem 

(rechts) 
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7.1.2 Producten voor na-isoleren van de gevel 

Voor de na-isolatie van de bestaande gevel zijn vier soorten producten op de markt: 

� binnenisolatie; 

� spouwisolatie; 

� buitenisolatie; 

� gevelvullende elementen. 

Voor binnenisolatie worden voorzetwanden gebruikt, zoals de Gypbox-voorzetwanden van Gyproc of de W’all-

in-one van Faay. De eerste bestaat uit een metalstudwand met minerale wol, een dampremmende folie en 

gipskartonplaten. De tweede verschilt daarin door geen metalen profielen te gebruiken, maar stijlen van harde 

isolatiemateriaal en kunststofprofielen. 

 

  
Figuur 22: Metalstudvoorzetwadn van Gyproc (links) en de W'all-in-one van Faay (rechts) 

 

Spouwisolatie wordt gerealiseerd door het inspuiten van PUR-schuim, UF-schuim, PS-korrels of vlokken van 

minerale wol in de spouw. Dit wordt gedaan door gaten in de gevel te boren en vervolgens het 

isolatiemateriaal in te spuiten. 

Voor buitenisolatie wordt gebruik gemaakt van EPS-platen direct op het buitenblad verlijmen en deze 

vervolgens af te werken met pleister of baksteenstrips. 

 

  
Figuur 23: Na-isoleren van de spouwmuur door inspuiten van PUR-schuim (links) en buitenisolatie door EPS-platen en baksteenstrips (rechts) 

Bron: respectievelijk www.pluimers.nl en www.sto.nl 
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De gevel kan ook vervangen worden door een gevelvullend geprefabriceerd element. Hiervoor is bijvoorbeeld 

een HSB-element van Teha uit haaksbergen op de markt. De buitengevel wordt in zijn geheel verwijderd en het 

element wordt geplaatst. 

 

 
Figuur 24: Na-isoleren door een gevelvullend geprefabriceerd element van Teha. 

Bron: www.teha.nl 

7.1.3 Producten voor na-isoleren van het dak 

Voor het dak zijn er producten voor na-isoleren aan de binnenzijde en buitenzijde en het vervangen van het 

gehele dak. Ook zijn er prefab dakopbouw op de markt. 

 

  
Figuur 25: Geprefabriceerde dak elementen (links) en na-isolatie aan de binnenzijde van Gyproc (rechts) 

 

Afstudeerder Mark Straver is bezig met de ontwikkeling van een dak met geïntegreerde PV-panelen. 

 

  
Figuur 26: Concept van renovatiedak met geïntegreerde PV-panelen door Mark Straver 
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7.1.4 Conclusie gebouwschil 

Voor de gebouwschil zijn producten op de markt om op traditionele wijze een renovatie uit te voeren. Er zijn 

echter nog geen complete producten die energiebesparing, materiaalbesparing en verbetering van het 

binnenklimaat bewerkstelligen. Er worden mogelijkheden gezien voor een geprefabriceerd gevelvullend 

component waarin meerdere functies verwerkt zijn. Het onderzoek wordt gericht op de gevel, omdat hier veel 

disciplines bij elkaar komen, het uiterlijk van de woning hiermee wordt bepaald en er zijn weinig complete 

producten op de markt aanwezig. 

 

Voor de uitwerking van het gevelcomponent is een drietal producten verder onderzocht; 

� staalframe van TESC; 

� HSB-element van Teha; 

� HyBalans ventilatiekanalen van Burgerhout. 

7.2 Staalframe-element van TESC 

Er is een bezoek gebracht aan het bedrijf The European Steelframe Company, in het kort TESC, te Emmen. Zij 

produceren staalframe elementen die bestaan uit C-profielen, isolatiematerialen, leidingwerk en beplating. 

7.2.1 Productbeschrijving 

TESC heeft ter vervanging van de bestaande zware binnenspouwbladen van steen in nieuwbouw een 

staalframe element ontwikkeld. Het staalframe element bestaat uit C-profielen, van 150mm breed, met 

daartussen minerale wol. Hierin kan ook leidingwerk worden opgenomen. Aan de buitenzijde wordt een extra 

thermische isolatieplaat bevestigd middel schroeven. De plaat is een Ecotherm plaat. De dikte van deze plaat is 

afhankelijk van de benodigde thermische isolatiewaarde. De buitenzijde van de isolatieplaat wordt 

waterkerend uitgevoerd. Naast deze standaardplaat is ook een variant mogelijk met een geperste houtwolplaat 

mogelijk, PAVATEX genaamd. 

Aan de binnenzijde wordt een dampremmende laag aangebracht met daarop een gipsplaat bevestigd van het 

merk Rigidur H met een dikte van 12 mm. Het staalframe element is door de dikte van de profielen, 1,25mm, 

constructief dragend. Voor dit element wordt een baksteen buitenblad opgemetseld. Ook kan er gekozen 

worden voor stucwerk. In dat geval wordt gebruik gemaakt van EPS voor de buitenisolatie. 

Ook niet-dragende binnenwanden kunnen uitgevoerd worden met een staalframe element. Dit element 

bestaat uit 89mm brede C-profielen. Deze elementen worden éénzijdig gesloten, zodat de installateur nog bij 

het leidingwerk kan komen. 

 

  
Figuur 27: De opbouw van het staalframe-element (links) en een element op de productieband (rechts) 

7.2.2 Productie 

De productie van het element bestaat uit een aantal stappen; de engineering, het rollen van C-profielen, het 

framen, de beplating aanbrengen, het leidingwerk aanbrengen en de isolatie aanbrengen. 

Engineering 

Het staalframe element wordt getekend in een CAD programma, dat direct de rolvorm- en beplatingsmachine 

aanstuurt. Er wordt gewerkt met gestandaardiseerde elementdiktes en het programma rekent ook de hart-op-

hart afstanden van de stijlen uit. Tijdens de engineering wordt de hart-op-hart afstand van de stijlen bepaald. 
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Rollen van C-profielen 

TESC maakt de C-profielen zelf met twee rolvormmachines, de Steelframemaster van FRAMCAD. Deze C-

profielen zijn 89mm en 150mm breed. Voor elke breedte wordt één machine gebruikt. De machines worden 

direct vanuit de CAD-tekeningen aangestuurd. Met deze machines worden coils gerold tot de gewenste C-

profielen. Deze profielen worden op lengte afgeknipt, de sparingen voor doorvoeren van profielen, leidingen 

en bevestigingen worden uitgeponst en uiteindes kunnen verjongd worden voor een vlakkere aansluiting van 

de beplating. Deze vlakke aansluiting is nodig, omdat de beplating ook vlak is. Naast het gebruik voor de 

staalframe elementen worden deze C-profielen ook als basisproduct verkocht. 

 

  
Figuur 28: De coils met plaatstaal (links) en een C-profiel dat uit de rolvormwer komt (rechts) 

Framen 

De C-profielen worden samengesteld tot een frame door middel van schroefverbindingen. Dit geberut op een 

rollerband, zodat het element na het framen direct doorgeschoven kan worden naar de volgende 

productiestap. 

Beplating aanbrengen 

De beplating wordt aangebracht met een machine die de beplating vastschiet, grote openingen uitfreest en de 

doorvoeren voor leidingen uitboort. Ook deze machine wordt direct vanuit de CAD-tekeningen aangestuurd. 

 

  
Figuur 29: Beplaten van het frame met een zuiger voor het plaatsen van de beplating (links) en een computergestuurde machine voor het 

vastschieten en frezen van openingen.   

Leidingwerk aanbrengen 

Het leidingwerk wordt handmatig aangebracht. Voor het leidingwerk van elektra dienen luchtdichte dozen 

gebruikt te worden, zodat de doorboring niet ten koste gaat van de luchtdichtheid. 

Isolatiemateriaal aanbrengen 

Na de beplating en het leidingwerk wordt de eerste isolatielaag aangebracht tussen de profielen van het frame. 

Hiervoor wordt minerale wol gebruikt om tussen de profielen te kunnen plaatsen. Het nadeel hiervan is dat het 

isolatiemateriaal niet perfect aansluit. De tweede isolatielaag wordt aan de buitenzijde van het staalframe 

aangebracht en bestaat uit een harde isolatieplaat. Deze plaat kan variëren in dikte en is afhankelijk van de 

gewenste thermische isolatiewaarde. Deze variatie zorgt ervoor dat het staalframe element eenvoudig 

aangepast kan worden aan het project zonder ingrijpende maatregelen te moeten nemen. De isolatieplaten 

worden vastgeschroefd aan het staalframe. Deze schroeven zorgen voor thermische bruggen en een 

verminderde warmteweerstand van het element. TESC is bezig met de ontwikkeling van het lijmen van de 

isolatieplaten, zodat dit nadelige effect aangepakt wordt. 
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Plaatsing 

De geprefabriceerde wandelementen worden op de bouwplaats met een kraan gepositioneerd. Met deze 

elementen wordt het casco opgetrokken en vervolgens wordt de woning afgewerkt. 

 

 
Figuur 30: Plaatsing van het staalframe-element met een kraan. 

7.2.3 Conclusie 

Het staalframe-element van TESC biedt mogelijkheden voor de toepassing in de renovatie van een 

rijtjeswoning. Gevelvullende elementen zijn produceerbaar en er is mogelijkheid tot het integreren van andere 

producten in het productie proces. Aandachtspunt is de thermische brug die de schroeven van de isolatieplaten 

veroorzaken. 
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7.3 Houtskeletbouw element van Teha 

Houtskeletbouwelementen zijn al ver ontwikkeld. Het bedrijf TEHA te Haaksbergen heeft een product op de 

markt, dat geschikt is voor de renovatie van rijtjeswoningen; de TEHA Prefab-line. 

7.3.1 Productbeschrijving 

De TEHA Prefab-line bestaat uit gevelvullende houtskeletbouw elementen met een maximale lengte van 12 

meter. In deze elementen zijn kozijnen, deuren en glas al aanwezig. Het element wordt samengesteld uit 

halffabricaten van andere fabrikanten. Dit zijn ook de partners waarmee TEHA Group b.v. samenwerkt op het 

gebied van productontwikkeling. Het zijn de fabrikanten van het glas, het hout en de kunststof profielen. 

 

Het product bestaat uit een stijl- en regelwerk bestaande uit rechthoekige vurenhouten balken. Er is gekozen 

voor rechthoekige balken, omdat zo de isolatieplaten beter erin passen. Met profielen is dat lastiger te 

realiseren. Voor de elementen wordt het hout op maat gezaagd aangeleverd. Het is prijziger om alles zelf te 

zagen en daarvoor de ruimte te bouwen en mensen in dienst te nemen. 

Figuur 31: Passtuk met stijlen en regels en  daartussen minerale wol deken (links) en een volledig afgewerkt element (rechts) 

 

Er worden harde isolatieplaten toegepast, omdat in het verleden is gebleken dat de toepassing van minerale 

wol niet altijd het gewenste resultaat geeft. De minerale wol dient volledig verlijmd te worden aan de 

achterconstructie en na een aantal jaren zakt deze wol naar beneden. Zo worden na verloop van tijd niet meer 

de gewenste isolatiewaarden bereikt. Voor passtukken wordt nog wel minerale wol toegepast, omdat dit goed 

vervormbaar is. De toegepaste isolatieplaten zijn gemaakt van PIR, PUR en houtvezelplaat. Een ontwikkeling in 

de isolatie van de elementen is de toepassing van gespoten PUR. In een element worden twee gaten geboord; 

één toevoergat en één ontluchtingsgat. De PUR wordt in het toevoergat gespoten. Vervolgens hardt de PUR uit 

onder druk en verhoogde temperatuur. Hierbij zet de PUR uit en komt uit het ontluchtingsgat naar buiten. Het 

voordeel van deze methode is dat de PUR over het element goed verspreid is, i.e. het komt overal. Wanneer de 

opdrachtgever echter minerale wol wil hebben, krijgt hij deze ook. 

 

De dampremming vindt plaats door de traditionele toepassing van verschillende folies; dampremmer aan de 

binnenzijde en waterkering aan de buitenzijde. Er zijn ontwikkelingen naar een damp-open systeem, maar dit 

wordt nog niet toegepast. 

 

Aan de binnenzijde worden de elementen afgewerkt met Fermacell-platen. Deze worden op het regelwerk 

geschoten. Dit geldt voor alle onderdelen; in verband met uitvoeringtijd wordt zoveel mogelijk alles geschoten 

in plaats van geschroefd. Het schroeven duurt namelijk langer dan het schieten van nagels. 

 

Een prijsopgave is moeilijk te geven in verband met de verscheidenheid van de projecten. Er wordt gerekend 

met ongeveer €150, - per m2 voor het materiaal. De elementen worden met glas geleverd. Het volledige 

gevelelement weegt tussen 500 en 800 kilogram per meter. Dit is afhankelijk van de opbouw en de gebruikte 

kozijnen en glastype. 
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Naast de Prefab-line worden ook Passiefhuis gevelelementen gemaakt. Voor dit Passiefgevel element worden 

houten kozijn gebruikt met koudebrugonderbreking. Dit is een gelamineerde houten element met een hout-

PIR-hout opbouw. In het begin was er sprake van delaminatie door een lastige lijmverbinding. Deze problemen 

zijn tegenwoordig opgelost. De gevelafwerking bestaat uit gelijmde steenstrips. 

 

Figuur 32: Doorsnede van het Passief-HSB-element (links) en de houtenkozijen met koudebrugonderbreking (licht) tussen twee houtlagen 

(rechts) 

 

De luchtdichting wordt gerealiseerd door het toepassen van latei-slabbes. Aan de woning en aan het element 

worden PVC-slabbes bevestigd. Vervolgens worden deze op elkaar geschoten. Er wordt per project gekeken 

hoe de luchtdichting het beste voorzien kan worden. Praktijkmetingen moeten nog uitwijzen of deze 

luchtdichting voldoende is voor het Passiefhuisniveau. 

7.3.2 Proces 

De Prefabline van TEHA Group b.v. wordt voornamelijk in rijtjeswoningen toegepast. Vanaf een serie van tien 

woningen wordt het voordelig om het werk prefab te realiseren, omdat bij een kleinere serie de voorbereiding 

(engineering en tekenwerk) te veel werk kost. Er kunnen per dag ongeveer twaalf Prefabline elementen 

gemaakt worden op een productielijn. Voor één Passief gevelelement telt men een hele dag in verband met de 

droging van de steenstrips. Bij de standaardelementen wordt vaak nog een buitenblad opgemetseld, dus niet in 

de fabriek. 

 

Bij nieuwbouw kan in één dag de voor- en achtergevel geplaatst worden. Er is dan een ploeg van drie á vier 

man voor nodig, plus een kraan voor één á twee uur. Bij renovatie zijn meer mensen nodig voor het sloopwerk 

en doet men er twee keer zo lang over; één dag voor de voorgevel en één dag voor de achtergevel. De meeste 

tijd van de uitvoering gaat in de voorbereiding en fabricage zitten; de engineering, tekenwerk, afwerking in de 

fabriek, etc. De elementen worden bij TEHA Group b.v. opgeslagen. De aannemer laat een week van tevoren 

weten welke elementen hij wanneer wil krijgen. TEHA Group b.v. produceert ook dakkapellen; de montage 

hiervan duurt in renovatie één hele dag inclusief sloopwerk en in nieuwbouw kunnen drie dakkapellen per dag 

geplaatst worden. Hier zit ook de afwerking bij. 

 

Voor de toepassing van de elementen in renovatie wordt de buitengevel volledig verwijderd. Dat is ook één van 

de redenen dat het element nog niet toegepast is voor meergezinswoningen van enkele lagen hoog. Bij 

renovatieprojecten vraagt TEHA Group b.v. de bewoners om het meubilair en andere spullen naar het midden 

van de woning te verplaatsen. Er is verder geen overlast. Het programma wordt besproken met de 

woningcorporatie en de betreffende bewoners. 

 

 



36 11 mei 2010 Afstudeerverslag K.A.M. Weijers 

 

In de fabriek zijn mogelijkheden om elementen te testen op luchtdoorlatendheid en waterkering. Dit is dus 

alleen mogelijk op elementniveau. In de praktijk worden de tests voornamelijk door de opdrachtgevers 

uitgevoerd d.m.v. een IR-meting en Blowerdoortest. Bij proefprojecten voert TEHA Group b.v. de tests zelf uit. 

In de houtindustrie is het gebruikelijk om producten te laten certificeren en testen door Stichting 

Keuringsbureau Hout (SKH). 

7.3.3 Conclusie 

De Passief gevelelementen zijn een gedegen oplossing voor het verbeteren van de thermische isolatie en de 

luchtdichting van de gevel. Er dient wel aandacht besteedt te worden aan de luchtdichting van de aansluiting 

aan de bestaande woning. Een nadeel van het element is dat de hele gevel verwijderd dient te worden. Dit 

zorgt voor sloopafval. 

7.4 Ventilatiesysteem 

Hybalansplus is een samenwerking tussen Muelink & Grol en Burgerhout. Het is een ventilatie systeem voor de 

woningbouw, nieuwbouw en renovatie, dat voor de toevoer en afvoer van lucht zorgt. Het systeem bestaat uit 

een WTW-unit, twee luchtverdeelkasten, kanalen en roosters. Muelink & Grol en Burgerhout hebben het 

systeem ontwikkeld. De WTW-unit kan vrij gekozen worden. De toevoer van verse lucht geschiedt in de 

woonkamer en slaapkamers, de afvoer in de keuken, badkamer en toilet. Hiertoe moet er bij de deuren 

voldoende opening zijn voor de luchtbeweging. 

 
Figuur 33: Systeemonderdelen van het HyBalansplus ventilatiesysteem 

 

Er zijn twee identieke luchtverdeelkasten; één voor de toevoer van verse buitenlucht en één voor de afvoer van 

vervuilde binnenlucht. De luchtverdeelkasten heeft twaalf aansluitingsmogelijkheden waarin door middel van 

restrictieringen de luchtstroom bepaald wordt. In de kast is in geluidemping voorzien. 

Tussen de luchtverdeelkasten en kanalen zit een verbindingsstuk. De bevestiging aan de luchtverdeelkast 

geschiedt door een schroef en klik verbinding en de bevestiging van de kanalen met een klemverbinding voor 

een gladde overgang. 

De kanalen zijn uitgevoerd in flexibele, kunststof slangen met een gladde binnenkant voor minder 

wrijvingsweerstand en dus minder geluid en vuil. De toevoerkanalen zijn blauw en de afvoerkanalen zijn rood 

ten behoeve van een eenvoudige montage De kanalen worden op rol aangeleverd. Dit zorgt voor minder 

opslag op de bouwplaats. De montage is eenvoudig en snel door gemakkelijke inkorting van de kanalen en het 

gebruik van één kanaaldiameter.  

De verloopstukken tussen kanaal en rooster voorzien in een gladde overgang en hebben een schroefdraad voor 

de instelling van de hoogte, die afhankelijk is van de hoogte van de vloer. De ventilatierooster zijn niet aan te 

passen. Hierdoor is er na schoonmaak eenzelfde systeemafstelling gegarandeerd. Op de website van Muelink & 

Grol is een rekenprogramma beschikbaar voor de afstelling van de restrictieringen in de luchtverdeelkasten. 

7.4.1 Conclusie 

Het systeem biedt enkele voordelen; eenvoudige uitvoering door één kanaaldiameter, goed aanpasbaar op de 

bouwplaats door de flexibele kanalen en het is een goed recyclebaar systeem door het gebruik van enkel droge 

verbindingen, namelijk schroef-, klik- en klemverbindingen. Het nadeel van het huidige systeem is de positie 

van de openingen, namelijk alleen in de vloeren of onder het plafond van de woning. 
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7.5 Add on woningverbetering 

Aramis AlleeWonen, een woningcorporatie uit Roosendaal, heeft samen met onder andere Brink Climate 

Systems en Marco Hensen Architecten een renovatieconcept ontwikkeld voor een grondgebonden rijwoning 

uit periode 1958-1966. Hiermee werd de wedstrijd “DO IT!” gewonnen in juli 2009. Het concept voorziet in de 

verbetering van de woning naar Passiefhuisniveau. Er zijn drie proefwoningen gerenoveerd. De woning wordt 

voorzien van een nieuwe gebouwschil en verbeterde installaties. Beide ingrepen zijn gescheiden; de gevel 

wordt voorzien van EPS-platen en een variabele afwerking, het dak wordt vernieuw en de installaties worden in 

de woning aangepakt. Er vindt geen integratie van bouwdelen plaats. Dit is een minpunt van het concept. 

Daarnaast diende de bewoners tijdens de renovatie enkele weken uit de woning te verhuizen. 

 

 
Figuur 34: Gerenoveerde proefwoning op Passeifhuisniveau 

door Aramis AlleeWonen te Roosendaal 

Bron: www.senternovem.nl 

 

7.6 VDM Houtskeletbouw 

In het voorjaar van 2010 heeft VDM een nieuw product gepresenteerd; een houtskeletbouwelement voor 

gevelvervanging van rijtjeswoningen op Passiefhuisniveau. Het product bestaat uit houtskeletbouwelementen 

gemaakt met een constructie van houten I-liggers en 380mm cellulose als isolatiemateriaal waarmee een rC-

waarde van 10,0 m2K/W behaald wordt. In dit hsb-element zijn Passiefhuiskozijnen opgenomen. Het product is 

een deel van het gehele renovatieconcept van VDM, waarbij ook gekozen kan worden voor woning 

uitbreidingen. De volgende uitvoeringsstappen worden bij de toepassing op een blok van 4 woningen 

doorlopen; 

[1] dag 1: buitengevel verwijderen 

[2] dag 2: fundering aanpassen 

[3] dag 3: fundering laten uitharden 

[4] dag 4: installaties loskoppelen 

[5] dag 5: gevelkozijnen en geheel dak verwijderen 

[6] dag 6 t/m 8: gevel- en dakelementen plaatsen 

Nadelen van dit product zijn de grote dikte van 380mm, de daardoor noodzakelijke aanpassing van de 

fundering en het verwijderen van alle bestaand kozijnen. 
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Figuur 35: Renovatieconcept van houtskeletbouwer VDM 

Bron: www.vdm.nl 

 

 
Figuur 36: Vertikale doorsnede van het houtskeletbouwelement op 

Passeifhuisniveau, afgebeeld in het blauw 

Bron: www.vdm.nl 
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8 PASSIEFHUISCONCEPT 
Het Passiefhuisconcept komt oorspronkelijk uit Duitsland. Het concept richt zich voornamelijk op 

energiebesparing. Daarom wordt veel aandacht besteedt aan de kwaliteit van de thermische schil, de 

luchtdichtheid van de woning en energiebesparende bouwkundige maatregelen. 

De definitie van een Passiefhuis is, een woning die; 

[1] minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar gebruikt voor ruimteverwarming 

[2] maximaal 120 kWh/m
2
 voor het totale primaire energiegebruik 

8.1 Energieverbruik 

Het gemiddelde totale gasverbruik in 2004 van de woningen uit de periodes 1945 t/m 1965 en 1966 t/m 1975 

was respectievelijk 1.752 m
3
 en 1.868 m

3
. Woningen gebouwd na 2000 verbruikten gemiddeld 1.485m

3
 gas. 

[VROM 2007] De woningen uit de periode 1945-1975 kunnen dus nog verbeterd worden naar het 

nieuwbouwniveau of beter. In Duitsland is ook onderzoek verricht naar het energieverbruik van verschillende 

typen woningen. Hieruit komt naar voren dat het verschil in energieverbruik per m
2
 tussen oudbouw en 

Passiefhuis ongeveer 250kWh/m
2
 is [Figuur 37]. Volgens Stichting Passiefhuis Holland verbruikt een Passiefhuis 

10 keer minder energie voor ruimteverwarming dan de bestaande bouw en 4 á 5 keer minder dan huidige 

nieuwbouw. Er is dus genoeg ruimte voor verbetering.  

 
Figuur 37: Energieverbruik van woningen in Duitsland met elkaar vergeleken. 

Bron: [i3] [Passiv Haus Institut, www.passiv.de] 

 

Voor de energieberekening van een Passiefhuis wordt het computerprogramma 

PassivHausProjektierungPackett (PHPP) gebruikt. De invoer bestaat uit de bouwkundige en 

installatietechnische kenmerken van de woning en de uitvoer is het energieverbruik voor ruimteverwarming, 

de energielast en het totale huishoudelijk primair energieverbruik. 



40 11 mei 2010 Afstudeerverslag K.A.M. Weijers 

 

 

Vergelijking typen woningen en gasverbruik 

Type woning Gasverbruik [m
3
] Elektriciteitsverbruik [kWh] 

woning 1945-1965 1.752  

woning 1965-1975 1.868  

gemiddelde woning 

Nederland (2004) 

1.736 3.346 

Nieuwbouw 2009 EPC=0,8 

(100 m
2
) 

600  

Passiefhuis (100 m
2
) 170 10.500 

Figuur 38: Vergelijking typen woningen en gasverbruik  1 kWh=3,6 MJ  1 m3 gas = 31,7MJ = 8,81 kWh 

Bron: C. Boonstra,R. Clocquet en L. Joosten, Passiefhuizen in Nederland. Æneas, Boxtel, 2006 

SenterNovem, Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2007. SenterNovem, 2007 

 

8.2 Kenmerken van een Passiefhuis 

Om de energiedoelen te halen heeft een Passiefhuis een aantal kenmerken; 

[1] Een hoge thermische isolatiewaarde van de gebouwschil en dichte gebouwdelen in deze schil met een 

maximale U-waarde van 0,15 W/(m²K). Dit is een Rc-waarde van 6,5 (m2K)/W, realiseerbaar door een 

laag minerale wol van 250mm. 

[2] Gebruik van beglazing met een lage U-waarde, maximaal 0,80 W/(m²K). 

[3] Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil. De ongecontroleerde ventilatie door naden en kieren 

bedraagt niet meer dan 0,6 maal het woningvolume per uur bij een onder- of overdruk van 50 Pascal. 

[4] Gebalanceerde ventilatie door middel van een warmteterugwin-installatie of voorverwarming van de 

ventilatielucht in de bodem. 

 

 
Figuur 39: Doorsnede van een concept van een Passiefhuis 

Bron: [i3] [Passiv Haus Institut, www.passiv.de] 

 

Naast deze kenmerken zijn er enkele aandachtspunten. In het ontwerp dient aandacht besteed te worden aan 

de oriëntatie ten opzichte van de zon om passieve zonne-energie te gebruiken. Vaak worden in het ontwerp 

van een Passiefhuis overstekken toegepast om opwarming door zoninstraling in de zomer te voorkomen. Ook 

wordt geprobeerd om plaatselijk energie op te wekken door bijvoorbeeld het toepassen van zonnecollectoren 

of warmtewisselaars in de bodem voor warm tapwater en photovaltaïsche cellen voor elektrische energie. 

Belangrijk in het gebruik van een Passiefhuis is het toepassen van energiezuinige en – efficiënte apparaten, 

zoals koelkasten, wasmachines en lampen.  
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De ontwerpregels kunnen kort samengevat worden: 

� Zongeoriënteerd ontwerp voor optimaal gebruiken van daglicht; 

� Minimale oppervlakte / inhoud verhouding; 

� Thermisch isolerende, kierdichte schil zonder thermische bruggen; 

� Rc > 8,4 – 10 m
2
K/W; 

� Ψ < 0,01 W/(m K); 

� Een maximale luchtvolumestroom door kieren en naden van n50 < 0,6 h
-1

; 

� Toepassing van gebalanceerde ventilatie, zie hoofdstuk 13 “Ventilatiesysteem” 

 

Oplossingen voor bovenstaande ontwerpregels zijn: 

� vaste of variabele zonwering; 

� drievoudige beglazing en hoogwaardige kozijnen; 

� Uglas ≤ 0,6 W/m
2
K; 

� Ukozijn ≤ 0,8 W/m
2
K; 

� WTW-unit; WTW ≥ 80%, 100% zomerbypass, nauwkeurige inregeling en gebruiksaanwijzing; 

� gebruik van zonne-energie; PV cellen en/of collectoren voor warm tapwater. 

 
[i3] [Passiv Haus Institut, www.passiv.de] 

[i7] [Stichting PassiefHuis Holland,  www.passiefhuis.nl] 

 

Kierdichting is cruciaal: het ontwerp van het verwarmingssysteem wordt afgesteld op de warmtevraag die weer 

berekend wordt met een bepaalde kierdichtheid. Bij meer kieren vindt meer warmteverlies plaats en is meer 

energie nodig voor verwarming. Het verwarmingssysteem wordt met een minimaal vermogen ontworpen om 

het energieverbruik te reduceren. Er kan dan bij een onvoldoende kierdichting niet voldoende verwarmd 

worden. [zie hoofdstuk 13 “Ventilatiesysteem”] 

 
 

[L39]  [E.A. Franke, Passiefhuistechnologie in Nederland, brochure, Stichting PassiefHuis Holland, Sliedrecht, 2008] 
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9 PLAN VAN EISEN 
 

Het Plan van Eisen bevat de uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden voor het te ontwikkelen component. 

De uitgangspunten vormen de conceptuele basis voor de component. De eisen worden opgedeeld in 

functionele eisen en markteconomische eisen. Daarnaast zijn er ook enkele randvoorwaarden voor de 

component welke niet beïnvloedbaar zijn, namelijk het klimaat en de bestaande constructie. 

 

De eisen en wensen worden geformuleerd vanuit het gebruik. Deze eisen en wensen worden vertaald in 

functies. Voor deze functies zijn kwaliteit- en prestatieniveaus vastgesteld. De eisen voor de component 

worden omschreven in drie niveaus; wettelijk minimum, minimale eis en wens. 

Het wettelijk minimum geeft externe randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Hiervoor zijn een 

aantal bronnen maatgevend; het Bouwbesluit en de gemeentelijke regelgeving. Daarnaast geldt voor de 

fabricage en uitvoering de Arbo-wet. Men moet voor de bepaling van de prestatie-eisen gebruik maken van de 

NEN-normen. Voor de praktische toepassing zijn Nederlandse Praktijkrichtlijnen, NPR, ontwikkeld. Deze 

hebben echter geen juridische status. De NEN-normen zijn wel wettelijk verplicht, omdat daarnaar verwezen 

wordt in het Bouwbesluit. 

De eisen zijn de aspecten die door het product moet worden gerealiseerd. Deze worden gekozen vanuit een 

bepaald standpunt, bijvoorbeeld energiebesparing en thermische isolatie. 

Een wens is een gemotiveerde eis, die minder prioriteit heeft. Het zijn aspecten waaraan het component niet 

per se hoeft te voldoen, maar welke een toegevoegde waarde zijn. 

De kwaliteit van het geheel kent een boven- en een ondergrens 

� De bovengrens is de technisch haalbare kwaliteit. 

� De ondergrens is de kwaliteit die maatschappelijk nog verantwoord wordt beschouwd. Dit zijn 

theoretisch gezien de eisen voor de bestaande bouw uit het Bouwbesluit. 

Wanneer er gekozen is voor renovatie van een woning, voldoet de woning niet meer aan de huidige 

kwaliteitseisen. Hierbij is sprake van bovengenoemde ondergrens en bovengrens. De ingreep kan op meerdere 

manieren uitgevoerd worden. Twee manieren hiervan zijn in [Figuur 40]weergegeven. 

[1] Ingreep extra kwaliteit 

[2] Ingreep eisen niveau 

De toepassing van extra kwaliteit zal er voor zorgen dat er voor een langere periode geen onderhoud of 

aanpassingen nodig zijn. Dit is niet altijd nodig; de woningcorporatie zal een keuze maken voor een bepaalde 

exploitatieperiode. Daarvoor zal de keuze gemaakt worden voor een ingreep waarbij de eisen gerealiseerd 

worden, met mogelijke invulling van de wensen. 

 
Figuur 40: Relatie tussen kwaliteit van de woning en de gewenste kwaliteit in de tijd 
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De manier waarop men renovatie kan men op verschillende wijze onderverdeeld worden; door het aangeven in 

niveaus of door het typeren van de ingreep zelf. Zo kan er onderscheid gemaakt worden in drie niveaus; laag, 

midden en hoog niveau. 

� Laag niveau: Dit type ingreep wordt gebruikt bij woningen met uitstekende kwaliteiten. Het behoud van 

die kwaliteiten staat voorop. Het verschil met nieuwbouw is gering.  

� Midden niveau: Bij woningen met een goede kwaliteit dienen verbeteringen in de kwaliteit aangebracht 

te worden om het verschil met nieuwbouw te verkleinen. 

� Hoog niveau: Een deel van de woningen zal volledig gerenoveerd moeten worden om de 

woontechnische kwaliteiten terug te brengen. 

Naast deze indeling kan ook gekozen voor ingreeptypen; conserveren, renoveren en transformeren. 

� Conserveren betekent het behouden van de bestaande, oorspronkelijke kwaliteit qua casco en ruimte 

De ingrepen richten zich op comfort, uitstraling en duurzaamheid. De ingreep kost ongeveer 30 tot 50 

procent van nieuwbouw. Een grootonderhoudsplan is een voorbeeld van conserveren. 

� Renoveren is het vernieuwen van de woning. De woning krijgt kwaliteiten die bij de tijd passen. Binnen 

het casco zijn aanpassingen mogelijk. De investering is circa 50 tot 80 procent van nieuwbouw.  

� Bij Transformeren zijn vele oplossingen mogelijk. Men is niet beperkt door de oorspronkelijke woning en 

het casco. Dit wil zeggen dat ook het samenvoegen van constructies mogelijk is. De kosten zijn ongeveer 

60 tot 120 procent van nieuwbouw. 

[L4]  [M. Liebregts, Onderhoud en renovatietechniek, dictaat, Technische Universiteit Eindhoven, 1999] 

[i2] [Kennisbank Bestaande Woning Bouw, www.bestaandewoningbouw.nl] 

 

Een woning heeft een gemiddelde mogelijke levensduur van ongeveer 120 jaar, volgens experts op 

www.bestaandewoningbouw.nl. Hierbij moet veel aandacht worden besteed aan de noodzakelijke ingreep om 

die levensduur mogelijk te maken. De belangrijkste factoren die de levensduur bepalen, zijn de kwaliteiten van 

de toegepaste producten, het ontwerp en de detaillering en de uitvoering van de bouw. Bij een matige 

startkwaliteit zal de levensduur beperkt zijn. 

 

Tijdens de levensduur van een woning zullen er verschillende ingrepen plaatsvinden. Deze zijn noodzakelijk om 

aan de veranderende comforteisen, mode en gebruik te voldoen. De soort ingreep wordt bepaald door het 

verschil tussen de gewenste kwaliteiten en de kwaliteiten van de huidige woning. Vaak is hierbij de 

nieuwbouwkwaliteit de referentie. Daarnaast zijn ook de economische ontwikkeling en de demografische 

ontwikkelingen belangrijk. 

 

In de Kwalitatieve Woningregistratie 2000 is een indicatie gegeven voor de technische kwaliteiten van de 

bestaande woningvoorraad. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 10% van de woningen een slechte tot 

matige kwaliteit had, 24% een uitstekende kwaliteit en de rest van de voorraad een goede kwaliteit. 

9.1 Uitgangspunten 

Het gevelelement wordt ontwikkeld voor de renovatiemarkt voor rijtjeswoningen uit de periode 1945 tot 1975. 

Dit type woningen verbruikt relatief veel energie voor verwarming en er zijn een groot aantal van deze 

woningen, ongeveer 1,2 miljoen. Vanuit de analyse van de bestaande woningvoorraad zijn een aantal eisen 

geformuleerd voor de gevelcomponent; 

[1] reduceren van het energieverbruik 

[2] verbeteren van het binnenklimaat 

[3] verlengen van de levensduur van de woning 

Daarnaast moet er met een aantal zaken rekening gehouden worden; 

[1] minimale overlast voor de bewoners 

[2] minimaal materiaalgebruik en gebruik van duurzame materialen 

[3] financieel rendabele toepassing moet mogelijk zijn 

[4] het woonoppervlak mag niet verkleind worden 

[5] aanpasbaar in tijd voor mogelijke levensduurverlenging 

[6] gebruik van Passiefhuis concept 
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9.2 Functionele eisen 

De functionele eisen behandelen wat de component moet kunnen. De uitgangpunten zijn vertaald naar 

meetbare eisen. 

9.2.1 Reduceren van het energieverbruik 

Het reduceren van het energieverbruik vindt plaats volgens de Trias Energetica, zie [2.1.1 ”Energie”]. Deze is 

verdeeld in drie stappen; reduceren van de energievraag, gebruiken van duurzame energiebronnen en efficiënt 

gebruiken van eindige brandstoffen. 

 

De eerste stap is het reduceren van de energievraag. De energievraag voor ruimteverwarming kan gereduceerd 

worden door het verbeteren van de thermische schil, verkleinen van het verliesoppervlakte, verminderen van 

het temperatuurverschil tussen binnen en buiten en door het verbeteren van de installaties voor 

ruimteverwarming. 

 

De formule voor de energietransmissie door een gebouwschil is; 

 

Q  = α x A x ΔT [W] 

Q  = warmtestroom door transmissie [W] 

α = warmtetransmissiecoëfficiënt [W/m
2
K] 

A = oppervlak [m
2
] 

ΔT = temperatuurverschil tussen binnen en buiten [K] 

 

Vaak wordt bij het verminderen van de energievraag voor ruimteverwarming gedacht aan het verbeteren van 

de thermische isolatie. Het kan ook anders. Door het verminderen van het temperatuurverschil over de 

constructie, tussen het binnenklimaat en het buitenklimaat, kan het energieverlies verminderd worden. Dit kan 

door bijvoorbeeld grondwater van 10°C langs de gevel te laten lopen; in de winter is dit warmer dan de 

buitenlucht en in de zomer koeler dan de buitenlucht. Dit is echter een actieve oplossing, terwijl dit onderzoek 

gebruik maakt van een passieve oplossing, namelijk het Passiefhuisconcept. 

 

De voorgaande formule laat ook het nut van thermisch isoleren zien. Bij een kleinere α zal de warmtestroom 

ook afnemen. De eis hiervoor wordt gesteld op een Rc-waarde van 8 m2K/W. 
[L22]  [I. Sanjee en M. Ham, Cost effective thermal insulation in housing, paper, PLEA2006, Geneve, 2006] 

 

 

 
Figuur 41: Vermindering van de energievraag voor ruimteverwarming 

 

In dit onderzoek wordt de energievraag voor ruimteverwarming aangepakt. Naast de energievraag voor 

ruimteverwarming is er ook energie nodig voor warmtapwaterverwarming, verlichting en huishoudelijke 

apparaten. Dit is kwalitatief weergegeven in [Figuur 41]. In Bijlage 0 “ 
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EPW ENERGIEBEREKENING REFERENTIEWONING” wordt dit kwantitatief aangegeven. 

 

Het verbeteren van de gebouwschil kan door het verbeteren van de thermische isolatie, het verwijderen van 

koudebruggen en het verbeteren van de luchtdichting. Het laatste reduceert het energieverlies door naden en 

kieren. 

 

Eisen voor de thermische isolatie van de gebouwschil 

Geveldeel Wettelijk minimum 

Bouwbesluit 2009 

Eisen Wensen 

dichte geveldelen Rc ≥ 2,5 m
2
K/W nieuwbouw 

Rc ≥ 1,2 m
2
K/W bestaande bouw 

Rc ≥ 6 

m2K/W 

Rc ≥ 10 m2K/W 

ramen, deuren en 

kozijnen 

Uc ≤ 4,2 W/m
2
K nieuwbouw 

geen eis voor bestaande bouw 

  

Tabel 8: Eisen voor de thermische isolatie van de gebouwschil 

 

De tweede stap van de Trias Energetica is het duurzaam opwekken van energie. Dit kan door bijvoorbeeld door 

toepassing van PV-cellen en zonnecollectoren. De ideale positie van deze onderdelen is het dak. Daarom wordt 

dit niet meegenomen in het ontwerp van de PLUG-component. 

 

De derde stap van de stap, efficiënt gebruik van eindige brandstoffen, kan gerealiseerd worden door de 

toepassing van een CV-ketel met een hoger rendement of het hele systeem vervangen door een energie-

efficiënter systeem. 

9.2.2 Verbeteren van het binnenklimaat 

Uit de analyse van het binnenklimaat van de bestaande woning blijkt dat er niet goed geventileerd wordt. Om 

het binnenklimaat te verbeteren moet het ventilatiedebiet verhoogd worden. 

9.2.3 Verlengen van de levensduur van de woning 

Het verlengen van de levensduur van de woning betekent het toevoegen van een hogere kwaliteit door het 

vervangen of verbeteren van bestaande bouwdelen. 

De aanpassing van de levensduur in de toekomst kan gefaciliteerd worden door een hiërarchie in montage van 

bouwdelen. Hierbij kan dan een verschil in levensduur van de verschillende bouwdelen leidend zijn. 

9.2.4 Minimale overlast voor de bewoners 

De overlast voor de bewoners bestaat uit verschillende niveaus; buiten de woning, binnen de woning en 

tijdelijk verhuizen. De overlast dient geminimaliseerd te worden om acceptatie van de ingreep te versnellen. 

Wanneer bewoners tijdelijk moeten verhuizen, moet de woningcorporatie ruim €5.000,- vergoeding geven, 

plus huisvestingskosten en verhuiskosten. 

9.2.5 Minimaal materiaalgebruik en gebruik van duurzame materialen 

Vanuit een milieuoogpunt wordt gestreefd naar een minimaal materiaalgebruik. Er moet zo min mogelijk 

sloopafval vrijkomen en toegepaste materialen moeten zo duurzaam mogelijk zijn. 

9.2.6 Het woonoppervlak mag niet verkleind worden 

De bestaande woningen hebben een klein oppervlak. De referentiewoning heeft een oppervlak van 80,7 m2. 

Het woonoppervlak mag daarom niet verkleind worden. 

9.2.7 Aanpasbaar in tijd voor mogelijke levensduurverlenging 

De aanpasbaarheid en flexibiliteit van de renovatieaanpak is tweeledig: 

� flexibel voor aanpassingen in de toekomst; 

� aanpasbaar voor aanpassingen in het verleden. 

Het uitgangspunt is weliswaar de oorspronkelijke woning, maar in de loop der jaren zijn echter verschillende 

aanpassingen gedaan. De component dient daarom voldoende variabel te zijn om deze aanpassingen te 
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kunnen benutten. De mate waarin in flexibiliteit voorzien wordt, is afhankelijk van vijf aspecten. De tijd, moeite 

en kosten om de verandering tot stand te brengen is gerelateerd aan de frequentie en het effect. Wanneer een 

onderdeel vaak veranderd moet worden en het behaalde effect groot is, dan kan daar meer tijd, moeite en 

kosten in gestoken worden. Een voorbeeld hiervan is het dagelijks verplaatsen van verschuifbare 

binnenwanden om ruimte-indelinge te wijzigen in een congrescentrum. Wanneer slechts eens in de 15 jaar iets 

veranderd wordt, zoals een CV-ketel, is daar een mindere mate van flexibiliteit voor nodig. 

De aanpasbaarheid wordt bepaald door de variatie in projecten. De rijtjeswoningen uit de periode 1945 tot 

1975 worden gekenmerkt door grote seriematigheid. De woningen zijn vrijwel identiek van opzet. Iedere 

woning heeft daarnaast afwijkingen op de identieke opzet. Afwijkingen in constructie en maatafwijkingen door 

uitvoering. De component moet zich aan deze afwijkingen moeten kunnen aanpassen. 

Voorbeelden van flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn: 

� demontabele onderdelen voor onderhoud en vernieuwing.  

� bereikbare leidingen voor veranderingen en onderhoud 

� dynamische zonwering 

Bij de toepassing van flexibele bouwdelen spelen een aantal aspecten een rol: 

� wind- en waterdichting met behulp van droge verbindingen; 

� akoestiek; 

� stelruimte; 

� demontabele verbinding, tijd en methode. 

9.2.8 Gebruik van Passiefhuis concept 

De eisen die in hoofdstuk 8 “Passiefhuisconcept” gesteld worden dienen gevolgd te worden. 

9.2.9 Akoestische isolatie 

Bij verbouw mag de ontheffing voor geluidwering maximaal 10 dB(A) lager dan nieuwbouw eis zijn. De 

grenswaarden voor industrie-, weg- en spoorweglawaai in verblijfsruimten in een woning zijn 35 dB(A) of 33 

dB. De geluidwering moet minimaal 20 dB(A). 

9.2.10 Brandveiligheid 

In verband met brandveiligheid stelt het Bouwbesluit dat de dichte gevel, dus niet de ramen of deuren, tot 2,5 

meter boven maaiveld een brandklasse 1 moet hebben. De deuren en ramen dienen een brandklasse 4 te 

hebben. De brandklasse wordt bepaald met NEN6065. 

Daarnaast dient de gevel een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, kort WBDBO, van tenminste 

30 minuten te hebben tussen twee woningen. 

9.3 Markteconomische eisen 

De markteconomische eisen worden niet uitvoerig behandeld, omdat deze niet berekend worden voor het 

PLUG-component. Dit wordt niet gedaan, omdat er beperkte kennis en middelen hiervoor beschikbaar zijn 

tijdens dit afstudeeronderzoek. 

9.3.1 Financieel rendabele toepassing moet mogelijk zijn 

Dit aspect heeft te maken met: 

� TVT 

� Investeringskosten 

� Energiebesparing  

� Lage onderhoudskosten 

 

De investering in de component moet in relatie staan tot de energiebesparing. Dit komt tot uiting in de 

terugverdientijd (TVT). De TVT wordt vastgesteld door de woningcorporatie of de particuliere bezitter. De TVT 

is ook afhankelijk van de verlengde exploitatieperiode die de ingreep voorziet. 
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9.3.2 Gebruiksduur 

De gebruiksduur is afhankelijk van de exploitatieperiode van de woningcorporatie en de particuliere bezitter. 

9.3.3 Exploitatieperiode 

De verlenging van de exploitatieperiode door de component wordt gekozen voor 25 jaar. 

9.4 Randvoorwaarden 

Voor het ontwerp zijn algemene randvoorwaarden aanwezig. 

9.4.1 Klimaat 

De oriëntatie van de woning is belangrijk in verband met zon, wind en regen. Deze weersinvloeden zijn vooral 

van belang wanneer gekozen wordt voor energieopwekkingsystemen, zoals PV-cellen of zonnecollectoren. 

9.4.2 Bestaande constructie 

De bestaande constructie is bepalend voor de toepassing van de renovatieaanpak, zie [5 ”Referentiewoning” 

en 0 ”A.3 Bouwkundige eigenschappen”] 

Het kan voorkomen dat de ramen en kozijn al verbeterd zijn. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk; zo 

kan het glas vervangen zijn, maar ook het kozijn. Hierdoor zijn veel verschillende variaties in raam en 

kozijnconstructies mogelijk. 

Andere belemmeringen zijn aanbouwtjes aan de achterzijde door bewoners. Zelfaangebrachte voorzieningen, 

zoals afdakjes bij de voordeur en zonweringsystemen. 

9.4.3 Afmetingen transport 

De maximale afmetingen van de component zijn afhankelijk van de transportmogelijkheden. Er wordt gekozen 

voor transport per vrachtwagen. Met transport per trein of boot is niet iedere bouwplaats te bereiken en 

transport per helikopter is economisch gezien geen optie. De transportafmetingen zijn wettelijk vastgelegd. 

Door middel van een ontheffing kan hierop een uitzondering gemaakt worden. De afmetingen staan vermeld in 

[Tabel 9]. Er wordt gekozen om de wettelijk toegestane hoogte, breedte en lengte aan te houden, omdat er 

dan geen ontheffing aangevraagd hoeft worden. De hoogte van de componenten wordt dan de wettelijk 

toegestane hoogte verminderd met de hoogte van het transportmiddel. Bij een gebruik van een dieplader is 

dat 3,45 meter en bij een trailer 3,2 meter. De breedte is 2,50 meter en de lengte is 18,0 meter en 23,0 meter. 

 

Transportafmetingen in Nederland en maximale afmetingen component 

Transportafmetingen wettelijk 

toegestaan 

[m] 

doorlopende 

ontheffing 

[m] 

maximale 

ontheffing 

[m] 

hoogte vanaf rij-oppervlak 4,00 4,00 4,15 

breedte rijkswegen 2,50 3,00 3,50 

breedte provinciale weg A 2,50 3,00 3,00 

breedte provinciale weg B 2,50 2,55 3,00 

lengte combinatie 18,00 18,00 23,00 

lengte kingpin tot achterzijde 12,00 

laadvermogen totaal 270 à 550 kN, 8 ton per as 

Maximale afmeting component zonder ontheffing mogelijk 

[m] 

hoogte 3,2 of 3,45 (resp. trailer en dieplader) 

breedte 2,50 

lengte 12,00 (kingpin tot achterzijde) 
Tabel 9: Transportafmetingen in Nederland en maximale afmetingen component 

Bron: [L7]  [F. Moonen, De geïndustrialiseerde fundering, promotieonderzoek, Technische Universiteit 

Eindhoven, 2001] en [i10] [www.rwd.nl] 
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Figuur 42: Transportafmetingen van een dieplader, een 

semi-deplader en een trailer 
Bron: [L7]  [F. Moonen, De geïndustrialiseerde fundering, 

promotieonderzoek, Technische Universiteit Eindhoven, 

2001] en [i10] [www.rwd.nl] 
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10 VERGELIJKING RENOVATIECONCEPTEN 
Naar aanleiding van het Plan van Eisen is onderzocht welk renovatieconcept de meeste kans biedt om aan dit 

Plan van Eisen te voldoen. De renovatieconcepten bestaan uit een aanpak voor de gehele woning om aan het 

Plan van Eisen te voldoen. Er zijn drie verschillende renovatieconcepten onderzocht die in de bouwpraktijk 

toegepast worden; een traditioneel renovatieconcept, een doos-in-doos renovatieconcept en een 

schilrenovatie. Deze drie renovatieconcepten worden eerst bouwtechnisch omschreven, vervolgens het 

bijbehorende proces daarna de mogelijke energetische verbetering. Ter afsluiting wordt een vergelijking tussen 

de drie concepten gemaakt en er wordt een keuze gemaakt voor het meest kansrijke concept. 

 

 
Figuur 43: Schematische weergave van de drie renovatieconcepten. Een traditioneel renovatieconcept (links), een doos-in-doos renovatie 

(midden) en woningschilrenovatie (rechts). 

10.1 Traditionele renovatie 

Bij een traditionele renovatie worden onderdelen afzonderlijk aangepakt. Per project wordt een oplossing 

bedacht voor de problemen met standaard producten. Kozijnen worden vervangen, de spouw wordt 

geïsoleerd, het dak wordt geïsoleerd etc. De toegepast materialen moeten in het werk gemaakt worden, zoals 

buitenisolatie van EPS-platen of binnenisolatie door voorzetwanden. De traditionele aanpak vergt dus veel 

arbeid op de bouwplaats. De voorbereidingstijd is kort, maar de uitvoeringstijd is lang. Afhankelijk van de 

ingrepen die gedaan worden, moet de bewoner tijdelijk zijn woning verlaten of heeft overlast door 

bouwpersoneel in de woning of een steiger voor de woning. 

 

Een voorbeeld van een traditionele renovatie is het project De Sleephelling in Rotterdam. Dit project bestaat 

uit 14 historische panden die zijn gerenoveerd tot 14 woningen. Bij De Sleephelling is een energetisch hoog 

ambitieniveau nagestreefd; het Passiefhuisconcept is toegepast. De renovatie is echter op traditionele wijze 

gerealiseerd; door een architect is een ontwerp gemaakt, de installateur heeft hierin de installaties ontworpen 

en tijdens de uitvoering werd geen prefabricage toegepast en dus veel arbeid op de bouwplaats. 
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Figuur 44: De Sleephelling, Rotterdam. Links een dwarsdoorsnede over twee woningen, rechts verscheidene foto’s genomen tijdens een 

bouwplaatsbezoek. Boven de binnenwanden van metalstud, midden de ventilatiekanalen en onder het isolatiemateriaal aan de buitenzijde 

van de gevel. 

10.2 Doos-in-doos renovatie 

Bij een doos-in-doos renovatie wordt de woning aan de binnenzijde volledig geïsoleerd. Dit geschiedt door 

voorzetwanden en dekvloeren. Hierdoor wordt het woonoppervlak verkleind. Het comfortniveau na de ingreep 

is hoog, omdat de thermische en akoestische eigenschappen van de woningschil, de woningscheidende wand 

en de verdiepingsvloer verbeterd is. De voorbereidingstijd is langer dan bij de traditionele aanpak, omdat de 

hele woning leeggehaald moet worden voordat er begonnen kan worden met de uitvoering. De ingreep is 

alleen uit te voeren als de bewoner tijdelijk zijn huis verlaat. Een doos-in-doos renovatie kan idealiter toegepast 

worden bij mutatieonderhoud. 

 

Een voorbeeld van een doos-in-doos renovatie is de toepassing van Comfort+ in het Boostencomplex te 

Maastricht. Hierbij zijn metalstud voorzetwanden geplaatst met daarop platen met leidingen voor verwarming 

en koeling gemonteerd. Het wooncomfort wordt door dit systeem verbeterd. De bestaande woningen hadden 

een klein woonoppervlak, daarom zijn twee woningen samengevoegd. Dit was de bedoeling van de 

woningcorporatie in dit project, maar een algemene toepassing zou als nadeel hebben dat het aantal woningen 

wordt verminderd en dat de bewoners tijdelijk of helemaal moeten verhuizen. 

 
[L40]  [Servatius Wonen & Vastgoed, Comfort+ in het Boosten complex publicatie, 2008] 
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Figuur 45: Installatieprincipe van Comfort+ in het Boostencomplex 

Bron:  [L40]  [Servatius Wonen & Vastgoed, Comfort+ in het Boosten complex publicatie, 2008] 

10.3 Schilrenovatie 

Tijdens schilrenovatie wordt de gehele woningschil aangepakt. Dit kan door de hele schil te vervangen, zoals 

een nieuw dak of een nieuwe gevel, maar ook door de aan de buitenzijde te isoleren. De woning wordt dan aan 

de buitenzijde groter, maar het woonoppervlak blijft gelijk. Afhankelijk van de materiaalkeuze is de uitvoering 

arbeidsintensief. De voorbeelden in [Figuur 46] laten geprefabriceerde elementen zien, waarmee de uitvoering 

snel verloopt. De bewoner ondervindt hinder van de steiger en het feit dat gevel en dak tijdelijk open zijn. De 

voorbereidingstijd is langer, omdat de elementen moeten aansluiten op de bestaande woning. 

 

 
Figuur 46: Schilrenovatie door vervangen van het dak (links) of de gevel (rechts). 

 

Een voorbeeld van een schilrenovatie is het project de Kroeven in Roosendaal. Hierbij werden grote HSB-

element tegen de gevel geplaatst. Deze werden vervolgens op de bouwplaats pas afgewerkt. Daarbij werd in de 

woning ook een balansventilatiesysteem geïnstalleerd. 
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Figuur 47: Renovatieproject in Roosendaal, toepassing van HSB-elementen ter verbetering van de woningschil (links) dienog afgewerkt dient 

te worden (rechts) 

10.4 Uitvoeringsmethoden 

Er kunnen drie aanpakken omschreven worden voor de aanpak van de gevel: 

[1] optimalisatie van de gevel door spouwvulling; 

[2] metamorfose van de bestaande gevel door het gebruik van thermische isolatie aan de buitenzijde; 

[3] transformatie van de gevel door het vervangen van het bestaande buitenblad. 

Deze drie aanpakken zijn uitgewerkt in uitvoeringsvarianten voor de spouwgevel van de referentiewoning; 

1. Buitenzijde; meeste energiebesparing, architectuur verandert 

A. Tegen buitenblad aan 

B. Buitenblad vervangen 

2. Binnenzijde; minder energiebesparing, goedkoper, vochtproblemen, minder gebruiksoppervlak over 

3. Spouwvulling; minder energiebesparing, goedkoper 

4. Gehele schil vervangen 

 

 
 

10.4.1 1A Buitenzijde 

Door thermische isolatie aan de buitenzijde te plaatsen verander de architectuur van de woning. Het is 

mogelijk de dikte van het pakket te kiezen, rekening houdend met de belastbaarheid van de fundering. 

Hierdoor is de energieprestatie optimaal te verbeteren. Thermische bruggen worden opgeheven. Deze 

methode kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door EPS platen of houtskeletbouw elementen. 

Aandachtspunten hierbij zijn de aansluitingen bij kozijnen en de verhinderen van luchtcirculatie in de spouw. 
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10.4.2 1B Buitenzijde 

Thermische isolatie aan de buitenzijde door het vervangen van het buitenblad is relatief duurder vanwege de 

extra sloopwerkzaamheden. Daarnaast verandert het uiterlijk van de woning. Het is mogelijk de dikte van het 

pakket te kiezen, rekening houdend met de belastbaarheid van de fundering. Door het verwijderen van het 

buitenblad komt draagvermogen van de fundering vrij. Door alleen het buitenblad te verwijderen, behoudt de 

hoofddraagconstructie zijn stabiliteit. Deze wordt namelijk gerealiseerd door het binnenblad. Hierdoor zijn 

geen extra voorzieningen nodig. Deze methode kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door EPS platen of 

houtskeletbouw elementen.  

10.4.3 2 Binnenzijde 

Aan de binnenzijde kan ook isolatiemateriaal toegepast worden. Voorzetwanden, -vloeren en plafonds zijn 

hierbij mogelijk. Dit kan door middel van het box-in-box principe, zoals het Comfort+systeem. Een voordeel van 

dit systeem is de toevoeging van akoestische isolatie en een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem. Nadeel 

zijn de blijvende koudebruggen, wegnemen van de thermische masse van de wanden en de gevoeligheid voor 

inwendige condensatie. Bij deze methode moet de bewoner tijdelijk uit de woning. 

10.4.4 3 In de spouw 

De thermische prestatie van de gevel kan ook verbeterd worden door het vullen van de spouw met 

isolatiemateriaal, bijvoorbeeld PUR-schuim of EPS-parels. De ruimte is beperkt door de breedte van de spouw 

en de vervuiling van de spouw. Het is een relatief goedkope methode om toe te passen. De thermische 

verbetering is echter gering en verbindingen tussen het binnen- en buitenblad, zoals spouwankers, vormen 

thermische bruggen. 

10.4.5 4 Schil vervangen 

Wanneer de schil geen dragende functie heeft, kan deze ook geheel vervangen worden. Met deze methode kan 

de schil optimaal verbeterd worden. Dit is een dure methode en hierbij komt relatief veel afval vrij, omdat 

zowel het buitenblad als het binnenblad en de kozijnen verwijderd worden. De invulling kan gemaakt worden 

met bijvoorbeeld houtskeletbouw elementen. 

10.5 Keuze van renovatieconcept 

Er is gekeken in welke mate de verschillende renovatieconcepten scoren ten opzichte van de punten uit het 

Plan van Eisen. De verschillende renovatieprocessen worden samengevat in [Figuur 48]. De vergelijking van 

renovatiemethoden is opgenomen in de keuzematrix in [Tabel 10]. 

 

Hier worden kort de verschillen tussen de drie renovatiemethoden beschreven. 

Traditioneel renovatie; 

� is arbeidsintensiever 

� de bewoner kan blijven of moet eruit, dit is afhankelijk van de bouwtechniek en uitvoering 

� een langere bouwtijd  

 

Doos-in-doos renovatie; 

� de bewoner moet tijdelijk verhuizen wat extra kosten met zich meebrengt 

� relatief korte bouwtijd mogelijk (week tot aantal weken) 

� ideaal moment van toepassing; mutatie van bewoner 

� geen bouwvergunning nodig 

� ingreep gaat af van het vloeroppervlak 

 

Gebouwschil renovatie; 

� bewoner kan blijven tijden de uitvoering 

� zeer korte bouwtijd mogelijk (enkele dagen) 

� ideaal moment van toepassing; planmatig onderhoudscyclus 

� bouwvergunning nodig � voldoen aan Bouwbesluit-eisen 

� verandert het gevelbeeld van de woning, vele mogelijkheden voor vernieuwing 

� geen oppervlakteverkleining van gebruiksoppervlakte 
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Figuur 48: Processtappen van een nieuwbouwproces en de verschillende renovatieprocessen 

 

Vergelijkingsmatrix van de verschillende renovatieconcepten 

Onderdeel uit PvE Renovatiemethode 

Standaard Doos-in-doos Schil 

reduceren van het energieverbruik 0 + + 

verbeteren van het binnenklimaat - + 0 

verlengen van de levensduur van de woning + + + 

minimale overlast voor de bewoners + - + 

minimaal materiaalgebruik en gebruik van 

duurzame materialen 

+ + + 

financieel rendabele toepassing moet 

mogelijk zijn 

+ + + 

het woonoppervlak mag niet verkleind 

worden 

+ - + 

aanpasbaar in tijd voor mogelijke 

levensduurverlenging 

- + + 

gebruik van Passiefhuis concept - 0 + 

Totaal +2 +4 +8 
Tabel 10: Keuzematrix van de verschillende renovatieconcepten 
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DEEL 3 ONTWERP 
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11 RENOVATIEPROCES 
Er is een ontwerp gemaakt voor een gevelcomponent voor de renovatie van rijtjeswoningen uit de periode 

1945-1975. Dit ontwerp past binnen het renovatieproces van de woning en het ontwerp op woningniveau. 

Hierbij is de component voldoende aanpasbaar om variatie in het ontwerp op woningniveau op te kunnen 

nemen. Het ontwerp van de renovatie van de referentiewoning wordt behandeld in vier onderdelen; 

[1] Het renovatieproces 

[2] Het ontwerp op woningniveau 

[3] Het ventilatiesysteem 

[4] Het ontwerp van de gevelcomponent 

[5] De uitvoeringsvolgorde van de renovatie 

 

Het renovatieproces is opgebouwd uit de volgende stappen; de programmafase, de ontwerpfase, de 

uitvoeringsfase en de beheerfase.  

11.1 Programmafase 

Tijdens de programmafase wordt gekeken naar de behoefte en er wordt een analyse gemaakt van de 

bestaande woning. De woning wordt vergeleken met de referentiewoning en de afwijkingen worden 

meegenomen in het ontwerp van de component. Wanneer asbest aangetroffen wordt, dient deze verwijderd 

te worden. Daarnaast is ook zwamsanering nodig indien zwam aanwezig is. De aan-, bij- en uitbouwen, 

schuttingen en zonweringen dienen opgemeten te worden om de componenten passend te maken of 

verwijderd om eenvoudige montage mogelijk te maken. Een essentieel onderdeel van de voorbereiding is de 

opname van de kwaliteit van de bouwkundige elementen, zoals draagconstructie, fundering, kozijnen en gevel. 

De woning die opgemeten te worden. Dit kan met behulp van een totalstation voor de gehele woning of met 

de Proliner 8. Een totalstation meet het gebouw in met behulp van een laser. De Proliner 8 meet het gebouw 

door middel van een draad met een punt daaraan. Deze punt wordt door de maatvoerder op het gewenste 

punt van de woning gezet. De Proliner meet dan de hoek van de draad, de lengte van de draad en de eigen 

positite. Met deze gegevens bepaald de Proliner 8 de positie van het punt in de woning en verwerkt deze in 

een CAD-programma. Hiermee ontstaat een 3D-model van de woning. 

 
 
Figuur 49: De Proliner 8, meetinstrument voor positiebepaling 

van punten van een woning middels een koord en metalen pen 

11.2 Ontwerpfase 

De renovatieaanpak wordt voor de woning op maat gemaakt. De component en ingrepen worden aangepast 

naar gelang de bestaande woning van de referentiewoning verschilt en het Programma van Eisen van de 

opdrachtgever. Naast het bouwkundige ontwerp moet ook het installatietechnische ontwerp gedaan worden. 
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11.3 Uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase wordt in paragraaf 14.11 “Uitvoeringsproces” uitvoerig behandeld door middel van 

uitvoeringsschema’s. Hier volgen enkele algemene stappen. 

� De bouwplaats wordt ingericht. Steigers worden geplaatst en de woning wordt vrij gemaakt van 

bestrating, schuttingen, zonweringen, afdakjes en dergelijke. 

� Het buitenblad wordt verwijderd en er wordt een sparing in het dak gemaakt voor het dakraam en de 

aansluiting van het PLUG-component. De kozijnen worden bewerkt naar de wens van de opdrachtgever. 

� Het PLUG-component en de WTW unit worden geplaatst. Het dak wordt nageïsoleerd, de aansluiting 

van de ventilatiekanalen wordt gemaakt en de dagkanten worden afgewerkt. 

� Het passtuk voor het dak wordt geplaatst en de gevel wordt afgewerkt. 

� De steiger wordt weer afgebroken en schuttingen, zonweringen en bestrating worden eventueel weer 

teruggeplaatst. 

 

De uitvoeringsfase on-site is ontworpen met de Slimbouwen visie; het bouwproces verloopt sequentieel. Dit 

wordt mogelijk gemaakt door een beperkt aantal verbindingen tussen oud en nieuw en een snelle montage. 

 

11.4 Beheerfase 

Tijdens de beheerfase vindt het onderhoud plaats. Er zijn twee typen onderhoud; mutatie onderhoud en 

planmatig onderhoud. Bij mutatieonderhoud wordt de woning intern aangepast aan moderne eisen, zoals het 

vervangen van keuken of badkamer. Bij het planmatig onderhoud wordt de woningschil onderzocht en 

bijgewerkt en de installatie wordt gereinigd of vervangen. Door de toepassing van nieuwe producten en 

eenvoudig te reinigen kanalen zal het planmatig onderhoud afnemen ten opzichte van de bestaande situatie. 
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12 CONCEPT WONINGNIVEAU 
Het totaalconcept voor de renovatie van de woning bestaat uit het toevoegen van een thermische schil, het 

verbeteren van de luchtdichtheid en het verbeteren van het bestaande ventilatiesysteem. Deze drie 

onderdelen worden integraal meegenomen in het ontwerp van de deelcomponenten. De deelcomponenten 

zijn de begane grond vloer, de gevel, het dak en de gebouwinstallaties. Dit onderzoek richt zich vooral op de 

uitwerking van de gevelcomponent, zoals beschreven in hoofdstuk 14 “PLUG-Component”. De werking van de 

PLUG-component is afhankelijk van de werking van het ventilatiesysteem, daarom is het ventilatiesysteem 

dieper uitgewerkt. 

 

 
Figuur 50: Concept voor de renovatie van een rijtjeswoning 

12.1 Thermische isolatie woningschil 

De woningschil wordt thermisch verbeterd. Dit betekent ook een betere luchtdichting. Om de Passiefhuiseis 

voor ruimteverwarming te halen moet de Rc-waarde van de woningschil 8,0 m
2
K/W worden en de 

luchtdoorlatendheid maximaal 16,44 dm
3
/s, zie bijlage 0. 

12.2 Gebouwinstallaties 

De gebouwinstallaties zorgen voor de ventilatie, ruimteverwarming en tapwater verwarming. De bestaande 

woning maakt gebruik van natuurlijk ventilatie of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Dit systeem 

wordt vervangen door balansventilatie met warmte-terug-winning, zodat er altijd in de ventilatievraag voorzien 

kan worden en het energieverbruik beperkt wordt. De ruimteverwarming en tapwaterverwarming worden in 

de bestaande situatie voorzien door twee afzonderlijke ketels of een combi-ketel. Deze worden indien nodig 

vervangen door een combi-ketel met een hoger rendement. Voor de ruimteverwarming wordt gebruik 

gemaakt van radiatoren en Lage-Temperatuur-Verwarming (LTV). Dit zorgt voor een efficiënter systeem, omdat 

HR-ketels het extra rendement uit condensatiewarmte halen. Deze condensatie vindt plaats bij lagere 

retourtemperaturen, zoals bij LTV. 
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Figuur 51: De werking van een HR-ketel; De blauwe lijn is de 

retourleiding. Deze wordt opgewarmd door de condensatie van 

waterdamp uit het verbrandingsgas (de lichtrode lijn). Dit 

mechanisme zorgt voor een verhoogd rendement. 

Bron: [L44]  [Radiatoren geschikt voor Lage Temperatuur 

Verwarming, brochure, Zehnder, 2010] 

 

Het toepassen van LTV is mogelijk door het reduceren van het warmteverlies. Dit is aangetoond met behulp 

van een warmteverliesberekening met het programma Vabi101. Deze berekening is opgenomen op de CD-

bijlage. 

12.3 Van HTV naar LTV 

Het bestaande ruimteverwarmingssysteem bestaat uit radiatoren en Hoge Temperatuurverwarming (HTV). Er 

wordt gebruik gemaakt van warm water dat de radiatoren verwarmd. De radiatoren geven de warmte af aan 

de lucht in de ruimte middels convectie en straling. Er is onderzocht of de bestaande radiatoren ingezet kunnen 

worden voor Lage Temperatuur Verwarming (LTV). Bij zowel HTV als LTV systemen wordt uitgegaan van een 

ruimtetemperatuur van 20°C. Bij HTV wordt gebruik gemaakt van een aanvoer temperatuur van 90°C en een 

retourtemperatuur van het water van 70°C (90/70/20). De temperaturen zijn bij LTV 55°C voor de 

aanvoertemperatuur en 40°C voor de retourtemperatuur (55/40/20). Wanneer de temperatuur van de radiator 

daalt, daalt ook de warmteafgifte en het dus het verwarmingsvermogen. Deze daling kan berekend worden 

met behulp van omrekeningsfactor f uit NEN-EN 442 “Radiatoren en convectoren”. 

3,1)44,59/)

)
Truimte-Tr

Truimte-Ta
ln(

Tr-Ta
((=f  

 

Voor een omschakeling van 90/70/20 naar 55/40/20 is de omrekenfactor 0,355. Bij een HTV radiator met een 

vermogen van 1000W is het vermogen bij LTV 355W. Er is een warmteverliesberekening gemaakt van de 

woning voor en na renovatie. Vervolgens is per ruimte bekeken of toepassing van LTV mogelijk is. De resultaten 

staan vermeld in tabel [Tabel 11]. 
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Resultaten warmtverliesberekening VABI 101 en omrekening naar LTV 

ruimte warmteverlies 

voor renovatie 

[W] 

warmteverlies na 

renovatie 

[W] 

HTV-LTV factor aanwezig vermogen 

voor LTV 

[W] 

verschil 

vermogens 

[W] 

woonkamer 2924 1205 0,355 1038 -167 

keuken 1340 531 0,355 476 -55 

gang niet verwarmd     

toilet 360 104 0,355 128 14 

slaapkamer 1 1193 439 0,355 424 -15 

slaapkamer 2 943 333 0,355 335 2 

slaapkamer 3 878 371 0,355 312 -59 

badkamer 955 324 0,355 339 15 

overloop niet verwarmd     

zolder 2554 682 0,355 907 225 

totaal 11146 3990 0,355 3957 33 

Tabel 11: Resultaten van warmteverliesberekening VABI 101 en toepasbaarheid LTV 

 

Het programma Vabi101 rekent het warmteverlies uit met een buitentemperatuur van -10°C. Deze situatie 

komt niet vaak voor. Dit gegeven is van belang bij het beoordelen van de resultaten. Uit de resultaten blijkt dat 

voor verschillende vertrekken niet voldoende vermogen aanwezig is. Zeer waarschijnlijk is er op de zolder ook 

onvoldoende vermogen beschikbaar, omdat deze voor de renovatie niet als verwarmde ruimte is aangemerkt. 

Op de zolder zal een nieuwe radiator geïnstalleerde moeten worden. Voor het tekort in de overige vertrekken 

is een andere oplossing mogelijk. De verwarmingsketel kan een variabele temperatuurregeling hebben. 

Hiermee kan tijdelijk bij strenge vorst, zoals -10°C, de temperatuur van de verwarming verhoogd worden. Het is 

niet aannemelijk dat deze situatie zich veelvuldig voordoet in Nederland. Voor het overgrote deel van het jaar 

zal de LTV voldoen. Daarnaast is het tekort minimaal ten opzichte van het geïnstalleerd vermogen. 

 
[N8] [NEN-EN 442 “Radiatoren en convectoren”] 

12.3.1 EPW berekening ter indicatie van het energieverbruik 

Er is een EPW-berekening gemaakt om het verschil tussen de renovatievarianten te laten zien. De berekening 

geeft een indicatie van het energieverbruik van de woning en laat een verschil tussen de varianten zien. De 

resultaten van de EPW-berekening laten een grote energiebesparing zien. Door het toepassen van de PLUG-

component wordt vooral het transmissieverlies beperkt. Daarnaast speelt ook de verbetering van de installatie 

voor ventilatie en ruimteverwarming door ventilatielucht een rol in de energiebesparing. Door het gebruik van 

meer ventilatie wordt echter het energieverbruik van ventilatoren groter. Er is door toepassing van de PLUG-

component voor ruimteverwarming nog maar 9% primaire energie nodig ten opzichte van 26% bij een 

standaard renovatiemethode. 

De Passiefhuis norm voor het primaire energieverbruik voor ruimteverwarming is 15 kWh/m
2
 per jaar. Voor de 

referentiewoning wordt dit een primair energieverbruik van 4718 MJ. Door het toepassen van het de PLUG-

woningconcept wordt het primair energieverbruik voor ruimteverwarming 4445MJ. Het is dus mogelijk de 

Passiefhuis eisen voor ruimteverwarming te realiseren. 

Voor het totale energieverbruik is de Passiefhuis eis 120 kWh/m
2
 per jaar oftewel 37.744 MJ primaire energie 

voor de referentiewoning. Het resultaat van de berekening van het de PLUG-woningconcept is een totaal 

primair energieverbruik van 24.128 MJ. Hierbij is nog niet het energieverbruik van het gebruik van elektrische 

apparatuur opgeteld. Er is nog ruimte voor 13.616 MJ energieverbruik. Dit staat gelijk aan 3.782 kWh. Ter 

vergelijking; het gemiddelde energieverbruik van Nederlandse huishoudens in 2004 was 3.346kWh [VROM 

2007, Cijfers en tabellen]. Door een zuinig gebruik is het mogelijk de Passiefhuiseis voor het totale 

energieverbruik te halen. 
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13 VENTILATIESYSTEEM 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft op haar website de omvang van de 

binnenmilieuproblemen globaal geformuleerd. In 60% van de woningen is de CO2 concentratie te hoog, 20% 

van de woningen heeft te weinig ventilatie en vochtplekken, 15% heeft last van zichtbare schimmel en 60% 

heeft te veel fijn stof in de binnenruimten. Dit laatste wordt voornamelijk veroorzaakt door roken. De cijfers 

komen uit binnenmilieuonderzoek in 2005. 

Een deel van de kwaliteit van het binnenklimaat wordt bepaald door de ventilatie. In de nieuwbouw- en 

renovatiepraktijk komen hierbij een aantal problemen bij kijken;  

� Het ventilatie systeem past niet bij het gebruik van de bewoners of andersom 

� Het ontwerp van het ventilatiesysteem wordt wel getoetst, maar de uitvoering ervan niet 

� Het ventilatiesysteem wordt niet of niet goed ingeregeld. Het systeem werkt dus niet optimaal. 

� Er vindt weinig tot geen onderhoud plaats. Filters moeten echter tijdig gereinigd of vervangen worden. 

13.1.1 Tussentijdse ingrepen in het ventilatiesysteem 

In de rijtjeswoningen uit de periode 1945 tot 1975 wordt een ventilatiesysteem gebruikt op basis van 

natuurlijke ventilatie. Tijdens voorgaand planmatig onderhoud en renovatie werden alleen onderdelen 

aangepakt waarbij dat op dat moment noodzakelijk was. Eind jaren zeventig werd getracht het energiegebruik 

terug te dringen door kierdichting. Hierdoor nam de natuurlijke ventilatie door kieren af en kon het 

geproduceerde vocht in de woning niet afgevoerd worden. Om dit probleem op te lossen, werd mechanische 

afvoer, bijvoorbeeld een wasemkap of badkamerventilator, toegepast om de benodigde ventilatie te realiseren 

en de afhankelijkheid van het klimaat, namelijk wind en thermische trek, te minimaliseren. Een andere 

toegepaste oplossing voor de verminderde ventilatie was het plaatsen van extra roosters in kozijnen. Deze 

twee oplossingen waren deeloplossingen voor de ontstane problemen, maar geen totale oplossing voor het 

volledige ventilatiesysteem. 

Tegenwoordig wordt overgegaan op gebalanceerde ventilatie; hierbij is de aan- en afvoer mechanisch geregeld 

en in balans. Bij toepassing van balansventilatie kan ook warmte teruggewonnen worden uit de afgevoerde 

binnenlucht. Dit zorgt voor een energiebesparing op de verwarming van ventilatielucht. De aanvoer ven verse 

lucht bevindt zich in de woonkamer en slaapkamers, de afvoer van vervuilde lucht in toilet, keuken en 

badkamer. 

Na de toepassing van het renovatieconcept zal de woning beschikken over een ventilatiesysteem dat gebruik 

maakt van balansventilatie met warmte-terug-winning uit de afvoerlucht. Aan de gevel wordt lucht toegevoerd 

en afgevoerd. Door de toepassing van de kanalen in de nieuwe gevel is het mogelijk de overlast tijdens de 

uitvoering voor de bewoners te beperken. 

Er is getracht een totaaloplossing te bieden voor het ventilatiesysteem door renovatie van de gebouwschil van 

de bestaande woning. Hiertoe is de bestaande situatie geanalyseerd, zijn verschillende ventilatiesystemen 

onderzocht en is een ontwerp gemaakt voor het ventilatiesysteem voor de gehele woning. 

13.1.2 Ventilatiesysteem van de bestaande woning 

Het oorspronkelijke ventilatiesysteem berust op natuurlijke ventilatie. Dit systeem maakt gebruik van het 

drukverschil over de gebouwschil. Dit drukverschil wordt veroorzaakt door wind of thermische trek. De wind is 

hierin vaak de drijvende kracht. 

 

       
Figuur 52: Drukverschil over de gebouwschil als gevolg van wind (links) en thermische trek (rechts) 

Bron: [L43]  [SBR, Luchtdicht bouwen, publicatie, Rotterdam, 2009] 
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Voor de continue toevoer van verse buitenlucht en afvoer van ventilatielucht wordt gebruik gemaakt 

ventilatieroosters bij de raamkozijnen. Daarnaast vindt er ook ongecontroleerde ventilatie plaats door kieren in 

de gebouwschil. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de luchtdichtheid van de gebouwschil. 

Naast de continue ventilatie is ook spuiventilatie nodig. Deze vorm van ventilatie is nodig wanneer er een 

verhoogde verontreiniging van de binnenlucht plaatsvindt. De spuiventilatie wordt gerealiseerd door het 

openen van ramen en deuren. Dit ventilatiesysteem heeft de volgende nadelen; 

� De wind heeft grote invloed op het functioneren. Bij windstil weer zal er minder ventilatie optreden. De 

werking van de ventilatie is afhankelijk van de weersomstandigheden en is dus in mindere mate te 

garanderen. 

� Het openen en sluiten van binnendeuren heeft grote invloed op het ventilatievoud. Wanneer alle 

deuren geopend zijn, kan dwarsventilatie eenvoudiger plaatsvinden dan wanneer alle deuren gesloten 

zijn. 

� Er treedt energieverlies op, omdat de opgewarmde binnenlucht direct naar buiten afgevoerd wordt. 

Uit de analyse van de bestaande woningen uit de periode 1945-1975 zijn de volgende problemen en 

aandachtspunten naar voren gekomen; 

� De luchtkwaliteit in de woning is onvoldoende. 

� De werking van het ventilatiesysteem kan niet te alle tijde gegarandeerd worden. 

� De wettelijk vereiste ventilatie debieten worden niet gehaald. 

� Het energieverlies als gevolg van ventilatie is aanzienlijk. 

Het toe te passen ventilatiesysteem moet een oplossing bieden voor bovengenoemde problemen en 

aandachtspunten. 

 
[L43]  [SBR, Luchtdicht bouwen, publicatie, Rotterdam, 2009] 

13.1.3 Balansventilatie en Vathorst 

Balansventilatie is ventilatie waarbij de hoeveelheid afgevoerde lucht gelijk is aan de hoeveelheid toegevoerde 

lucht. De ventilatie kan gerealiseerd worden door middel van een centrale unit of door decentrale units. In 

Passiefhuizen worden voornamelijk balansventilatiesystemen toegepast met warmte-terugwinning. De 

toepassing van deze systemen is niet altijd succesvol. Een voorbeeld daarvan is de toepassing in de 

Amersfoortse wijk Vathorst. Hier waren veel klachten over het ventilatiesysteem en zelfs gezondheidsklachten. 

 

De GGD Eemland heeft hiernaar onderzoek gedaan in 2007 en heeft hierover een rapport uitgebracht. De 

volgende conclusies komen uit dat rapport; 

� slechts 15% voldeed aan het Bouwbesluit 

� de betrokken partijen bij de realisatie van het ventilatiesysteem waren niet in bezit van relevante ISSO 

61 en 62 publicaties 

� de zolder is in de bouwvergunning als “onbenoemde ruimte” bestempeld. Deze wordt dan niet 

geventileerd. Vervolgens werd deze door de bewoners wel als verblijfsruimte gebruikt. 

� als gevolg van een te lage afvoerdebiet is de luchtkwaliteit onvoldoende. 

De tekortkomingen waren toe te schrijven aan ontwerp, verkeerde materiaalkeuze, uitvoering, slechte 

inregeling, onderhoud en foutief gebruik. Er kon niet geconcludeerd worden dat balansventilatie in het 

algemeen niet goed is. 

Naast onderzoeksconclusies werden ook aanbevelingen gedaan. De volgende aanbevelingen voor bouwpartijen 

werden gemaakt: 

� geef informatie aan de bewoners, bijvoorbeeld door een goede handleiding en instructies; 

� regel het ventilatiesyssteem in na de realisatie van de woning door metingen te verrichten en de 

inblaasventielen en de ventilator in te stellen; 

� voorkom bovenmatig geluid van bijvoorbeeld de ventilator, het type ventiel, de kanalen en de montage 

van ventilatie-unit; 

�  

� maak de filters bereikbaar voor de bewoners zodat deze eenvoudig vervangen of schoongemaakt 

kunnen worden. 
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Voor de bewoners waren er ook aanbevelingen; 

� elk ventilatiesysteem behoort in de nominale stand te staan wanneer er iemand thuis is, zodat de 

ventilatiedebieten gehaald worden. 

� roosters en toevoerfilters en –ventielen moeten worden gereinigd voordat ze zichtbaar vervuild zijn. 

� het openen van ramen verstoort niet de gebalanceerde ventilatie maar slechts de warmteterugwinning. 

� het later inrichten van een verblijfsruimte op een zolder vergt in veel gevallen extra 

ventilatievoorzieningen. 

De nominale stand zoals benoemd bij aanbevelingen voor bewoners is de stand waarin het ventilatiesysteem 

voldoet aan het Bouwbesluit. Ventilatiesystemen hebben twee of drie standen. Bij een twee-standen-

schakelaar is stand 1 de nominale stand en stand 2 voor extra ventilatie tijdens koken, douchen en bijvoorbeeld 

visite. Bij een drie-standen-schakelaar gebruikt men stand 1, de laagstand, voor wanneer men afwezig is, stand 

2, de nominale stand, wordt gebruikt bij aanwezigheid en stand 3 tijdens koken, douchen en visite. 

 

Uit de SBR-publicatie “Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud” zijn de volgende twee aandachtspunten 

genomen waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens het ontwerpproces. 

 

“In praktijk functioneren deze systemen meestal in de laagste stand, waardoor het ventilatievoud minder dan 

de helft is van wat wettelijk is vereist. Hierdoor wordt niet de beoogde luchtkwaliteit bereikt.”  

 

“De capaciteit van mechanische ventilatiesystemen gaat na het periodiek onderhoud geleidelijk achteruit. Men 

moet rekening houden met een capaciteitsverlies van meer dan 30% in drie jaar.” 

 
[L27]  [F. Duijm, Gezondheid en ventilatie in woningen in Vathorst, GGD Eemland, 2007] 

[L41]  [SBR, Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud, publicatie,Rotterdam, 2008] 

13.1.4 Indeling woning en leefzone 

In de NEN1087 “Ventilatie van gebouwen” is vermeld in welke zone de luchtsnelheid beperkt dient te zijn. In 

deze zogenoemde leefzone moet de luchtsnelheid kleiner zijn dan 0,2 m/s. Deze waarde geeft een Percentage 

Dissatisfied van 25%. Dit is ook de eis vanuit het Bouwbesluit 2003. In SBR publicatie “Luchtdicht Bouwen” 

wordt een luchtsnelheid van <0,15 m/s geadviseerd. De leefzone is dat deel van een verblijfsgebied dat zich 

bevindt binnen: 

�  1,0 m van de buitengevel van het gebouw; 

�  0,2 m van de binnenwanden die het verblijfsgebied omgrenzen, en 

�  1,8 m van de vloer 

Voor de referentiewoning is de leefzonde in grijs aangegeven in [Figuur 54]. 

 

 

Figuur 53: Afmetingen van de leefzone 

Bron: [N3] [ISSO 62 “Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen”] 
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Figuur 54: Leefzone in de referentiewoning, grijs gearceerd 

13.1.5 Bouwbesluit 2003 en relevante normen 

Het Bouwbesluit 2003 stelt eisen aan de ventilatie voor het verblijf van mensen en ter voorkomen van 

ongewenste situaties, zoals stank. Voor het verblijf van mensen is het noodzakelijk dat de kwaliteit van de 

binnenlucht voldoende is, zodat de gezondheid niet in gevaar is. De eisen worden verdeeld in vier categorieën; 

[1] kwaliteit van de toegevoerde lucht 

[2] verontreinigingsbronnen van de binnenlucht 

[3] capaciteit van de voorziening voor luchtverversing 

[4] inrichting van de voorziening voor luchtverversing 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in twee ventilatietypen; nominale ventilatie en spuiventilatie. Nominale 

ventilatie moet continu aanwezig zijn voor een voldoende luchtkwaliteit vanuit gezondheidsoverwegingen. Dit 

wordt gerealiseerd door het ventilatiesysteem. Spuiventilatie moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit onder 

bijzondere omstandigheden voldoende is door een sterk vergrote luchttoevoer en afvoer mogelijk te maken. 

Dit type ventilatie wordt gerealiseerd door het openen van ramen en deuren. Beide typen ventilatie dienen 

aanwezig te zijn. Een mechanische voorziening voor spuiventilatie is in een woning niet toegestaan. 

13.1.6 Bestaande situatie 

Naast de wet- en regelgeving vormt de bestaande constructie en inrichting een randvoorwaarde voor het 

ventilatiesysteem. De bestaande constructie is omschreven in het hoofdstuk referentiewoning. De onderdelen 

van de inrichting waar rekening mee gehouden moet worden, zijn bijvoorbeeld de gordijnen, kasten, 

radiatoren en lampen. 

13.2 Ventilatiesystemen 

In deze paragraaf wordt de analyse van ventilatiesystemen behandeld. In nieuwbouw werd tot de jaren 

zeventig alleen natuurlijke ventilatie toegepast. Hierna deed mechanische afzuiging zijn intrede. Tegenwoordig 

gebruikt men balansventilatie door mechanische toe- en afvoer. Een ontwikkeling is het samenbrengen van de 

functies ventileren en verwarmen in één onderdeel. 

13.2.1 Indeling ventilatiesystemen 

Ventilatiesystemen worden aan de hand van de manier van toevoer en afvoer in vier type onderscheiden. De 

toe- en afvoer vindt namelijk plaats op natuurlijke wijze of via een mechanisch systeem. De vier 

ventilatiesystemen zijn; 

[A] natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer; 

[B] mechanische toevoer en natuurlijke afvoer; 

[C] natuurlijke toevoer en mechanische afvoer; 

[D] mechanische toevoer en mechanische afvoer, met of zonder warmteterugwinning of recirculatie 
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De systemen [A] en [B] worden in nieuwbouw nauwelijks toegepast. Bij systeem [C] is het aan te bevelen 

zelfregulerende roosters toe te passen om een constante volumestroom te garanderen bij hogere 

windsnelheden. Ook wordt zo dwarsventilatie voorkomen. Deze dwarsventilatie kan er voor zorgen dat 

ventilatielucht niet meer van buiten wordt aangevoerd, maar volledig vanuit een andere ruimte. 

13.2.2 Ventilatiesystemen en luchtdichtheid 

Het ventilatiesysteem zorgt voor de nominale ventilatie van een woning. Naast deze bewuste ventilatie die het 

ventilatiesysteem bewerkstelligt, vindt er ook een ventilatie plaats door “ondichtheden” in de gebouwschil, 

zoals naden en kieren. Deze onbewuste ventilatie, c.q. infiltratie, is een verstoring van de werking van het 

ventilatiesysteem en kan daarnaast ook het energiegebruik verhogen. In deze paragraaf wordt aandacht 

besteedt aan de verstoring van het ventilatiesysteem. 

 

De verschillende ventilatiesystemen [A], [B], [C] en [D] zijn meer of minder gevoelig voor verstoringen door 

luchtcirculatie als gevolg van naden en kieren en stellen dus verschillende eisen aan de luchtdichtheid van de 

gebouwschil. Systeem [D] vereist een betere luchtdichtheid dan systeem [C], omdat bij dezelfde wind het 

drukverschil over de gehele gebouwschil groter is bij systeem [D]. Systeem [C] maakt gebruik van mechanische 

afvoer en natuurlijke toevoer waardoor het drukverschil aan de lijzijde kleiner is en het drukverschil aan de 

loefzijde groter. Systeem [D] is een gesloten systeem waardoor geen verschuiving van het drukverschil 

plaatsvindt. Zo is in een voorbeeldberekening in SBR publicatie “Luchtdicht bouwen” aangetoond dat het 

drukverschil over de gehele gevel bij systeem [C] 2,1 Pa is en bij systeem [D] 4,2 Pa. 

 

 
Figuur 55: Schematische weergave van het drukverschil bij ventilatiesysteem [C] (links) en [D] (rechts) 

Bron: SBR publicatie 360 “Luchtdicht bouwen” 

 

De luchtdichting is in NEN 2687 “Luchtdoorlatendheid van gebouwen” in drie klassen ingedeeld; 

Luchtdichtheidklasse 1 voor systemen [A], [B] en [C] en klasse 2 voor systeem [D] en klasse 3 voor Passief 

Bouwen. De ondergrens voor klasse 1 is 1,0 dm³/(s·m²), voor klasse 2 is dat 0,4 dm³/(s·m²) en voor klasse 3 is 

de ondergrens 0,15 dm³/(s·m²). 

 

Prestatie-eisen behorend bij luchtdichtheidsklassen bij een drukverschil van 10 Pascal 

Klasse Woningvolume [m
3
] Minimale qv10 Maximale qv10 qv10/m2 

groter dan tot en met [dm
3
/s] [dm

3
/s] [dm

3
/(s m

2
)] 

1 - 250 30 100 1,0 

 250 500 50 150 1,0 

 500 - 50 200 1,0 

2 - 250 - 50 0,6 

 250 - - 80 0,4 

3 - 250 - 15 0,15 

 250 - - 30 0,15 
Tabel 12: Prestatie-eisen behorend bij luchtdichtheidsklassen bij een drukverschil van 10 Pascal 

 

Er worden in klasse 1 ook minimale eisen gesteld aan de luchtdoorlatendheid om ervoor te zorgen dat bij een 

slecht gebruik nog enige mate van luchtverversing plaatsvindt. Een goede bewonersinstructie en handleiding 

kunnen het verkeerd gebruik van het ventilatiesysteem voorkomen. 
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13.2.3 Natuurlijke ventilatie 

Voorbeelden van natuurlijke ventilatie zijn de ventilatieroosters die boven kozijn worden geïnstalleerd van 

Buva en de Gentlestream, waarbij lucht direct van buiten langs een radiator gestuurd wordt. Een nadeel van 

een natuurlijk ventilatiesysteem is dat de werking niet gegarandeerd kan worden, omdat de natuurlijke 

processen, i.e. wind en thermische trek, niet altijd aanwezig zijn. 

 

   
Figuur 56: Ventilatieroosters voor natuurlijke ventilatie van fabrikant BUVA 

 

   
Figuur 57: Gentlestream; Ventilatie voor natuurlijke ventilatie door lucht van buiten langs een radiator te sturen van fabrikant BUVA 

13.2.4 Decentrale mechanische ventilatie 

In de bestaande woningbouw kan ook gebruik gemaakt worden van decentrale ventilatiesystemen. Met een 

dergelijk systeem kan in de specifieke vraag voor een ruimte voorzien worden en zijn er geen nieuwe 

luchtkanalen nodig. Voorbeelden van decentrale systemen zijn het Ademend Raam en de Brink Advance van 

Brink Climate Systems en de Climarad. 

 

 

   
Figuur 58: Decentrale mechanische ventilatiesystemen; Ademend Raam (links), Brink Advance (midden) en de Climarad(rechts) 

 

Een voordeel van decentrale systemen is dat er geen ingrijpende bouwkundige maatregelen nodig zijn, zoals 

luchtkanalen en een ventilatie-unit op de zolder. Nadeel van deze systemen is dat bij inspectie van het systeem 

alle afzonderlijke units bekeken dienen te worden en de inspectie dus langer duurt. Daarnaast dient dan ook op 

meerdere plaatsten filters vervangen te worden. 
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13.2.5 Centrale mechanische ventilatie 

Centrale ventilatiesystemen bestaan uit een luchtcirculatie-unit en ventilatiekanalen. Balansventilatie met 

WTW is een mechanisch centraal systeem. Voorbeeld van zo’n systeem is het eerdergenoemde HyBalansPlus. 

 

13.2.6 Hybride systeem 

Een voorgaande afstudeerder, Laura Oerlemans, heeft in haar afstudeeronderzoek “Energiezuinig en 

bewonersgericht renoveren van Nemavo-Airey woningen” voor rijtjeswoningen een hybride ventilatiesysteem 

ontworpen; de woning is verdeeld in een verwarmde zone op de begane grond en een onverwarmde zone op 

de verdieping. Hierbij is balansventilatie met warmteterugwinning in de verwarmde zone toegepast en 

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer in de onverwarmde zone. Dit systeem heeft zij vergeleken met het 

energieverbruik van een woning met een balansventilatiesysteem voor de hele woning. Hieruit kwam naar 

voren dat het energieverbruik “ongeveer vergelijkbaar” is tussen deze twee systemen. Uit een vergelijking van 

ventilatieconcepten blijkt dat het energiegebruik bij toepassing van dit nieuwe concept ongeveer vergelijkbaar 

is met het energiegebruik bij toepassing van een systeem met balansventilatie met warmteterugwinning in de 

gehele woning. Het toepassen van het hybride systeem vergt extra inspanningen, zoals een luchtdichte deur 

tussen de verdiepingen en thermisch isoleren van de verdiepingsvloer. Deze ingrepen zorgen ervoor dat de 

bewoners tijdelijk moeten verhuizen en de aanpak is arbeidsintensief. Het energieverbruik is niet gunstiger dus 

is het toepassen van dit systeem biedt geen voordelen. 

 
Figuur 59: Hybride venitlatiesysteem voor de 

renovatie van een rijtjeswoning 

Bron: Afstudeeronderzoek Laura Oerlemans 

“Energiezuinig en bewonersgericht renoveren van 

Nemavo-Airey woningen” 

13.2.7 Conclusie 

Decentrale units vragen meer onderhoud; bij centrale units is onderhoud aan één unit nodig, bij decentrale 

units is op verschillende plaatsen in de woning onderhoud nodig. Natuurlijke ventilatie zorgt niet op ieder 

moment voor de gewenste ventilatie. Daarom wordt gekozen voor een centraal mechanisch ventilatiesysteem, 

met mechanische toe- en afvoer. 

13.3 Ontwerp van het ventilatiesysteem 

Tijdens het renovatieproces wordt een nieuw ventilatiesysteem toegepast; balansventilatie met warmte-terug-

winning. Dit ventilatieprincipe maakt gebruik van mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht, waarbij de 

warmte uit de afvoerlucht gebruikt wordt voor het verwarmen van de toevoerlucht. 

Het ontwerp van het ventilatiesysteem bestaat uit de volgende stappen; 

[1] Bepaling van debieten 

[2] Ventilatiebalans opstellen 

[3] Bepaling positie en type toe- en afvoer 

[4] Bepaling luchtkanalen 

[5] Keuze van ventilatie-unit 

 

Het uitgangspunt voor het ontwerp van het ventilatiesysteem is dat de toevoer en afvoer van ventilatielucht via 

de buitengevel plaatsvindt. Dit is een gevolg van de keuze om aan het inwendige van de woning zo min 

mogelijk te veranderen om de overlast voor de bewoner tijdens de ingreep te minimaliseren. 
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Een aandachtspunt bij het ontwerp is de mogelijkheid om ramen te openen. Dit moet mogelijk zijn voor 

spuiventilatie, bewoners de mogelijk te geven om met open ramen te slapen en om gebruik te kunnen maken 

van zomer-nachtventilatie. Dit laatste is nuttig, omdat door het openen van ramen de warmte uit de woning 

geventileerd kan worden. Daarnaast dient het ventilatiesysteem met WTW ook een bypass te hebben. In de 

zomer kan hiermee voorkomen worden dat de ventilatielucht te warm wordt door voorverwarming. 

 

Bij de uitvoering van de ingreep is de luchtdichtheid een belangrijk aandachtspunt. De luchtdichtheid van de 

bestaande gebouwschil moet verbeterd worden in verband met de werking van balansventilatie. [13.2.2 

Ventilatiesystemen en luchtdichtheid] Aandacht dient bij bestaande woningen uit te gaan naar deur- en 

raamkozijnen en de aansluiting van de muurplaat op het dakbeschot. De luchtdichtheid is afhankelijk van het 

montageprincipe, de dichtingsmethode en de uitvoeringswijze. 

13.3.1 Bepaling van ventilatie debieten 

Het ventilatiedebiet dat wordt voorgeschreven door het Bouwbesluit is de minimale luchtverversing die nodig 

is om de invloed van schadelijke stoffen te minimaliseren. Het Bouwbesluit gaat bij deze eisen voor de 

capaciteit uit van het advies van de Gezondheidsraad uit 1984 van een minimale verse luchttoevoer van 25m
3
 

per uur per persoon. Van deze capaciteit mag maximaal 50% uit een ander verblijfsgebied komen. De capaciteit 

wordt berekend volgens NEN1087 voor nieuwbouw en NEN8087 voor bestaande bouw. Er wordt gebruik 

gemaakt van de nieuwbouwnormen, omdat deze een betere kwaliteit voorschrijven. In dit onderzoek wordt 

namelijk getracht een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. Daarom wordt het hoogste minimum als basis 

gebruikt; het minimum van het Bouwbesluit 2003. 

 

Bouwbesluiteis voor de capaciteit van de ventilatie voorziening per verblijfsruimte 

Ruimte Minimale capaciteit 

Nieuwbouw Bestaande bouw 

Verblijfsruimte 0,9 dm
3
/s per m

2
, minimaal 7 dm

3
/s 0,7 dm

3
/s per m

2
, minimaal 7 dm

3
/s 

toilet 7 dm
3
/s 7 dm

3
/s 

badkamer 14 dm
3
/s 14 dm

3
/s 

keuken 21 dm
3
/s, rechtreeks naar buiten 21 dm

3
/s, rechtreeks naar buiten 

Tabel 13: Bouwbesluiteis voor de capaciteit van de ventilatie voorziening per verblijfsruimte 

 

Ventilatie eisen volgens NEN-EN 15251 voor de capaciteit van de ventilatie voorziening  

Ruimte Categorie 

Klasse I Klasse II Klasse III 

Woon- en slaapkamers 

(toevoer) 

10 dm
3
/s per persoon 

1,4 dm
3
/s per m

2
 

7 dm
3
/s per persoon 

1,0 dm
3
/s per m

2
 

4 dm
3
/s per persoon 

0,6 dm
3
/s per m

2
 

Toilet (afvoer) 14 dm
3
/s 10 dm

3
/s 7 dm

3
/s 

Badkamer (afvoer) 20 dm
3
/s 15 dm

3
/s 10 dm

3
/s 

Keuken (afvoer) 28 dm
3
/s 20 dm

3
/s 14 dm

3
/s 

Tabel 14: Ventilatie eisen volgens NEN-EN 15251 voor de capaciteit van de ventilatie voorziening 

 

Voor een objectieve bepaling van de luchtkwaliteit wordt de CO2-concentratie gebruikt. Voor woningen wordt 

hiervoor geen maximum gesteld, voor scholen worden een maximum van 1200 ppm gesteld. In Cahier 1: 

“Luchtkwaliteit woningbouw“ Praktijkboek Gezonde Gebouwen worden aan de hand hiervan richtwaarden 

voor het ventilatiedebiet gegeven. 

 

Gezondheidskundige richtwaarden uit Cahier 1: “Luchtkwaliteit woningbouw“ 

Praktijkboek Gezonde Gebouwen  

Ruimte Categorie 

Klasse A Klasse B Klasse C 

Omschrijving zeer goed goed minder goed 

CO2-concentratie < 500 ppm 500 tot 750 ppm 750 tot 1000 ppm 

Verse luchttoevoer per persoon 19 dm
3
/s 

70 m
3
/h 

14 dm
3
/s 

50 m
3
/h 

8 dm
3
/s 

30 m
3
/h 

Tabel 15: Gezondheidskundige richtwaarden uit Cahier 1: “Luchtkwaliteit woningbouw“ Praktijkboek Gezonde Gebouwen 
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Indeling ventilatie capaciteit naar risico voor gezondheidseffecten volgens Handboek 

Binnenmilieu 2007 

Onderdeel Categorie 

0 I II III IV 

Verse luchttoevoer in woon- en 

slaapkamer per m
2
 

2,0 dm
3
/s 1,4 dm

3
/s 1,0 dm

3
/s 0,6 dm

3
/s 0,4 dm

3
/s 

Verse luchttoevoer per persoon  14 dm
3
/s 10 dm

3
/s 7 dm

3
/s 4 dm

3
/s 2,5 dm

3
/s 

Ventilatievoud  1,6 h
-1

 

 

1,3 h
-1

 

 

 0,8 h
-1

 

 

 0,5 h
-1

 

 

 0,35 h
-1

 

 
Tabel 16: Indeling ventilatie capaciteit naar risico voor gezondheidseffecten volgens Handboek Binnenmilieu 2007 

 

De categorie indeling in [Tabel 16] is gebaseerd op het risico op gezondheidseffecten. Categorie 0 heeft het 

minste risico op gezondheidseffecten en categorie IV het grootste risico. Uitgangspunt voor deze 

aanbevelingen is een woning van 100 m
2
 waarin 4 personen wonen. 

 

ISSO publicatie 33 geeft als richtlijn dezelfde waarden als het Bouwbesluit. Voor de woonkamer geeft deze 

publicatie de richtlijn van 21 tot 42 dm
3
/s. 

 

De American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, (ASHRAE), geeft als ventilatie-eis 

3,5 dm
3
/s per persoon of 0,05 dm

3
/s per m

2
, voor de keuken een ventilatievoud van 5h

-1
 en voor badkamer en 

toilet 10 dm
3
/s met een minimale ventilatievoud van 2 h

-1
. Deze waarden toegepast op de referentiewoning 

geven lagere waarden dan het Praktijkboek Gezonde Gebouwen, behalve voor de keuken. Daarvoor komt een 

ventilatiedebiet van 24 dm
3
/s uit de berekening. Deze is vele malen hoger dan gebruikelijk is in Nederland en 

wordt daarom niet toegepast.  

 

 
Figuur 60: Ventilatie-eisen volgens de American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers 

Bron: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2005 

ASHRAE Handbook Fundamentals, 2005 

 

Voor de minimale nominale ventilatie moet de eis van het Bouwbesluit worden genomen. Het 

ventilatiesysteem wordt ontworpen op een maximale nominale ventilatie, omdat de prestatie van het systeem 

in de loop der jaren zal verminderen. Op deze wijze wordt de werking van het systeem gegarandeerd. 

Als ontwerpwaarden wordt een ventilatie debiet genomen van 14 dm
3
/s per persoon, Klasse B uit Praktijkboek 

Gezonde Gebouwen en Categorie 0 uit Handboek Binnenmilieu 2007, voor de woonkamer, de slaapkamers en 

de zolder en de eisen uit NEN-EN 15251 voor het toilet, de badkamer en de keuken. Voor het toilet, de 

badkamer en keuken wordt het ventilatiedebiet niet per persoon berekend, omdat voor het toilet de 

gebruikstijd zeer kort is en voor de badkamer en de keuken de vochtproductie maatgevend is. 
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Het ontwerp wordt gemaakt voor een huishouden van vijf personen. Dit is een maximale bezettingssituatie; de 

woning heeft daarbij ook een slaapkamer op de zolder nodig. Het is niet aannemelijk dat in een woning met 

deze minimale afmetingen meer personen wonen. Het is dus niet de meest voorkomende situatie, maar wel de 

maximale situatie. Wanneer het ontwerp voor deze situatie voldoet, zal het ook voldoen voor een lagere 

bezetting. 

 

Ventilatiedebieten voor het ontwerp van het ventilatiesysteem 

Ruimte 

 

oppervlakte 

[m2] 

personen 

[-] 

Bouwbesluit 

[dm
3
/s] 

minimum 

NEN-EN 15251 

[dm
3
/s] 

klasse B “goed” 

Ventilatiedebiet 

[dm
3
/s] 

cat. 0 “minste risico”  

Woonkamer 21,4 5 19,26 - 70 

Slaapkamer 1 13,8 2 12,42 - 28 

Slaapkamer 2 7,1 1 7 - 14 

Slaapkamer 3 7,2 1 7 - 14 

Toilet 1 - 7 14 - 

Badkamer 2,6 - 14 20 - 

Keuken 7,1 - 21 28 - 

Zolder 13,8 1 12,42 - 14 

Tabel 17: Ventilatiedebieten voor het ontwerp van het ventilatiesysteem 

Bron: Bouwbesluit 2003, NEN-EN 1521 klasse B, Handboek Binnenmilieu categorie 0 

 

Handboek Binnenmilieu, GGGD Amsterdam, 1996 adviseert een minimale ventilatievoud van 1,0 per uur op 

woningniveau. Dit resulteert in 220,5 m
3
/h

-1
 voor de referentiewoning ofwel 61,25 dm

3
/s. Dit advies wordt met 

de maximale nominale ventilatie gehaald. Bij toepassing van het Bouwbesluitniveau is dit 58,1 dm3/s en dus 

een ventilatievoud van 0,95 per uur. 

13.3.2 Ventilatiebalans op Bouwbesluitniveau 

Het eerste niveau waarop de ventilatiebalans gemaakt wordt is het Bouwbesluit. Dit is het wettelijk minimum. 

In de bijlage is de opbouw van de balans verder uitgewerkt. De toevoer en afvoer wordt daar afzonderlijk 

genoemd. Voor de keuken wordt ook lucht van buiten toegevoerd, omdat het Bouwbesluit de volgende eisen 

stelt in artikel 3.53: “Ten minste 50% van een toevoercapaciteit bepaald volgens artikel 3.48, vindt rechtstreeks 

van buiten plaats.” Vanwege deze eis wordt 3,5 dm
3
/s in de keuken toegevoerd. In de overige ruimten wordt 

de volledige toevoer voorzien door verse buitenlucht om een zo goed mogelijke luchtkwaliteit te realiseren. 

 

Ventilatiebalans van de referentiewoning op Bouwbesluit niveau 

Ruimte Toevoer 

[dm3/s] 

Herkomst Afvoer naar buiten 

[dm3/s] 

VG1 woonkamer 19,26 buiten  

VG1 keuken 3,5 buiten 30,6 

VG1 keuken 3,5 VG1  

VG2 slaapkamer1 12,42   

VG2 slaapkamer2 7   

VG2 slaapkamer3 7   

VG3 zolder 12,42   

badkamer  VG2 20 

toilet  VG1 11 

Totaal 61,6  61,6 

Tabel 18: Ventilatiebalans van de referentiewoning op Bouwbesluit niveau 
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13.3.3 Ventilatiebalans op comfort niveau 

De ventilatiebalans is ook opgesteld voor het comfortniveau. Dit is het niveau waarop er zo min mogelijk 

gezondheidsrisico’s aanwezig zijn. Vanwege de Bouwbesluit-eis van 50% luchttoevoer van buiten wordt in de 

keuken 14dm
3
/s toegevoerd. 

 

Ventilatiebalans van de referentiewoning op comfortniveau 

Ruimte Toevoer 

[dm3/s] 

Herkomst Afvoer 

[dm3/s] 

Herkomst 

VG1 woonkamer 70 buiten 42 VG1 

VG2 slaapkamer1 28 buiten 14 VG2 

VG2 slaapkamer2 14 buiten   

VG2 slaapkamer3 14 buiten   

VG3 zolder 14 buiten 14 VG3 

VG3 zolder   7 VG2 

VG1 Keuken 14 buiten 28 VG1 

Badkamer   28 VG2 

Toilet   14 VG1 

Toilet   7 VG2 

Totaal 154  154  

Tabel 19: Ventilatiebalans van de referentiewoning op comfort niveau 

13.3.4 Positie ventilatieroosters en ventielen 

De positie van de ventilatieopeningen worden bepaald door de gewenste luchtstroming in de ruimte en de 

ventilatiebalans. De ventilatiebalansen leiden tot het aantal toe- en afvoerpunten in elke ruimte. Overal wordt 

gebruik gemaakt van één toevoer- en/of afvoerpunt, behalve in de woonkamer. Het grote debiet zorgt ervoor 

dat er twee toevoerpunten en twee afvoerpunten nodig zijn. De ventilatiekanalen kunnen namelijk maximaal 

35 dm3/s toevoeren bij een maximale luchtsnelheid van 3 m/s [GIW/ISSO 2008] en 40 dm3/s afvoeren bij een 

maximale luchtsnelheid van 3,5 m/s [GIW/ISSO 2008]. Daarnaast is de capaciteit van overstroomvoorzieningen, 

i.e. een opening van 30mm onder de binnendeuren, beperkt tot 14 dm3/s. Bij dit debiet vindt een 

luchtsnelheid van 0,56 m/s door de opening plaats. In de comfort, 200mm van de deuropening, is de snelheid 

lager. 

De positie van de afvoeropeningen heeft een minimaal effect op de luchtstroom in de ruimte. [Zeiler 2005] De 

afstand tussen toe- en afvoer dient wel 2 meter te zijn. [GIW/ISSO 2008] De positie van de toevoeropeningen is 

zo gekozen dat de luchtstroom de ruimte moet doorkruisen om tot de afvoer te komen. Op deze manier vindt 

een maximale luchtmenging plaats. In de woonkamer is ervoor gekozen de toevoeropeningen in 

tegenovergesteld hoeken te plaatsen. Zo vindt voor de grotere woonkamer ook voldoende luchtmenging 

plaats. De toevoeropeningen moeten 300mm van het hart van de opening tot de binnenwand geplaatst 

worden in verband met vervuiling van het oppervlak. Bovenstaande informatie resulteert in het schematische 

luchtstroomschema in Figuur 61. 

Aandachtspunt bij de toepassing van het ventilatiesysteem is de belemmering van de toe- en afvoeropening 

door kasten, gordijnen, meubels en andere belemmeringen. Het opnemen van de inrichting van de bewoners 

en een instructie aan de bewoners zijn middelen om hier rekening mee te houden. 

Er is gekozen voor hoog in de wand inblazen en afvoeren van lucht. Hiermee kan tot diep in de ruimte 

ingeblazen worden zonder te hoge luchtsnelheden in de comfortzone en spelen meubels geen rol in de 

luchtstroming. [Figuur 62] 
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Figuur 61: Plattegronden en doorsneden van de referentiewoning met de toevoer (blauw) en afvoer (grijs) van ventilatielucht 

 

 
 

Figuur 62: Luchtstromingen, links een typisch luchtstromingspatroon in een gesloten ruimte en rechts de afbuiging van een luchtstraal naar 

het plafond, het zogenoemd Coanda-effect. 

Bron: [L19]  [Zeiler, Geïntegreerd ontwerpen van gebouw en klimaatinstallaties, dictaat, Technische Universiteit Eindhoven, 2005] 

13.3.5 Type ventilatierooster en ventielen 

Het type rooster is afhankelijk van de gekozen positie en de eisen ten aanzien van debiet, geluidproductie, 

drukverval en maximale luchtsnelheid in de comfortzone. Voor de geluidproductie wordt een waarde van 25 

dB(A) aangehouden. Het geluidniveau mag in de ruimte namelijk niet meer dan 30 dB(A) zijn volgens GIW/ISSO. 

Bij een geluidproductie van 25 dB(A) door de WTW-unit en 25 dB(A) door het ventilatierooster is het 

geluidniveau 28 dB(A). 

Uit analyse van de bestaande ventielen die verkrijgbaar zijn blijkt dat deze in de woonkamer niet voldoen aan 

de eisen bij een debiet boven 14 dm3/s. Het gewenste debiet wordt niet gehaald, er wordt te veel geluid 

geproduceerd of het drukverval is te hoog waardoor de ventilatoren meer energie verbruiken. De toepassing 

van meerdere ventielen biedt hierbij een oplossing. Hiervoor is echter niet gekozen, omdat er niet voldoende 

ruimte is in de bestaande woning voor de extra ventielen. Daarom wordt bij een debiet boven 14 dm
3
/s 

gekozen voor het toepassen van ventilatieroosters in plaats van ventielen. Het rooster heeft een grotere 

doorstoomopening dan een ventiel en zal bij een gelijkblijvend debiet minder geluid produceren, een lagere 

luchtsnelheid veroorzaken en een lager drukverval hebben. 
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Er is gekozen voor ventilatieroosters en –ventielen van Brink Climate Systems. Deze voldoen aan de gestelde 

eisen. Alleen in de tweede slaapkamer wordt gebruik gemaakt van het STH ventiel van J.E.Stork met een 

schone sector mogelijkheid. De schone sector mogelijkheid bestaat uit een strip in het ventiel die er voor zorgt 

dat een hoek van 120° vrij blijft. Dit betekent dat het ventiel dichter dan 300mm op de binnenwand geplaatst 

kan worden. 

 

 
Figuur 63: Ventilatieventiel STH (links) en met schone sector (rechts) van J.E. Stork 

 

                      
Figuur 64: Ventielventielen LN D125(links) en D125(rechts) van Brink Climate Systems 

                           
Figuur 65: Toevoerrooster 305x102(links) en afvoerrooster305x152 (rechts) van Brink Climate Systems 

 

13.3.6 Keuze van de WTW-unit 

Vanwege het verhoogde ventilatiedebiet wordt een WTW-unit toegepast die normaal gesproken in de 

utiliteitsbouw wordt gebruikt. De WHR960 van J.E. Stork is hiervoor gekozen. Dit is een WTW-unit die de 

benodigde 154 m
3
/h kan halen. 
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13.3.7 Keuken 

De bestaande afvoer van de wasemkap wordt gebruikt. Er zijn drie type wasemkappen; een motorloze 

wasemkap, een motorwasemkap en een recirculatie wasemkap. De motorloze wasemkap is aangesloten op het 

ventilatiesysteem. De afzuiging wordt geregeld door een klep in de wasemkap en één in het ventilatiekanaal in 

de keuken. Tijdens koken wordt het ventilatiesysteem in de hoogstand gezet. Het rendement is echter laag, 

slechts een klein deel van het kookvocht en de verontreiniging wordt afgevoerd. Een verbetering van het 

rendement kan verkregen worden met HR-wasemkappen. Deze creëren een luchtgordijn rondom de kookplaat 

zodat meer verontreiniging wordt afgevoerd. 

Een motorwasemkap is niet aangesloten op het ventilatiesysteem, maar voert de vuile lucht direct naar buiten. 

Tijdens gebruik van de wasemkap moet een rooster of raam opengezet worden om extra lucht aan te voeren. 

Ten slotte is er de recirculatie wasemkap. Deze wasemkap is niet aangesloten op het ventilatiesysteem. Hij 

zuivert de vuile lucht van stof en blaast de schone lucht weer de keuken in. Een nadeel hierbij is dat kookvocht 

niet afgevoerd wordt. De nieuwe generatie recirculatiekappen doen dit wel, bijvoorbeeld de Balance van Itho. 

Er wordt bij de toepassing van de PLUG-component gebruik gemaakt van een motorloze wasemkap die is 

aangesloten op het ventilatiesysteem. 

13.3.8 Ventilatiekanalen 

Voor de ventilatiekanalen wordt gebruik gemaakt van de Comfotube van Zehnder. Dit is een rond 

ventilatiekanaal met een buitenlaag van hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) en een binnenlaag van lage 

dichtheid polyethyleen (LDPE ). De gladde binnenzijde zorgt voor een minimale geluidsproductie door de 

ventilatielucht en maakt een eenvoudige reiniging mogelijk. De Comfotube is verkrijgbaar in Duitsland in 

verschillende afmetingen. 

 

Afmetingen van de Comfotube  

buitendiameter [mm] 50 75 90 110 125 140 160 

binnendiameter[mm] 40 61 74 93 110 122 142 

Tabel 20: Afmetingen van de Comfotube 

Bron: www.zehnder.de 

 

J.E. Stork importeert alleen de afmeting 74/90, omdat deze is in te storten in een betonvloer. Dit speelt geen 

rol in de toepassing van houtskeletbouw, dus kunnen wel verschillende kanaaldiameters gebruikt worden, 

afhankelijk van de gewenste ventilatiedebieten. 

 

 
Figuur 66: Instorten van een Comfotube 

Bron: www.jestorkair.nl 

 

De afmeting van de ventilatiekanalen wordt namelijk bepaald door het debiet en de maximaal toelaatbaar 

luchtsnelheid. Deze luchtsnelheid genomen om de geluidproductie van de kanalen te minimaliseren. Volgens 

[GIW/ISSO 2008] mag de maximale toevoersnelheid niet hoger zijn dan 3 m/s en voor de afvoerkanalen niet 

meer dan 3,5 m/s. Met deze eis en de bekende ventilatiedebieten is voor elke toe- en afvoer de minimale 

kanalenafmeting berekend. 
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Minimale kanaaldiameters bij gegeven ventilatiedebieten en luchtsnelheid 

toevoer 

debiet [dm
3
/s] 14 21 28 35 

snelheid [m/s] 3 3 3 3 

kanaaloppervlak [m
2
] 0,0047 0,0070 0,0093 0,0117 

kanaaldiameter [mm] 77 94 109 122 

afvoer 

debiet [dm
3
/s] 14 21 28 35 

snelheid [m/s] 3,5 3,5 3,5 3,5 

kanaaloppervlak [m
2
] 0,0040 0,0060 0,0080 0,0100 

kanaaldiameter [mm] 71 87 101 113 

Tabel 21: Minimale kanaaldiameters bij gegeven ventilatiedebieten en luchtsnelheid 

13.3.9 Spuiventilatie 

Spuiventilatie is noodzakelijk om de ventilatiestroom tijdelijk te kunnen vergroten om verhoogde vervuiling van 

de binnenlucht af te voeren. Het Bouwbesluit eist een minimale capaciteit voor van de spuivoorziening; 

� 3,0 dm
3
/s per m2 vloeroppervlakte van de verblijfsruimte 

� 6,0 dm
3
/s per m2 vloeroppervlakte van het verblijfsgebied 

In [Tabel 22] staan de capaciteitseisen voor de verschillende ruimten van de referentiewoning. 

 

Capaciteitseisen voor spuiventilatie voor de referentiewoning 

Ruimte 

 

Woon- 

kamer 

Keuken Slaap- 

kamer1 

Slaap- 

kamer2 

Slaap- 

kamer3 

Zolder VG1 VG2 VG3 

Oppervlakte [m2] 21,4 7,1 13,8 7,1 7,2 13,8 28,5 28,1 13,8 

Capaciteitseis qv [dm
3
/s] 64,4 21,3 41,4 21,3 21,6 41,4 171,0 168,6 82,8 

Tabel 22: Capaciteitseisen voor spuiventilatie voor de referentiewoning 

Bron: Bouwbesluit 2003 

 

Volgens NEN1087 kan het benodigde oppervlak berekend worden volgens formule 

[1] qv = Anetto x v x 1000   [dm
3
/s] 

waarin; 

qv = luchtvolumestroom door de spuivoorziening [dm
3
/s] 

Anetto = kleinste van de som van netto-oppervlakte van de spuicomponenten die 

gelijktijdig als toevoer of als afvoer of als toe- en afvoer kunnen functioneren 

[m
2
] 

v = luchtsnelheid in de spuicomponent; 0,1 bij gelijktijdig toe- en afvoer en 0,4 bij 

dwarsventilatie 

[m/s] 

Netto oppervlakte van de spuivoorzieningen voor de referentiewoning 

Ruimte 

 

Avloer 

[m
2
] 

v 

[m/s] 

Anetto 

[m
2
] 

Woonkamer 21,4 0,4 0,32 

Keuken 7,1 0,4 0,053 

Slaapkamer1 13,8 0,4 0,10 

Slaapkamer2 7,1 0,4 0,05 

Slaapkamer3 7,2 0,4 0,05 

Zolder 13,8 0,1 0,41 

VG1 28,5 0,4 0,43 

VG2 28,1 0,4 0,42 

VG3 13,8 0,1 0,83 
Tabel 23: Netto oppervlakte van de spuivoorzieningen voor de referentiewoning 

Bron: Bouwbesluit 2003 
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13.3.10 Geluid 

Geluid is een belangrijk aspect van het ventilatiesysteem. Wanneer het systeem te veel geluid veroorzaakt is de 

bewoner geneigd het systeem op een lagere stand te zetten of zelfs uit te schakelen. Ook komt het voor de 

bewoners toe- en afvoeropeningen dicht maken. Vanuit [GIW/ISSO 2008] wordt de eis gesteld dat het 

geluidniveau niet meer is dan 30 db(A) in de verblijfsruimten en 40 dB(A) in de badkamer en toilet. Dit is te 

realiseren door; 

� de juiste ventilatieventielen en –roosters toe te passen, 

� geluiddempende bevestigingen van de ventilatiekanalen te gebruiken. Een voorbeeld hiervan zijn 

beugels van Müpro. [Figuur 67] 

� de toe- en afvoerkanalen bij de WTW-unit te isoleren; Volgens [GIW/ISSO 2008] moet voor de toevoer 

minimaal 1 meter geluiddempend materiaal worden toegepast in bij de afvoer 0,5 meter. 

� de WTW-unit in een geluidichte kast te plaatsen; Dit is een vrij dure ingreep en liefst te voorkomen. 

� de WTW-unit op een zo laag mogelijke stand te laten werken waarbij minder geluid geproduceerd 

wordt. 

 

 
Figuur 67: Voorbeeld van geluiddempende beugel, Müpro isolatie beugel 

 

Naast deze ingrepen zorgen de onderdelen van het ventilatiesysteem ook voor geluiddemping. De 

luchtverdeelkast is geluiddempend uit te voeren en de kanalen zorgen ook voor een minimale geluiddemping. 

13.3.11 Onderhoud 

Een mechanisch ventilatiesysteem moet onderhouden worden. Vervuiling kan een bedreiging voor de 

gezondheid van de bewoners zijn door stofverplaatsing, een vermindering prestatie van het systeem 

veroorzaken door een verminderd debiet en een verhoogd energieverbruik door de ventilatoren. 

 

Met behulp van een endoscoop kan onderzocht worden of de luchtkanalen vervuild zijn. De luchtkanalen 

kunnen op vier manieren schoon gemaakt worden: 

� waterkracht; 

� luchtdruk; 

� handmatig borstelen; 

� mechanisch borstelen met mechanisch afzuiging. 

De laatste twee manieren zijn volgens [ISSO62] de meest effectieve manieren om luchtkanalen in woningbouw 

te reinigen. Het schoonmaken van de kanalen gaat als volgt: bij afvoerkanalen begint men bij het kanaal dat het 

verst van de afzuigventilator is, en bij toevoerkanalen wordt begonnen vanaf de toevoerventilator. Op deze 

wijze wordt ervoor gezorgd dat het losgemaakt vuil niet de gereinigde delen opnieuw bevuild. De 

ventilatiekanalen worden bevestigd met Mupro-beugels om het mechanisch schoonmaken mogelijk te maken. 
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Figuur 68: Het reinigen van een ventilatiekanaal met behulp van een roterende borstel. Het vuile kanaal (links), de borstelmachine (midden) 

en de borstel in werking (rechts) 

Bron: www.lifa.net 

 

Luchtfilters dienen regelmatig schoongemaakt of vervangen te worden. Deze filters zorgen er namelijk voor dat 

het stof en de vervuiling uit de lucht wordt gehaald door dat op te vangen. Hierdoor ontstaat op de filter een 

hogere concentratie stof en vervuiling waar de verse buitenlucht doorheen moet. Het wordt aangeraden de 

filters eens per drie maanden te vervangen. Tijdens de bouw of renovatie van een woning komt stof vrij, 

waardoor de filter mogelijk eerder vervangen moet worden.  

 
[L42]  [Stichting HR-Ventilatie, Bediening van uw warmteterugwinapparaat, brochure ,2008] 

[N3] [ISSO 62 “Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen”] 

 

 
Tabel 24: Onderhoudsschema voor een ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer 

Bron: [N3] [ISSO 62 “Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen”] 

 
[N4] [ISSO 33 “Kengetallen en vuistregels – Hulpmiddel bij het ontwerp van gebouwinstallaties”] 

[N9] [NEN-EN 15251 “Binnenmilieu gerelateerde input parameters voor ontwerp en beoordeling van energieprestatie van gebouwen voor 

de kwaliteit van binnenlucht, het thermisch comfort, de verlichting en akoestiek”] 

[L3]  [GGGD, Handboek Binnenmilieu, Amsterdam, 1996] 

[L1]  [Gezondheidsraad, Advies inzake het binnenhuisklimaat, in het bijzonder een ventilatieminimum, in NL woningen, Den Haag, 1984] 

[L8]  [Slob R, Habets T, Cahier 1: Luchtkwaliteit woningbouw, Praktijkboek Gezonde Gebouwen, SBR/ISSO. Rotterdam, 2002] 

[L18]  [American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2005 ASHRAE Handbook Fundamentals, 2005] 
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14 PLUG-COMPONENT 
De renovatie van de rijtjeswoning wordt gedaan door middel van woningschil renovatie. Hiervoor is de PLUG-

component ontwikkeld. De PLUG-component bestaat uit een aantal onderdelen; 

� draagconstructie 

� thermisch isolatiemateriaal 

� ventilatiekanalen 

� kozijnen voor ramen en deuren 

� dynamische zonwering 

� gevelafwerking 

De onderdelen worden in de afzonderlijke paragrafen behandeld. Hier wordt een algemeen beeld van het 

PLUG-component geschetst. Voor de renovatie van één woning zijn vier PLUG-componenten nodig; twee voor 

de voorgevel en twee voor de achtergevel. Er is gekozen voor zo groot mogelijke complete componenten, 

zodat zoveel mogelijk werk in de fabriek gebeurd en zo min mogelijk op de bouwplaats. Hierdoor kan de 

uitvoeringstijd en daarmee de overlast voor de bewoners gereduceerd worden. De grootte van de 

componenten is afhankelijk van de transportafmetingen. Het element is 350 millimeter dik, twee tot drie meter 

breed en twee verdiepingen hoog, 5,8 meter. Het element wordt namelijk verticaal georiënteerd tegen de 

woning geplaatst in verband met de richting van de ventilatiekanalen. Door de verticale plaatsing zijn 

koppelingen tussen ventilatiekanalen niet nodig. 

 

De uitvoeringstijd op de bouwplaats is door de grote componenten zo kort mogelijk en dus zal de hinder voor 

de bewoners minimaal zijn. Om de hinder voor de bewoners verder te minimaliseren wordt aan de binnenzijde 

van de woning amper aanpassingen gedaan. Alle voorzieningen dienen in de buitengevel aanwezig te zijn. Een 

essentieel aandachtspunt is de mogelijkheid tot variatie in gevelopbouw en gevelafwerking; standaardisatie 

met maatwerkmogelijkheden. Hierdoor is de component toepasbaar in veel verschillende projecten met 

verschillende afmetingen van de bestaande woning en esthetische eisen voor de ingreep. 

 

 
Figuur 69: De vier benodigde componenten voor de renovatie van één woning (links) en de plaatsing tegen het binnenblad (rechts) 

 

Een belangrijk aandachtspunt is de maatafwijking van de bestaande constructie en de structuur van de gevel en 

de benodigde toleranties in het element. Vanwege de maatafwijking is het opnemen van de afmetingen van de 

gevel cruciaal. Vervolgens dient het binnenblad aan de buitenzijde schoongemaakt te worden, specieresten 

moeten verwijderd. De variatie in de structuur van het binnenblad wordt opgevangen door de component 20 

mm van het binnenblad te houden. Hierdoor ontstaat een luchtspouw. De luchtdichting vindt plaats in de 

component. De aansluiting tussen de componenten met de bestaande constructie en onderling is hierbij 

cruciaal. 
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14.1 Gevelopbouw 

De tekeningen van de gevelopbouw en onderdelen staan in het tekeningenboek. Het is nuttig dit 

tekeningenboek bij dit verslag te nemen, omdat in de paragrafen gerefereerd wordt naar de tekeningen. 

 

De component is ingedeeld in drie zones;  

[1] De kanaalzone; in de kanaalzone zijn de luchtkanalen verwerkt. Deze kanalen worden tussen de 

verticale stijlen geplaatst, zodat er slechts een minimaal aantal doorvoeren door de constructie van de 

component noodzakelijk is. De kanalen worden bevestigd op de achterplaat. Deze achterplaat zorgt 

voor de stabiliteit van het element. De overgebleven ruimte wordt gebruikt voor de plaatsing van een 

eerste isolatielaag. 

[2] De isolatiezone; De isolatiezone bestaat uit een tweede isolatielaag en horizontale regels. Deze regels 

kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de isolatieplaten en om de kozijnen aan te bevestigen. 

[3] De gevelzone; De gevelzone bestaat uit de gevelafwerking. Deze kan bestaan uit stucwerk, 

baksteenstrips of houten planken. 

14.2 Draagconstructie 

De draagconstructie bestaat uit houtskeletbouw (HSB). Naast deze HSB opbouw is ook onderzocht of een 

staalframe opbouw mogelijk was. De staalframevariant bleek hierbij lastig uitvoerbaar door de grote dikte van 

de component, in totaal 320mm. De constructieve bevestiging van de buitenisolatieplaten is namelijk niet te 

garanderen door het dunne staalframe profiel van 2mm. De fabrikant van het isolatiemateriaal schrijft een 

bevestigingsdiepte van 30% van de totale schroef voor. Dit komt overeen met een lengte van 34 mm. 

Daarnaast is de grotere warmtegeleiding van staal ten opzichte van hout een nadeel van het staalframe. Voor 

de HSB-variant is gekozen voor Finnjoist liggers van 240mm. Een Finnjoist ligger is een I-ligger en bestaat uit 

twee flensen van Kerto hout verbonden door een lichaam van OSB3-plaatmateriaal. Deze liggers hebben een 

lagere warmtegeleiding dan massieve houten stijlen van dezelfde afmetingen. Zie de bijlage voor de 

warmtedoorgangsberekening.  

 

 
Figuur 70: Voorbeeld van Finnjoist-liggers 

 

Voor alle andere constructieve houten stijlen en regels wordt gebruik gemaakt van Europees naaldhout. 

Hiervan zijn de transportkosten en milieubelasting lager dan naaldhout uit Noord-Amerika of hardhout uit de 

tropen. De afmetingen volgen uit de standaard houtafmetingen volgens ISO-normen uit het SBR Handboek 

Houtskeletbouw en de informatie van www.houtinfo.nl, de website van Centrum Hout. 
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Nominale mate van geschaafd Europees naaldhout volgens ISO-normen 

Dikte [mm] 34 46 59 71 96 121 146 156 171 196 221 246 271 

12    o o o        

15    o o o o  o     

18    o o o o  o o o   

21    o o o o  o o o   

28     o o o  o o o   

34  x   H H H  x x x  x 

40    x x x x  x o o   

46  x x x H H H  H H H x  

59    x H H H x x H H H H 

71     x x H  H H H x x 

91     x x x       

96     x x x   H x x  

H = gangbare handelsmaat volgens NEN-EN 1313-1 

x = aanvullende handelsmaten in Nederland volgens tabel A9 van NEN-EN 1313-1 

o = overige handelsmaten 

Tabel 25: Nominale mate van geschaafd Europees naaldhout volgens ISO-normen 

Bron: [L17]  [SBR, Handboek houtskeletbouw, publicatie, Rotterdam, 2005] en www.houtinfo.nl 

 

De hart-op-hart afstand van de stijlen mag maximaal 578mm bedragen. Dit in verband met de bevestiging van 

de Kampatherm EPS-platen. Deze worden namelijk geschroefd, omdat alleen een lijmmortel het gewicht van 

de baksteenstrip niet kan dragen. 

14.3 Thermisch isolatiemateriaal 

Voor het thermisch isolatiemateriaal wordt gebruik gemaakt van Rockwool Bouwplaat 211 in de kanaalzone en 

Kampatherm EPS-platen in de isolatiezone. De steenwol platen kunnen klemmend ingebracht worden en zijn 

door een hogere dichtheid ook stapelbaar. Door de steenwolplaten schuin af te snijden is het snijverlies te 

beperken. Door het toepassen van twee platen kan eenvoudig voor het ventilatiekanaal door geïsoleerd 

worden.  

 

In de kanaalzone moet ook om de kanalen heen geïsoleerd worden. Afhankelijk van de te realiseren 

isolatiewaarde wordt dit gedaan met steenwol deken of Bluedec. Bluedec heeft een hogere isolatiewaarde dan 

steenwol, namelijk 0,0135 m2K/W tegenover 0,040 m2/W voor steenwoldeken. Deze materialen zorgen voor 

een goede aansluiting, omdat ze indrukbaar zijn. In de isolatiezone is dit niet noodzakelijk en is een goede 

hechting van de gevelafwerking noodzakelijk. In geval van baksteenstrips en pleisterwerk wordt gewerkt met 

EPS-platen en voor de houten gevelafwerking wordt gebruik gemaakt van grotere Finnjoists liggers met Pavatex 

houtwolplaten daarvoor en houten stijl- en regelwerk voor de bevestiging van de houten geveldelen. [Figuur 

75] 

14.4 Ventilatiekanalen 

Voor de ventilatiekanalen wordt de Comfotube van Zehnder gebruikt. De ventilatiekanalen komen in de 

kanaalzone van de PLUG-component. De oriëntatie, verticaal, is zo gekozen dat de ventilatiekanalen zonder 

onderbrekingen kunnen doorlopen. De Comfotube is reeds aan bod gekomen in paragraaf 13.3.8 

“Ventilatiekanalen”. 

14.5 Kozijnen voor ramen en deuren 

De huidige beglazing en kozijnen worden intact gehouden indien zij nog voldoende kwaliteit hebben; afval 

materiaal wordt verminderd door het benutten van de aanwezige materialen en de bestaande gevel. Ook kan 

hiermee een hogere isolatiewaarde gehaald worden. Door de variatie in huidige beglazing, namelijk enkelglas 

of dubbelglas, wordt in het gevelelement dubbelglas of drievoudige beglazing toegepast. De combinatie tussen 
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nieuw en bestaande beglazing levert een betere thermische en akoestische isolatie op. Voor de verschillende 

voorkomende variaties zijn kozijn- en raamvarianten ontwikkeld. 

14.5.1 Passiefhuiskozijnen 

Er zijn verschillende typen Passiefhuiskozijnen: 

� volledig houten kozijnen; 

� kozijnen bestaande uit hout, aluminium en kunststof; 

� sandwich kozijnen van hout en PUR. 

 

Volledig houten kozijnen halen de warmteweerstand uit de eigenschap van het materiaal hout en aan 

luchtkamers. Hardhout heeft een warmtedoorgangscoëfficient van 0,17 W/(m K), naaldhout 0,13 W/(m K), een 

luchtkamer van 7 mm 0,13 W/(m K) en een luchtkamer van 5 mm 0,11 W/(m K). [EN-ISO-6946] De luchtkamers 

worden in het kozijn gefreesd en vervolgens afgedekt met een houtplaat.  

 

  
Figuur 71: Passiefhuiskozijn uit hout, met aluminium beschermingsprofielen en luchtkamers (links) en een Passiefhuiskozijn uit hout, 

aluminium en kunststofschuim voor isolatie. 

Bron: www.passivhausvenster.at en  www.internorm.de 

 

Naast volledig houten kozijn zijn er ook kozijnen bestaande uit meerdere materialen. Hierbij worden 

kunststoffen gebruikt om tot een hogere warmteweerstand te komen. [Figuur 71] laat zijn dat het 

aluminiumprofiel aan de buitenzijde van het kozijn volgespoten is met een kunststofschuim voor een 

verbeterde thermische isolatie. 

 

Een laatste type Passiefhuiskozijn is het kozijn dat bestaat uit een sandwichprofiel van hout en PUR. 

Timmerfabriek Overbeek te Haaksbergen maakt deze kozijnen uit Vilam® sandwichprofielen. De profielen 

bestaan uit verschillende lagen lariks hout, polyurethaan hardschuim met een λ-waarde van 0,035 W/(m K) en 

Purenit met een λ-waarde van 0,07 W/(m K). Purenit is gerecycled polyurethaan en houtspanen. Deze twee 

isolatiematerialen worden in het vlak van het drievoudige glas ontworpen, zodat de thermische schil in één vlak 

ligt in het kozijn en glas. Dit is een voordeel ten opzichte van standaard kozijnhout. Dit is te zien in bijlage 0 ”C.7

 Vergelijking Passiefkozijn met standaardkozijn” 

 

De opbouw van het Vilam sandwich kozijnhout is variabel. Het Passiefkozijn uit [Figuur 72] heeft een U-waarde 

van 0,8 W/m
2
K. Een “normaal” houten kozijn heeft een U-waarde van 2,4 W/m

2
K [NEN5128]. 
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Figuur 72: Passiefhuiskozijn van Timmerfabriek Overbeek (links) bestaande uit Vilam sandwich kozijnhout(rechts). 

 

Er wordt in het PLUG-component gebruik gemaakt van Vilam sandwich kozijnhout, omdat het met dit 

kozijnhout mogelijk is de thermische schil door te laten lopen door het kozijn. Het kozijn wordt tijdens de 

fabricage volledig beglaasd van buitenaf bevestigd. Hier wordt dieper op ingegaan in paragraaf 14.10 

”Fabricage PLUG-component”. 

14.5.2 Bewerking van het bestaande kozijn en raam 

De opdrachtgever kan kiezen uit verschillende opties voor de bewerking van de bestaande ramen en kozijnen. 

Er zijn vier mogelijkheden beschikbaar; 

[1] Het bestaande kozijn inclusief raam blijft zitten. Hierdoor ontstaat na de renovatie een dubbel raam. 

[2] Het bestaande kozijn blijft zitten, maar het glas en raam worden verwijderd. De afgevoerde materialen 

kunnen hergebruikt worden en op de sloop van de kozijnen wordt bespaard. 

[3] Het bestaande kozijn blijft zitten, maar het raam wordt omgedraaid. Ook bij deze variant ontstaat een 

dubbel raam. 

[4] Het bestaande kozijn inclusief raam wordt verwijderd. Deze keuze wordt gemaakt indien het niet 

mogelijk is het bestaande kozijn te behouden, omdat er te weinig ruimte is voor de ventilatiekanalen in 

het PLUG-component of wanneer de daglichtopening groter moet worden. Door het behoudt van de 

bestaande kozijnen wordt deze opening namelijk aan alle zijden van het raam 4 centimeter kleiner. 

 

De keuze voor de bewerking wordt beïnvloed door twee aspecten;  

[1] De kwaliteit van het bestaande kozijn 

[2] De draairichting van het bestaande raam 

 

Het bestaande kozijn moet bruikbaar zijn voor de afwerking van de dagkanten en aan de binnenzijde esthetisch 

voldoen. Is dit niet het geval dan dient het kozijn verwijderd te worden. 

 

Er zijn verschillende varianten in draairichtingen mogelijk voor de bestaande kozijn. Deze staan afgebeeld in 

[Figuur 73]. Wanneer een raam naar buiten draait, zoals een draairaam en een klepraam, moet dit raam 

omgedraaid worden naar een naar binnendraaiend raam of verwijderd. Een vast raam, een tuimelraam en een 

taatsraam dienen altijd verwijderd te worden. In de referentiewoning is sprake van een combinatiekozijn; een 

groter vast raam met daarnaast een combinatie van een draairaam en uitzetraam. Deze laatste twee draaien 

naar buiten open. Dit is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk, omdat dan het PLUG-component ervoor 

wordt geplaatst. Daarom worden de bestaande ramen omgedraaid, zodat ze naar binnen draaien. Deze 

bewerking wordt in de volgende paragraaf uitgelegd. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om de 

bestaande ramen te verwijderen. De keuze is aan de opdrachtgever.  
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Figuur 73: Diverse draairichtingen van ramen en de positie van stel- en steunblokjes 

Bron: [L1]  [Gezondheidsraad, Advies inzake het binnenhuisklimaat, in het bijzonder een ventilatieminimum, in NL woningen, Den Haag, 

1984] 

[L2]  [van Merriënboer, Kwaliteit van houten gevelelementen, publicatie, Leiden, 1995] 

14.5.3 Uitvoering van de kozijn- en raambewerking 

Voor de uitvoering van de kozijnbewerking zijn vier mogelijkheden beschikbaar; 

[1] Het bestaande kozijn inclusief raam blijft zitten 

[2] Het bestaande kozijn blijft zitten, maar het glas en raam worden verwijderd 

[3] Het bestaande kozijn blijft zitten, maar het raam wordt omgedraaid 

[4] Het bestaande kozijn inclusief raam wordt verwijderd 
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Wanneer het bestaande koijzn blijft zitten, wordt dit indien noddzakelijk gerepareerd. Het glas wordt als volgt 

verwijderd. Eerst moet men een glasdrager met zuignappen aan te brengen. Vervolgens worden de glaslatten 

verwijderd. Daarna kan het glas uitgetild worden en op een bok geplaatst worden en getransporteerd voor 

hergebruik. Voor de bewerking van het omdraaien van het raam zijn een aantal bewerkingsstappen nodig. De 

scharnieren worden uitgeslagen en het raam wordt naar de bewerkingsplaats gebracht. Hier wordt het 

scharnier van het raam gehaald, het raam wordt op maat gezaagd, een uitsparing voor het scharnier wordt 

gemaakt en tenslotte wordt het scharnier weer geplaats, echter nu aan de binnenzijde van het raam. Het 

scharnier in het kozijn wordt verwijderd en op dat van het raam bevestigd. Het kozijn wordt aangepast voor het 

naar binnendraaiende raam door eerst het kozijn schoon te maken, een slagprofiel te plaatsen en een 

uitsparing voor het shcarnier aan te brengen. Uiteindelijk wordt het aangepaste raam in het kozijn geplaatst. 

De ramenstijlen worden smaller door het op maat zagen. De kleinere hoogte van de raamstijlen geeft geen 

problemen, omdat er geen winddruk meer op het raam staat, maar alleen het gewicht van het glas hoeft te 

dragen. 

14.6 Dynamische zonwering 

In de component wordt gebruik gemaakt van dynamische zonwering. Een vaste zonwering, i.e. een overstek, 

zorgt er namelijk voor dat in de winter minder daglicht binnenkomt. Juist in de winter is er behoefte aan 

daglicht. Door gebruik te maken van dynamische zonwering, wordt dit probleem voorkomen. Er is gekozen 

voor zonwering van De Groot en Visser te Gorinchem. Het type Floret biedt door zijn geringe afmetingen 

voldoende inbouwmogelijkheden in het PLUG-component. De besturing van de zonwering geschiedt door een 

elektromotor en bediening van binnen uit. De verbinding wordt gemaakt door een 3 meter lange 

elektriciteitskabel. Deze is eenvoudig in te passen en luchtdicht af te werken in de component. De kap heeft de 

afmetingen 79x86mm. In [Figuur 74] is een foto van een hoek van een aluminium kozijn met Floret zonwering. 

 

 
Figuur 74: Foto van een hoek van een 

aluminiumkozijn met Floret zonwering 

14.7 Gevelafwerking 

Er zijn verschillende gevelafwerkingen toepasbaar. Zo is de toepassing van de component in verschillende 

projecten haalbaar en daarnaast is het mogelijk een gevarieerd straatbeeld te creëren. Voor gevelafwerking 

kan gekozen worden uit baksteenstrip, pleisterwerk en houten delen. De variant voor de toepassing van 

baksteenstrip is verder uitgewerkt, omdat hierbij de belasting van de gevelafwerking het hoogst is. De 

baksteenstrips zorgen daarnaast ook voor een authentieke uitstraling. 

 

De baksteenstrips worden op de Kampatherm EPS-platen gelijmd. Hier is en profiel in verwerkt waardoor de 

baksteenstrips eenvoudig in te leggen zijn. Kampatherm EPS-platen worden geïmporteerd door Ruitendak B.V. 

te Nieuw Heeten. Deze platen hebben een afmeting van 1160mm lang en 700mm hoog en moeten aan de 

zijkanten en in het midden mechanisch bevestigd worden. De houten stijlen in het HSB-frame kunnen daarom 

maximaal 580mm hart op hart staan. 
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Figuur 75: Gevelopbouwvarianten voor de PLUG-componenten; baksteenstrips (links), pleister (midden) en hout (rechts) 

 

 
Figuur 76: Kampatherm EPSplaten met baksteenstrip afwerking 

 

 
Figuur 77: Impressie van een mogelijk straatbeeld na toepassen van het PLUG-component 

14.8 Kruipruimte ventilatiekokers 

Voor de ventilatie van de kruipruimte kunnen in de component ventilatiekokers worden aangebracht. De 

openingen voor deze kokers worden gemaakt, wanneer de kruipruimte geïsoleerd wordt en ventilatie nodig is. 

Elk component heeft in dat geval een ventilatierooster, dus twee kokers voor en twee achter 

14.9 Gewicht van de PLUG-component 

Het gewicht van de PLUG-component moet minder zijn dan het bestaande baksteen buitenblad. In [Tabel 26] is 

te zien dat het gewicht van de PLUG-component onder dat van het bestaande buitenblad blijft. De component 

is toe te passen in de bestaande woning. Bij toepassing van de PLUG-component dient wel de fundering van te 

voren geïnspecteerd te worden op voldoende kwaliteit. Daarnaast dient voor verdere optimalisatie uitgebreide 

constructieve berekeningen gedaan te worden. 
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Gewicht van de PLUG-component en het bestaande baksteen buitenblad 

materiaal dikte 

[m] 

dichtheid 

[kg/m3] 

massa 

[kg/m2] 

Bestaand baksteen buitenblad 0,1 1600 tot 1900 160 tot 190 

PLUG-component    

OSB3 0,015 600 9 

Minerale wol 0,24 35 tot 200 8,4 tot 48 

Cementgebonden vezelplaat 0,012 1150 tot 1450 13,8 tot 17,4 

Lijmmortel 0,004  3 of 5 

EPS 0,08 10 tot 40 0,8 tot 3,2 

Lijmmortel 0,004  3 of 5 

Baksteenstrips 0,014 1900 26,6 

Totaal   64,6 tot 78,6 

Glas 0,036  30 

Tabel 26: Gewicht van de PLUG-component en het bestaande baksteen buitenblad 

14.10 Fabricage PLUG-component 

 

Voor de fabricage van de PLUG-component zijn de fabricageprocessen bij TESC en TEHA als referentie gebruikt, 

zie paragraaf 7.2”Staalframe-element van TESC” en paragraaf 7.3 “Houtskeletbouw element van Teha”. 

Voor de fabricage wordt een rollenbaan gebruikt. Hierop kunnen de elementen eenvoudig getransporteerd 

worden langs alle deelprocessen. Hier worden de verschillende stappen beschreven. 

 

[1] De basis van de PLUG-component is het 

houtskeltbouwframe (HSB-frame). De 

constructie van stijlen en regels wordt 

uitgemeten en gemaakt met voorgezaagde 

Finnjoist I-liggers en houten balken. De 

verbindingen worden gemaakt middel nagels 

en daar waar constructief meer stevigheid 

nodig is met schroeven. Ter plaatse van 

hoekaansluitingen worden klossen toegepast 

en bij kozijnaansluitingen multiplex stroken.  

[2] Op het HSB-frame wordt een dampremmende 

folie aangebracht, bijvoorbeeld Rockfol van 

Rockwool. Deze dampremmende folie zorgt 

ervoor dat er geen waterdamp in het HSB-

frame kan komen en dat condensatie 

voorkomen wordt. 

 

[3] De binnenbeplating wordt aangebracht op het 

HSB-frame. Dit binnenblad zorg voor 

constructieve stevigheid en geeft de 

mogelijkheid de ventilatiekanalen hierop te 

bevestigen. In dit binnenblad worden 

openingen geboord voor de 

ventilatiedoorvoeren. 
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[4] De dampremmende folie wordt ter plaatse van 

de gevelopeningen omgezet op de dagkanten. 

 

[5] De PLUG-component wordt gekanteld op een 

kanteltafel om de verdere afwerking mogelijk 

te maken. 

 

[6] De ventilatiekanalen worden in het nog lege 

HSB-frame geplaatste. Eerst worden de 

bochtstukken geplaatst en met luchtdichte 

tape afgeplakt.  

 
[7] Vervolgens worden de Comfotube 

ventilatiekanalen middels eenvoudige 

klikverbindingen met de bochtstukken 

verbonden. In de verbinding zit een rubber 

ring opgenomen voor de luchtdichting. 

[8] Indien nodig worden de ventilatiekanalen 

geïsoleerd met Bluedec door de deken om het 

kanaal te vouwen en vast te maken middels 

tyraps.  

[9] De eerste laag Rockwool Bouwplaat211 wordt 

aangebracht door de platen schuin te snijden 

en klemmend in te brengen. 

 

[10] Vervolgens wordt indien nodig de ruimte 

tussen de ventilatiekanalen en de 

isolatieplaten uitgevuld met steenwoldeken of 

Bluedec. 
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[11] De tweede laag isolatieplaten wordt 

aangebracht. Evenals de vorige laag dient ook 

deze klemmend te worden aangebracht. Deze 

isolatielaag loopt voor het ventilatiekanaal 

langs. 

 

[12] De bevestigingsbalken voor de 

montagekozijnen worden gemonteerd aan de 

binnenzijde van de gevelopening. 

 

[13] De volledig beglaasde Passiefkozijnen worden 

geplaatst op de daarvoor bestemde houten 

balken of Finnjoist-liggers.  

 

[14] Op het HSB-frame worden de 

cementgebonden houtvezelplaten 

gemonteerd. Deze dienen voor de bevestiging 

van de buitenste EPSplaten en werken 

constructief enigszins mee. 

[15] De kozijnen worden vastgeschroefd en 

luchtdicht afgetaped aan het HSB-frame en de 

cementgebonden houtvezelplaten. 
 

[16] De Kampatherm EPS platen worden op maat 

gegloeid of gezaagd. 

[17] Op de houtvezelplaten worden een laag 

lijmmortel aangebracht voor de Kampatherm 

EPS platen. 

 
[18] De Kampatherm EPS platen worden van onder 

naar boven aangebracht in verband met de 

aanwezige vertanding in de platen. Tijdens het 

plaatsen dient met een marker de 

achterconstructie aangegeven te worden, 

omdat hierop geschroefd moet worden. De 

achterconstructie is zichtbaar door de plaats 

van de schroeven van de cementgebonden 

houtvezelplaten. De lijmmortel moet nu één 

dag uitharden  
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[19] De schroeven ter bevestiging van de 

Kampatherm EPS platen worden in het HSB-

frame geschroefd. 

[20] De metsellijm voor de baksteenstrip wordt op 

de EPS platen aangebracht. 

 

[21] De baksteenstrips worden ingelegd. Deze 

moeten één dag blijven liggen in verband met 

de verharding van de metsellijm. 

 
[22] Het PLUG-component wordt van de band 

gehesen en op een bok gezet met de 

buitenzijde van de component aan de 

binnenzijde. Hierdoor kan de luchtdichting van 

de kozijnen aan de binnenzijde aangebracht en 

geïnspecteerd worden. Door het verticaal 

plaatsen op een bok kan het component 

maximaal 3 meter breed zijn. 

  
 

De PLUG-component is na inpakken gereed voor transport naar de bouwplaats. Het productieproces kan in één 

week voltooid zijn. 

 

[1] Dag 1: stap 1 tot en met 6 

[2] Dag 2: stap 7 tot en met 15 

[3] Dag 3: stap 16 tot en met 19 

[4] Dag 4: stap 20 tot en met 22 

14.11 Uitvoeringsproces 

De stappen van het uitvoeringsproces worden hier beschreven. Het volledige uitvoeringsschema is in de bijlage 

opgenomen. 

 
Figuur 78: Hoofdstappen van het uitvoeringsproces 

 

Zoals eerder beschreven maakt het uitvoeringsproces deel uit van het gehele renovatieproces. De uitvoering 

vindt als vierde fase plaats, in bovenstaand schema fase D. Alle uitvoeringsstappen worden daarom aangeduid 

met een D. De uitvoeringsfase bestaat uit het voorbereiden van de renovatie, het uitvoeren van de renovatie 

en het afwerken van de woning. 
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Figuur 79: Schema van de uitvoering in hoofdstappen. 

14.11.1 D1, 2 en 3 Voorbereiden van de uitvoering 

Tijdens de voorbereiding wordt de bouwplaats ingericht, worden de materialen aangevoerd en wordt de zolder 

vrij gemaakt ten behoeve van de ingreep. De aanwezige bestrating wordt verwijderd en de woning wordt tot 

aan de fundering uitgegraven. Schuttingen worden gedemonteerd en aangepast aan de nieuwe afmetingen. 

Zonwering wordt gedemonteerd, en indien het kan later weer teruggeplaatst, of de bewoner wordt 

gecompenseerd. Ook dient er een steiger geplaatst te worden om verwijdering van het buitenblad mogelijk te 

maken en ook de plaatsen van de PLUG-component. 

 
Figuur 80: Processtappen van het verwijderen van het buitenblad 

14.11.2 D4 Buitenblad verwijderen 

Eerst wordt het buitenblad van de bestaande gevel verwijderd. De dakgoot wordt gedemonteerd. Vervolgens 

worden de dorpels onder de onderregels van de kozijnen uitgebroken. Daarna kan begonnen worden met het 

verwijderen van de bakstenen. Dit wordt gedaan door het doorknippen of zagen van de spouwankers en 

vervolgens de bakstenen naar buiten uit te breken of uit te nemen. Om een goede toepassing van de PLUG-

component mogelijk te maken wordt de buitenzijde van het binnenblad schoongemaakt en eventuele 

metselrest verwijderd. De PLUG-component staat 20mm van het binnenblad af om onregelmatigheden op te 

vangen. Na het schoonmaken worden de maten en posities van de doorvoeren uitgezet. Als laatste in deze stap 

worden de doorvoeren geboord voor de ventilatiekanalen. 

 
Figuur 81: Processtappen van het verwijderen van de bakstenen uit het buitenblad 

 

Vervolgens worden de deuren verwijderd en indien noodzakelijk ook de kozijnen en de beglazing. Daarna 

worden de doorvoeren in het binnenblad voor de ventilatiekanalen gemaakt. De elementen worden van de 

vrachtwagen gehaald en in positie gehesen. Vervolgens worden zij op de bestaande fundering geplaatst. De 

component wordt bevestigd op de fundering, die de krachten afdraagt. Vervolgens wordt het element 

bevestigd aan de zoldervloer voor het opvangen van horizontale krachten. De verbindingen ter plaatse van de 

fundering en het dak wordt gemaakt. Ten slotte worden de dagkanten aan de binnenzijde afgewerkt, de toe- 
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en afvoerventielen worden op de ventilatiekanalen geplaatst en de aansluiting het ventilatiesysteem wordt 

gemaakt. 

14.11.3 D5 Kozijnen behandelen 

Voor de behandeling van de kozijnen zijn mogelijk drie stappen nodig; repareren van het bestaande kozijn, het 

verwijderen van het glas en het raam omdraaien. Dit laatste kan gedaan worden indien de opdrachtgever de 

bestaande ramen wenst te behouden en zodoende een dubbel raam krijgt; een Passiefkozijn aan de buitenzijde 

en het bestaande raam aan de binnenzijde. 

 
Figuur 82: Keuzes voor de behandeling van de bestaande kozijnen 

 

Het glas kan eenvoudig verwijderd worden. Eerst wordt een glasdrager bevestigd middel zuignappen. 

Vervolgens worden de glaslatten verwijder en kan het glas uitgetild wordt. Tenslotte wordt het glas op een bok 

geplaatst en kan het getransporteerd worden voor hergebruik. 

 
Figuur 83: Processtappen voor het verwijderen van het bestaande glas 

 

Het omdraaien van het raam vergt een uitgebreider proces. Hiervoor dient het raam verwijderd te worden, het 

raam wordt op maat gezaagd en de scharnieren worden omgedraaid. Het bestaande kozijn dient ook 

aangepast te worden. Een slagprofiel wordt bevestigd voor het naar binnen draaiend raam. De luchtdichting is 

niet kritisch hierbij, omdat de luchtdichting in de component gerealiseerd wordt. 

 
Figuur 84: Processtappen voor het omdraaien van de bestaande raamkozijnen 

 
Figuur 85: Processtappen voor het verwijderen van het bestaande raam 
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Figuur 86: Processtappen voor het bewerken van het bestaande raam en kozijn 

14.11.4 D6 Begane grond vloer isoleren 

De begane grondvloer dient geïsoleerd te worden om het energieverlies te beperken. Dit kan op verschillende 

methoden zoals eerder in dit verslag besproken. De vloer is nu bereikbaar, omdat de fundering bloot ligt voor 

toepassing van het PLUG-component. 

14.11.5 D7 De PLUG-component plaatsen 

De PLUG-component wordt van de bok van de vrachtwagen gehesen. Vervolgens wordt hij verticaal ingehesen. 

De component wordt gepositioneerd en vervolgens bevestig aan de bovenzijde van de zoldervloer. Het 

positioneren van de component gebeurd door hem eerst aan de onderzijde af te steunen. Vervolgens kan het 

onderprofiel in de hoogte gesteld worden met moeren. Hier steunt de component op af. De volgende stap is 

het horizontaal stellen aan de bovenzijde van de component door gebruik te maken van een slopgat in een 

hoekstaal. Deze wordt vervolgens vastgezet. Tenslotte worden de zijkanten aan de vorige geplaatste 

component vastgemaakt. 

 

 
Figuur 87: Processtappen voor het plaatsen en positioneren van de PLUG-component 

14.11.6 D8 Naïsoleren van het dak 

Naast de begane grond dient ook het dak nageïsoleerd te worden. De zolderverdieping wordt na de renovatie 

namelijk gebruikt. Daarom moet tijdens de na-isolatie ook een dakraam ingebouwd worden. In de uitgewerkte 

variant wordt het bestaande dak nageïsoleerd door EPS platen op het dakbeschot te plaatsen. Vervolgens 

wordt daar een nieuw dakbeschot op gemaakt. De panlatten worden vastgemaakt en de oude dakpannen 

kunnen hergebruikt worden, of nieuwe kunnen geplaatst worden. Tijdens het na-isoleren kan ook een 

zonnecollector of PV-cellen geïnstalleerd worden. Hier wordt verder niet op ingegaan. 

14.11.7 D9 Plaatsen van de WTW-unit 

Tijdens het na-isoleren en het plaatsen van het PLUG-component wordt de WTW-unit geïnstalleerd. Ook de 

luchtverdeelkasten en ventilatiekanalen kunnen al aangebracht worden op de zolder. Het is aan te bevelen de 

WTW-unit in en geluiddichte kast te plaatsen in verband met installatiegeluid. 

14.11.8 D10 plaatsen van de ramen 

Na bewerking worden de bestaande ramen van binnenuit geplaatst.  
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14.11.9 D11 Verbinding van de PLUG-component met de WTW-unit 

De verbinding tussen het PLUG-componentn en de WTW-unit geschiedt door een bochtstuk te monteren op de 

uitstekende ventilatiekanalen uit het componenten. De kanalen kunnen eerst op maat afgesneden worden. 

Vervolgens wordt aan het bochtstuk het ventilatiekanaal bevestigd met een klikverbinding. De 

ventilatiekanalen worden aangesloten op de luchtverdeelkast, die weer verbonden is met de toe- of afvoer van 

de WTW-unit. 

14.11.10 D12 Passtuk in het dak plaatsen 

Wanneer de verbinding gemaakt is kan het passtuk geplaatst worden. Hiervoor moet eerst de dampremmende 

folie verbonden worden tussen dak en gevel. Het passtuk wordt op het dak en de PLUG-component bevestigd. 

Alleen ter plaatste van de ventilatiekanalen is een versmalling van het dakpakket aanwezig. De woning is vanaf 

dit moment volledig wind- en waterdicht. 

14.11.11 D13 Afwerken van de binnenzijde 

Aan de binnenzijde moet de dakanten afgewerkt worden met betimmeringen en de zolder moet gefatsoeneerd 

worden. De ventilatiekanalen worden achter schotten geplaatst.  

14.11.12 D14 Afwerken van de buitenzijde 

Aan de buitenzijde moet de gevel nog afgewerkt worden. De koppeling tussen de twee componenten wordt 

Kampatherm platen gelijmd en vervolgens de baksteenstrip geplaatst. De baksteenstrips moeten afgevoegd 

worden en het passtuk bij het dak moet gepleisterd worden. Dit wordt gedaan in een donkere kleur zodat het 

vanaf de begane grond niet opvalt. Ten slotte wordt hemelwaterafvoer weer teruggeplaatst. 

14.11.13 D15 Ventilatiesysteem inregelen 

Om de werking van het ventilatiesysteem te garanderen moet het systeem ingeregeld worden.  

14.11.14 D16 Bewoners voorlichten 

De laatste stap van het renovatieproces is de voorlichting van de bewoners. Zij moeten het ventilatiesysteem 

goed gebruiken en weten waar ze aan toe zijn, wat wel en niet mag. Hiervoor zijn handleidingen van de 

ventilatiesystemen beschikbaar en brochures van de stichting HR-ventilatie. 

14.11.15 Duur van het uitvoeringsproces 

Het renovatie proces kan uitgevoerd word in 5 dagen per woning. 

[1] Voorbereiding van de bouwplaats; materialen aanvoeren, zolderruimte vrijmaken en een gevelsteiger 

opbouwen. 

[2] Verwijdering van het buitenblad, dak opening maken voor PLUG-component, na-isolatie van de begane 

grond vloer en WTW-unit plaatsen. 

[3] Kozijnen behandelen, na-isoleren van het dak en plaatsen van de PLUG-componenten. 

[4] Verbinding van het ventilatiesysteem, passtuk plaatsen en gevel afwerken. 

[5]  Binnenzijde afwerken, steigers verwijderen, ventilatiesysteem inregelen en bewoners instrueren. 

 

           
Figuur 88: Conceptuele weergave van de drie uitvoeringsstappen van de ingreep; links de bestaande woning, midden de gestripte woning en 

rechts het geplaatste nieuwe element 
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15 RESULTATEN EN CONCLUSIES 
De probleemstelling van het onderzoek was: 

“Op welke wijze kan men de kwaliteit van de gebouwschil verbeteren van een naoorlogse woning uit 

de periode 1945-1975 naar het kwaliteitsniveau van een Passiefhuis om daarmee de energieprestatie van de 

gehele woning en de kwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren, waarbij aanpasbaarheid is ingebouwd voor 

toekomstige eisen en de bewoners tijdens de uitvoering zo min mogelijk overlast ondervinden?” 

 

Vanuit dit brede kader is gekeken naar een oplossing op woningniveau en de ontwikkeling van een 

gevelcomponent binnen het concept op woningniveau. In de probleemstelling komen vier deelaspecten naar 

voren die behandeld zijn in dit rapport; 

[1] verbeteren van de energieprestatie 

[2] verbeteren van de kwaliteit van het binnenklimaat 

[3] aanpasbaarheid inbouwen voor toekomstige eisen 

[4] minimale overlast veroorzaken voor bewoners 

 

De analyse van deze aspecten heeft geleid tot de ontwikkeling van een gevelcomponent voor de 

renovatiemarkt, de PLUG-component. De toepassing van de PLUG-component moet een antwoord geven op de 

gestelde vraagstukken.  

15.1 Verbeteren van de energieprestatie 

Voor het verbeteren van de energieprestatie is gekeken naar een oplossing op woningniveau waar het PLUG-

component in functioneert. De minimale oplossing hierin is de toepassing van de PLUG-component samen met 

na-isolatie van begane grondvloer en dak, toepassen van een balansventilatiesysteem en Lage-Temperatuur-

Verwarming. Met het programma Vabi101 is een warmteverliesberekening gemaakt om te toetsen of LTV ook 

toegepast kan worden met de bestaande radiatoren. Dit is mogelijk gebleken. 

De oplossing op woningniveau is ingevoerd in het programma EPW waarmee de EPC wordt berekend. Daaruit 

volgt ook een genormeerd energieverbruik voor de woning. De resultaten geven een beeld van de 

energieprestatie van de woning. Uit de berekening blijkt, dat bij toepassing van het bovenstaande 

woningconcept de eis voor ruimteverwarming voor een Passiefhuis gehaald kan worden. De Passiefhuis eis 

voor het primaire energieverbruik voor ruimteverwarming is 15 kWh/m
2
 per jaar. Voor de referentiewoning 

wordt dit een primair energieverbruik van 4718 MJ. Door het toepassen van het PLUG-woningtotaalconcept 

wordt het primair energieverbruik voor ruimteverwarming 4445MJ. Het is dus mogelijk de Passiefhuis-eis voor 

ruimteverwarming te realiseren. 

 

Voor het totale energieverbruik is de Passiefhuis-eis 120 kWh/m
2
 per jaar oftewel 37.744 MJ primaire energie 

voor de referentiewoning. Het resultaat van de berekening van het de PLUG-woningconcept is een totaal 

primair energieverbruik van 24.128 MJ. Hierbij is nog niet het energieverbruik van het gebruik van elektrische 

apparatuur opgeteld. Er is nog ruimte voor 13.616 MJ energieverbruik. Dit staat gelijk aan 3.782 kWh. Ter 

vergelijking; het gemiddelde energieverbruik van Nederlandse huishoudens in 2004 was 3.346kWh [VROM 

2007,Cijfers en tabellen]. Door een zuinig gebruik is het mogelijk de Passiefhuiseis voor het totale 

energieverbruik te halen. Aanpassingen in het gebruik zijn dan ook noodzakelijk. Zo is bijvoorbeeld het aandeel 

van de energievraag voor warmtapwater is na de toepassing van een betere isolerende woningschil 37% van 

het geheel, tegenover 18% in de bestaande situatie. 

 

Bij de berekeningen met EPW en Vabi101 is een Rc-waarde van 8,0 m2K/W aangenomen voor de dichte gevel. 

Er zijn warmtedoorgangsberekeningen gemaakt met het programma Bisco om te toetsen of het ontwerp ook 

voldoet aan deze Rc-waarde. Dit blijkt het geval te zijn, ook ter plaatse van de ventilatiekanalen. Er kan 

geconcludeerd worden dat de PLUG-component voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de verbetering 

van de thermische isolatie waarde en daarmee ook het verbeteren van de energieprestatie. 

15.2 Verbeteren van de kwaliteit van het binnenklimaat 

De huidige kwaliteit van het binnenklimaat van de bestaande woningvoorraad voldoet in veel gevallen niet aan 

gezondheidseisen. Daarom is in de PLUG-component een ventilatievoorziening ingebouwd. Uit analyse kwam 

naar voren dat een balansventilatiesysteem met WTW de beste keus is. Voornamelijk in combinatie met een 
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hogere luchtdichtheid en thermische isolatiewaarde van de woningschil. In Passiefhuizen wordt namelijk ook 

een balansventilatiesysteem toegepast. 

Om een beter binnenklimaat te realiseren dan gebruikelijk is naar aanleiding van literatuuronderzoek een 

hoger ventilatiedebiet gekozen. Het Bouwbesluit eist 7 dm3/s per persoon. Het toegepaste ventilatiesysteem 

voorziet in een ventilatiedebiet van 14 dm3/s per persoon. Gesteld kan worden dat hierdoor de luchtkwaliteit 

beter is dan bij toepassing van een systeem op Bouwbesluitniveau. 

 

Verder onderzoek moet gedaan worden naar de geluidproductie van het ventilatiesysteem zoals dat 

ontworpen is. Het is nu niet bekend wat het exacte geluidniveau als gevolg van het ventilatiesysteem in de 

woning is. Dit is wel noodzakelijk voor een succesvolle toepassing, omdat bij een te hoge geluidproductie het 

wooncomfort minder is. Een effect wat veroorzaakt wordt door de toepassing van de PLUG-component is dat 

door de dikkere gebouwschil minder geluid van buiten te horen is en dus relatief meer geluid uit de woning 

zelf. 

15.3 Aanpasbaarheid inbouwen voor toekomstige eisen 

Tijdens de analyse werd duidelijk dat niet de aanpasbaarheid voor toekomstige eisen een rol speelt, maar de 

aanpasbaarheid aan de bestaande constructie. Door de vele verschillende woningafmetingen moet het PLUG-

component voorzien in flexibele indelingen wat betreft ventilatiekanalen en gevelopeningen. Aan de hand van 

algemene spelregels voor de toepassing ven de PLUG-component kan vastgesteld worden of de ingreep 

toepasbaar is op de woning. De toekomstige aanpasbaarheid geldt alleen voor de ventilatiekanalen. Deze 

kunnen bijvoorbeeld van toevoerkanaal naar afvoerkanaal veranderen door aan te sluiten op de andere 

luchtverdeelkast. Het bestaande rooster of ventiel wordt dan vervangen door een rooster of ventiel voor de 

afzuiging van ventilatielucht. De PLUG-component is daarnaast ook demontabel. Bij aanpassingen in de 

toekomst kan de component vervangen worden of gedemonteerd en aangepast en weer teruggeplaatst.  

15.4 Minimale overlast veroorzaken voor bewoners 

Het PLUG-component is ontworpen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de bewoners. Met dit 

uitgangspunt is de ingreep toepasbaar bij bewoning en hoeft de bewoner niet tijdelijk of permanent te 

verhuizen. Hierdoor zou het voor woningcorporaties eenvoudiger kunnen zijn de bewoners mee te krijgen in 

het renovatieproces. Het renovatieproces duurt vijf dagen. Tijdens het proces kan de bewoner in zijn woning 

blijven en hoeft alleen de zolder gedeeltelijk vrij te maken. De gevelopeningen zijn slechts gedurende één dag 

open tijdens dit proces, er staat vijf dagen steiger in de tuin en er lopen bouwvakkers in en rond de woning. Dit 

is alle overlast die er is voor de bewoners. 

15.5 Aanbevelingen verder onderzoek 

Het ontwerp van de PLUG-component is nog niet volmaakt. Er kan nog onderzoek gedaan worden naar de 

constructieve eigenschappen van de component, naar de werking van het dubbelraam en eventueel nuttig 

effect hiervan, naar de kosten en exacte uitvoeringstijd van de ingreep. 

Een nadere richting van onderzoek kwam tijdens het uitwerken van de PLUG-component naar boven. Tijdens 

gesprekken met woningcorporaties en producenten van bouwproducten bleek dat er vraag is naar een 

afwegingsmodel voor renovatie-ingrepen; een vergelijkingstool die inzichtelijk maakt wat een ingreep kost, 

welke energiebesparing hij oplevert, wat de exploitatieverlenging is van de woningen, welk onderhoud er 

gepleegd dient te worden en dergelijke aspecten. Met zo’n model zou een woningcorporatie beter te 

overtuigen zijn van het nut van renoveren. Een woningcorporatie is namelijk financieel gedreven. 
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A EPW ENERGIEBEREKENING REFERENTIEWONING 
Een belangrijk onderdeel van het afstudeeronderzoek is de energiebehoefte van de woning. Het doel van het 

component is de energievraag van de woning terug te dringen. Er zijn energieberekeningen gemaakt voor de 

referentiewoning in oorspronkelijk staat, na tussentijdse aanpassingen en na het toepassen van het 

totaalconcept. Door het uitwerken van verschillende varianten is een beeld verkregen van de mogelijke 

besparingen door de deeloplossingen in relatie tot de oorspronkelijk staat en tot elkaar. 

De energieberekeningen zijn gemaakt met het programma EPW versie 2.02, waarmee EPC-berekeningen 

gemaakt worden. EPW maakt onderdeel uit van NPR 5129 en bevat de geautomatiseerde versie van de 

bepalingsmethode van de EPC volgens NEN 5128 - Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen. Het 

is een eenvoudig toe te passen programma en het effect van een aanpassing is direct zichtbaar in de uitkomst 

van de berekening. De resultaten van het programma zullen een indicatie geven voor het mogelijke 

energieverbruik en de toekomstige energiebesparing. 

A.1 Beschrijving referentiewoning 

In dit hoofdstuk worden de onderdelen behandeld die voor de energieberekening van belang zijn; de indeling 

van de woning, de bouwkundige eigenschappen en de installaties voor ruimteverwarming, tapwater 

verwarming en ventilatie. 

 
Figuur 89: Plattegronden van de referentiewoning 

A.2 Indeling woning 

De woning is opgedeeld in drie verwarmde zones [Figuur 90]; begane grond, eerste verdieping en de zolder. De 

zolder wordt in de oorspronkelijke situatie niet verwarmd, maar ligt wel binnen de thermische schil. Daarom 

wordt deze betiteld als verwarmde zone. Na aanpassing van de woning kan de zolder ook gebruikt worden en 

dus ook verwarmd worden.  

 
Figuur 90: Doorsnede van de referentiewoning met de verwarmde zones in rood 
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A.3 Bouwkundige eigenschappen 

Voor de invoer in het EPW programma zijn verschillende bouwkundige eigenschappen van belang. Deze 

worden in deze paragraaf behandeld. 

A.3.1 Begane grondvloer 

Er wordt hier uitgegaan van een betonnen begane gronde vloer van 150mm dik. Er is gekozen voor een 

kruipruimte van 600m en een variant met een isolatielaag van 100mm. Daarnaast wordt ook gekeken naar een 

variant direct op grond om het effect van de kruipruimte en de isolatielaag zichtbaar te maken. Voor de 

warmteweerstand van de kruipruimte, Rkruipruimte, wordt aangenomen dat het stilstaande luchtlaag is met een 

warmteweerstand van 0,17 m
2
K/W. 

 

Thermische eigenschappen van varianten voor de begane grond vloer 

Materiaal Dikte 

[m] 

Warmtedoorgangscoëfficient λ 

[W/mK] 

beton 0,15 2,0 

isolatiemateriaal 0,1 0,04 

Variant Rse
[1] 

[m
2
K/W] 

Risolatie 

[m
2
K/W] 

Rvloer 

[m
2
K/W] 

Rsi
[1]

 

[m
2
K/W] 

Rc 

[m
2
K/W] 

Uc 

[W/m
2
K] 

op grond - - 0,075 0,17 0,25 4,08 

met kruipruimte 0,17 - 0,075 0,17 0,42 2,38 

met isolatie 0,17 2,5 0,075 0,17 2,92 0,34 
Tabel 27: Thermische eigenschappen van varianten voor de begane grond vloer 

[1] NEN 1068 “Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden” 

 

 
 
Figuur 91: Schematische weergave van de begane grondvloer 

 

A.3.2 Dichte geveldelen 

De oorspronkelijke dichte geveldelen bestaan uit een binnen- en buitenblad van metselwerk en een 

luchtspouw van 5cm. Bij de variant met spouwisolatie is in deze spouw een isolatiemateriaal ingebracht. Na 

renovatie met de PLUGcomponent bestaat de gevel uit een hoogwaardige buitenschil, een luchtspouw en het 

bestaande binnenblad [Figuur 92]. De thermische eigenschappen van de varianten staan in [Tabel 28]. 
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Thermische eigenschappen van varianten voor dichte geveldelen 

Materiaal Dikte 

[m] 

Warmtedoorgangscoëfficient λ 

[W/mK] 

baksteen 0,1 0,7 

spouwisolatie 0,05 0,05 

Variant Rse
[1] 

[m
2
K/W] 

Rbuitenblad 

[m
2
K/W] 

Rspouw 

[m
2
K/W] 

Rbinnenblad 

[m
2
K/W] 

Rsi
[1]

 

[m
2
K/W] 

Rc 

[m
2
K/W] 

Uc 

[W/m
2
K] 

oorspronkelijk 0,04 0,14 0,17 0,14 0,13 0,62 1,61 

spouwisolatie 0,04 0,14 1,0 0,14 0,13 1,45 0,69 

bouwbesluit 0,04 - - - 0,13 2,5 0,4 

facadeUPgrade 0,04 7,52 0,17 0,14 0,13 8,0 0,13 
Tabel 28: Thermische eigenschappen van varianten voor dichte geveldelen 

[1] NEN 1068 “Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden” 

 

 

 
 
Figuur 92: Schematische weergave van de verschillende gevel opbouwen 

 

A.3.3 Ramen en kozijnen 

In de energieberekening wordt gerekend met de warmtedoorgang van het glas en het kozijn. In [Tabel 29] 

staan de U-waarden en ZTA-waarden voor de verschillende glassoorten en voor de combinatie van glas en 

kozijn met een Ufr van 2,4 W/m
2
K. 

 

Thermische eigenschappen van varianten voor dichte geveldelen 

Glas Uglas+kozijn 

[W/m
2
K] 

ZTA 

[-] 

Uglas 

[W/m
2
K] 

Ukozijn 

[W/m
2
K] 

blank enkel glas 5,2 0,8 5,8 2,4 

blank dubbel glas  2,9 0,7 2,8 2,4 

HR+ glas 2,0 0,6 1,6 2,4 

HR++ glas 1,8 0,6 1,2 2,4 

drievoudig glas 1,4 0,6 0,7 2,4 

Passiefhuiskozijn 0,8
[1]

 0,6 0,7 0,8 
Tabel 29: Thermische eigenschappen van de verschillende glassoorten en kozijnen 

[1] Passiefkozijn® van Timmerfabriek Overbeek 

A.3.4 Deuren 

Voor de oorspronkelijke deuren wordt een U-waarde van 3,4 W/m
2
K genomen. In de renovatie wordt gebruik 

gemaakt van geïsoleerde deuren van Kegro, de KeGaPro 54, met een U-waarde van 1,17 W/m
2
K.  
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A.3.5 Dak 

De warmteweerstand van het dak wordt op 0,50 m
2
K/W genomen. Door na-isolatie krijgt het dak een 

warmteweerstand van 3,0 m
2
K/W. 

 

Thermische eigenschappen van varianten voor het dak 

Constructie Rse
[1] 

[m
2
K/W] 

Rdak 

[m
2
K/W] 

Rsi
[1]

 

[m
2
K/W] 

Rc 

[m
2
K/W] 

U 

[W/m
2
K] 

oorspronkelijk dak 0,04 0,5 0,10 0,64 1,56 

geïsoleerd dak  0,04 3,0 0,10 3,14 0,32 

Passiefhuis dak 0,04 7,86 0,10 8,0 0,13 
Tabel 30: Thermische eigenschappen van de verschillende glassoorten en kozijnen 

[1] NEN 1068 “Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden” 

A.3.6 Thermische capaciteit 

De thermische capaciteit speelt een rol bij de energieberekening van de woning. In het programma EPW is 

aangegeven dat het om een “traditioneel, gemengd zwaar” gebouw gaat. 

A.3.7 Infiltratie 

Er zijn verschillende waarden voor de infiltratie genomen; de kwaliteit van de bestaande woning, van het 

Bouwbesluit, bij toepassing van balansventilatie en het Passiefhuisniveau. In Bijlage G van NEN 5128 is een 

indicatie van de luchtdoorlatendheid als functie van bouwwijze, gebouwvorm, verliesoppervlakte en 

uitvoeringsdetails gegeven. Hiermee is de infiltratie van de bestaande woning berekend. De invoer van deze 

berekening staat in paragraaf 0 “A.3.8 Invoergegevens infiltratie berekening bestaande woning volgens 

bijlage G uit NEN 5128”. Er is gekozen voor een goede, normale en zwakke uitvoering van de bouw. De 

Bouwbesluit-eis voor infiltratie is maximaal 200dm
3
/s per 500m

3
 netto gebouwinhoud. Deze eis is omgerekend 

naar de referentiewoning met een verdiepingshoogte van respectievelijk 2,4m en 2,6m. 

Voor de infiltratie op Passiefhuisniveau is de Passiefhuis-eis n50 < 0,6h
-1

 een waarde die niet in EPW ingevoerd 

kan worden. Daartoe is deze waarde omgerekend naar de qv;10;kar/m2, welke maximaal 0,188 wordt.  

 

Infiltratie eigenschappen van de referentie woning 

Variant Luchtdoorlatendheid 

qv;10;kar/m2 [dm
3
/m

2
s] 

bestaande woning goed 1,18 -- normaal 2,35 -- zwak 4,70* 

Bouwbesluit 0,96 -- 1,04 

natuurlijke toevoer / mechanische afvoer 1,0 -- 1,43** 

balansventilatie 0,4 -- 0,625** 

Passiefhuisniveau 0,188 
Tabel 31: Infiltratie eigenschappen van de referentie woning 

[*] Bijlage G van NPR 5129 - Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Rekenprogramma (EPW) 

[**] NEN 2687 - Luchtdoorlatendheid van woningen - Eisen  

A.3.8 Invoergegevens infiltratie berekening bestaande woning volgens bijlage G uit NEN 5128 

Voor de infiltratie van de bestaande referentiewoning is een indicatieve berekening gemaakt voor de infiltratie. 

Deze berekening is gemaakt volgens bijlage G van NEN 5128 met behulp van Formule [2] en de gegevens uit 

[Tabel 32]. De referentiewoning bestaat uit een metselwerk constructie met een kap en een zwakke 

bouwkwaliteit. Het verliesoppervlakte, Averlies, is 120,75 m
2
. Dit resulteert in een qv;10;kar;indic van 410,53 dm

3
/s. 

Met een gebruiksoppervlakte, Ag, van 87,4 m
2
 geeft dit een qv;10;kar/m2 van 4,7 dm

3
/(s m

2
). 

 [2] verliesindic;kar;10;v A×3C×2C×1C×5,0=q        [dm
3
/s] 

 

Invoergegevens Infiltratie berekening bestaande woning volgens bijlage G uit NEN 5128 

C1 bouwtype C2 woningtype C3 bouwkwaliteit 

beton 1 geen kap / 

plat dak 

1,0 goed 0,5 

houtskelet 1,3 normaal 1 

metselwerk 2 kap 1,7 zwak 2 
Tabel 32: Invoergegevens Infiltratie berekening bestaande woning volgens bijlage G uit NEN 5128 
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A.3.9 Omrekening van Passiefhuis-eis n50 naar EPW invoer qv;10;kar/m2
 

In artikel 5.8 tot en met 5.10 van het Bouwbesluit worden de eisen voor de luchtdichtheid van gebouwen 

gegeven. Hierin wordt gesteld dat de luchtvolumestroom door infiltratie, bepaald volgens NEN 2686, niet 

groter mag zijn dan 0,2m
3
/s voor gebouwen met een inhoud kleiner dan 500m

3
. Deze eis geldt voor de 

referentiewoning. 

 

Voor het bepalen van de luchtvolumestroom door infiltratie is gebruik gemaakt van NEN 2686 

“Luchtdoorlatendheid van gebouwen- Meetmethode”. Deze norm geeft drie mogelijke begrippen voor de 

luchtvolumestroom; 

� qv;10: Luchtvolumestroom afgeleid uit de druk/volumestroomkarakteristiek bij een drukverschil van 10 Pa, 

herleid naar een netto-inhoud van 500 m3, indien die inhoud groter is dan 500 m3; 

� qv10;gemeten: Gemeten luchtvolumestroom afgeleid uit de druk/volumestroomkarakteristiek bij een 

drukverschil van 10 Pa, zonder herleiding naar een gestandaardiseerde netto-inhoud. 

� qv;10;kar: Karakteristieke luchtvolumestroom afgeleid uit de druk/volumestroomkarakteristiek bij een 

drukverschil van 10 Pa, zonder herleiding naar een gestandaardiseerde netto-inhoud. 

Tot en met een netto-volume van 500 m
3
 zijn qv10 en qv10;kar aan elkaar gelijk. De gehanteerde 10Pa is een 

waarde die overeenkomt met de gemiddelde winddruk op de gevel. 

 

De invoer in EPW is qv;10;kar of qv;10;kar/m2 met als eenheid dm
3
/s met een drukverschil van 10Pa. De Passiefhuis-

eis voor infiltratie is n50<0,6. Dit betekent een volumestroom van 0,6 maal de inhoud van de woning per uur 

met een drukverschil over de gebouwschil van 50Pa. Om de waarden van de Passiefhuiseis om te rekenen naar 

de Nederlandse normen, is gebruik gemaakt van formule [3] uit “NEN 2686 - Luchtdoorlatendheid van 

gebouwen - Meetmethode” en de gegevens uit [Tabel 33]. 

 

Invoergegevens voor de omrekening van Passiefhuis-eis n50 naar EPW invoer qv;10;kar/m2 

Gegevens Waarde 

q1 volumestroom bij qv;10;kar/m2 onbekende 

q2 maximale volumestroom bij n50>0,6h
-1

 36,75 dm
3
/s 

p1 drukverschil bij qv;10;kar/m2 10 Pa 

p2 drukverschil bij n50>0,6h
-1

 50 Pa 

inhoud van de referentie woning 220,5 m
3
 

gebruiksoppervlakte van de referentiewoning, Ag 87,4 m
2
 

Tabel 33: Invoergegevens voor de omrekening van n50 naar qv;10;kar/m2  

 

[3] 

1plog2plog

1qlog2qlog
=n

-

-
  [-] 

waarin 

n = stromingsexponent; ligt tussen 0,5 en 1,0    [-] 

p = het drukverschil bij een volumestroom     [Pa] 

q = de volumestroom bij het bovengenoemde drukverschil  [dm
3
/s] 

 

[4] ))plogp(log × n(-qlog
1

12210=q -   [dm
3
/s] 

 

De waarde voor q1 is de onbekende. Door formule [3] te herschrijven tot formule [4] kan q1 gevonden worden. 

Door voor de stromingsexponent 0,5 en 1,0 te nemen worden twee extremen gevonden waartussen de 

werkelijke waarde zal liggen. De resultaten van deze berekening zijn in [Tabel 34] vermeld. 

 

Resultaten van de omrekening van Passiefhuis-eis n50 naar EPW invoer qv;10;kar/m2 

stromingsexponent 

n [-] 

volumestroom bij 

10 Pascal 

q1 [dm
3
/s] 

volumestroom bij 10 

Pascal per m
2
 

qv;10;kar/m2 [dm
3
/(s m)] 

ventilatievoud bij 

50 Pascal 

n50 [h
-1

] 

0,5 16,44 0,188 0,6 

0,65 12,91 0,15 0,6 

1 7,35 0,084 0,6 
Tabel 34: Resultaten van de omrekeningsberekening  
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Het resultaat is een qv;10;kar/m2 van 0,084 tot 0,188 dm
3
/s.m

2
. Ter vergelijking; in de publicatie “Handleiding 

passiefhuizen voor installateurs en energie-adviseurs” van de organisatie PEP - Promotion of European Passive 

Houses wordt voor de qv;10;kar/m2 een waarde van 0,158 dm
3
/s.m

2 
aangenomen en in de SBR 360 publicatie 

“Luchtdicht bouwen” een waarde voor de qv;10;kar/m2 van 0,15 dm
3
/s.m

2
. 

A.4 Installaties 

In de energieberekening worden drie verschillende installaties aangegeven; voor ruimteverwarming, tapwater 

verwarming en ventilatie. 

A.4.1 Ruimte verwarming 

In oorspronkelijke staat is sprake van een centraal verwarmingssysteem met een eenvoudige ketel. In de loop 

der jaren is deze ketel vervangen door bijvoorbeeld een VR-ketel of HR-ketel. Hierbij is sprake van een 

verbetering van het opwekkingsrendement. Bij dit rendement wordt in Europa uitgegaan van de onderwaarde. 

Bij de verbranding van aardgas ontstaat energie, uitgedrukt in de bovenwaarde en de onderwaarde. De 

bovenwaarde is de onderwaarde plus de condensatiewarmte. De condensatiewarmte, i.e. de energie in de 

waterdamp, wordt echter ook voor verwarming gebruikt. Hierdoor is een rendement groter dan 100 procent 

mogelijk. 

 

 
 
Figuur 93: Rendementen van verschillende rendementsklassen voor CV-ketels 

A.4.2 Tapwater verwarming 

De vraag naar warm tapwater wordt in oorspronkelijke staat voorzien door een keukengeiser. Deze kan 

vervangen zijn door het plaatsen van een combiketel. Hierbij is het rendement van opwekking en de CW-klasse 

van de ketel van belang. De CW-klasse is een comfortklasse indeling voor toestellen gerelateerd aan de vraag 

naar tapwater. [Tabel 35] Daarnaast kan ook een installatie met het aanvullende HRww keur gekozen worden. 

Bij dit keur worden hogere eisen gesteld aan het rendement en de wachttijd voor warm tapwater. [Tabel 36] 
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CW-klasse indeling 

CW-klasse Toepassingsklasse Keuken
 

[60°C] 

Douche
 

[40°C] 

Bad
 

[40°C] 

1 keuken ≥ 2,5 L/min -  -  

2 keuken of douche ≥ 3,6 L/min ≥ 6 L/min -  

3 keuken of douche of bad 100 L ≥ 6 L/min ≥ 10 L/min ≤ 12 min 

4 keuken of douche of bad 120 L ≥ 7,5 L/min ≥ 12,5 L/min ≤ 11 min 

5 keuken of douche of bad 150 L ≥ 7,5 L/min ≥ 12,5 L/min ≤ 10 min 

6 keuken en douche ≥ 7,5 L/min ≥ 12,5 L/min -  

6 keuken en bad 150 L ≥ 7,5 L/min -  ≤ 10 min 

6 keuken en bad 200 L -  -  ≤ 10 min 
Tabel 35: CW-klasse indeling 

Bron: www.epk.nl 

 

Vergelijking tussen CW-klasse en HRww-keur 

Eisen CW HRww 

toestelwachttijd in zomercondities 30 sec. 15 sec. 

jaargebruiksrendement
[1]

 in wintercondities bij een 

winterwachttijd van meer dan 15 sec. 

67%
[2]

 >75% 

jaargebruiksrendement
[1]

 in wintercondities bij een 

winterwachttijd van meer dan 15 tot en met 30 sec. 

- +0,33% per sec. 

jaargebruiksrendement
[1]

 in wintercondities bij een 

winterwachttijd van meer dan 30 sec. 

- >80% 

Tabel 36: Vergelijking tussen CW-klasse en HRww-keur 

Bron: www.infobladen-huishoudelijkwarmwatergebruik.nl 

[1] jaargebruiksrendement op de onderwaarde 

[2] voor CV-combitoestellen die ook het Gaskeur HR-label hebben 

A.4.3 Ventilatie 

In oorspronkelijke staat is natuurlijke ventilatie toegepast. Tijdens ingrepen in de loop der jaren is natuurlijke 

toevoer en mechanische afvoer gerealiseerd. De Passiefhuis-variant maakt gebruikt van gebalanceerde 

ventilatie met warmteterugwinning. 

A.4.4 Beschrijving installatie varianten 

Bovenstaande installaties zijn gecombineerd tot drie installatieconcepten; de oorspronkelijke installatie, de 

huidige installatie en de nieuwe installatie. De oorspronkelijke installatie bestaat uit een verwarmingsketel voor 

ruimteverwarming, radiatoren voor warmteafgifte en een keukengeiser voor warm tapwater. Er werd gebruik 

gemaakt van natuurlijke ventilatie. 

 

 
 
Figuur 94: Schematische weergave van de oorspronkelijke installatie 
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De huidige installatie is door verschillende ingrepen tot stand gekomen; de verwarmingsketel is vervangen 

door een combiketel en de natuurlijke ventilatie is aangevuld met een mechanische afvoer. De combiketel 

verzorgt zowel de ruimteverwarming als het warm tapwater. Er is gekozen voor de Proline HR24/CW4 

combiketel van fabrikant Nefit met een opwekkingsrendement van voor ruimteverwarming van 108,8% en voor 

warm tapwater 91,0% 

 

 
Figuur 95: Schematische weergave van de huidige installatie 

 

Na de renovatie wordt gebruik gemaakt van gebalanceerde ventilatie; voorverwarming van ventilatielucht met 

warmteterugwinning. Het tapwater en de ruimteverwarming wordt voorzien door de aanwezige cv-ketel. De 

ruimteverwarming wordt van een HTV-systeem naar een LTV-systeem omgezet. 

 
 
Figuur 96: Schematische weergave van de installatie na renovatie 

 

www.epk.nl -- Stichting Energie Prestatie Keur 

www.milieucentraal.nl -- Milieu Centraal is een onafhankelijke landelijke organisatie die consumenten milieu-

informatie biedt 

www.infobladen-huishoudelijkwarmwatergebruik.nl -- website van UNETO-VNI, de ondernemers-organisatie 

voor de installatiebranche en de technische detailhandel 

A.5 Beschrijving van berekeningsvarianten 

De EPW-berekening is opgezet om een inschatting te geven van de energiebesparing die verschillende ingrepen 

realiseren en het verschil tussen deze ingrepen. Er is gekozen voor vier varianten; de oorspronkelijke situatie, 

een standaardrenovatie, renovatie door middel van toepassing van de PLUG-component en een PLUG-woning 

renovatie. Tussen de varianten is een verschil in thermische isolatie van begane grondvloer, gevel, dak, de 

ramen en kozijnen, verschil in ventilatiesysteem en verschil in installaties voor ruimteverwarming en tapwater 

verwarming. 
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Oorspronkelijke situatie: geen thermische isolatie, enkel glas, slechte installatie voor CV en tapwater 

verwarming, natuurlijke ventilatie, zwakke luchtdichtheid 

 

Standaardrenovatie: spouwvulling, verbeteren ramen en kozijnen met HR++glas, verbeteren bestaande CV 

tapwater-installatie, mechanische ventilatie, luchtdichtheid conform Bouwbesluit, zonweringtoegepast 

 

PLUG-component: Standaardrenovatie, maar in plaats van spouwvulling wordt gebruik gemaakt van de 

PLUGelement, met balansventilatie en WTW op ventilatielucht, luchtdichtheid conform Passiefhuis, zonwering 

toegepast 

 

PLUG-woning: De PLUG-component met begane grond vloer-isolatie (verschil isolatie vloer en dak) en 

hoogwaardig thermisch isoleren van het dak, conform Passiefhuis, Rc=8,0 (verschil isolatieniveau) 

 

Invoergegevens in EPW van verschillende berekeningsvarianten 

Berekeningsvariant 1 oorspronkelijk 2 standaard 3 PLUG-component 4 PLUG-woning 

Warmteweerstand 

BGvloer   Rc [m
2
K/W] 

0,42 0,42 0,42 2,92 

Warmteweerstand gevel   

Rc [m
2
K/W] 

0,62 1,45 8,0 8,0 

Warmteweerstand 

dak   Rc [m
2
K/W] 

0,64 3,14 3,14 8,0 

Warmtedoorgang raam 

Uraam [W/m
2
K] en ZTA [-] 

5,2 [W/m
2
K] 

0,8 [-] 

1,8 [W/m
2
K] 

0,6 [-] 

0,8 [W/m
2
K] 

0,6 [-] 

0,8 [W/m
2
K] 

0,6 [-] 

Warmtedoorgang 

deur   Udeur [W/m
2
K] 

3,4 1,17 1,17 1,17 

Zonwering nee ja ja ja 

Infiltratie 

qv;10;kar/m2 [dm
3
/m

2
s] 

4,7 1,0 0,4 0,18 

Ruimte verwarming CV-ketel CV-ketel 

HR107 

CV-ketel 

HR107 

CV-ketel 

HR107 

Tapwater verwarming keuken geiser 

CW1 

badkamer 

geiser 

CW1 

Nefit Proline 

HRC24/CW4 

combiketel 

HR107 

CW4 

Nefit Proline 

HRC24/CW4 

combiketel 

HR107 

CW4 

Nefit Proline 

HRC24/CW4 

combiketel 

HR107 

CW4 

Ventilatie volledig 

natuurlijk 

 

 

 

natuurlijke 

toevoer / 

mechanische 

afvoer 

balansventilatie met 

WTW 

balansventilatie 

met WTW 

Tabel 37: Invoergegevens in EPW van verschillende berekeningsvarianten 
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A.6 Resultaten 

In onderstaande tabel en grafiek staan de resultaten van de EPW-berekening voor de vier varianten. 

 

Resultaten van de EPW-berekening van de verschillende renovatie varianten 

Varianten 1 oorspronkelijke 

situatie 

2 standaard 

renovatie 

3 PLUG 

component 

4 PLUG 

woning 

 [MJ] [m
3
 a.e.] [MJ] [m

3
 a.e.] [MJ] [m

3
 a.e.] [MJ] [m

3
 a.e.] 

verwarming 83.105 2.622 21.589 681 7.111 224 4.445 140 

hulpenergie 4.272 135 2.049 65 2.049 65 2.049 65 

warmtapwater 20.837 657 8.891 280 8.891 280 8.891 280 

totaal aardgas 3414 1026 569 485 

 [MJ] [kwh] [MJ] [kwh] [MJ] [kwh] [MJ] [kwh] 

ventilatoren 0 0 1.935 538 3.388 941 3.388 941 

verlichting 4.929 1.369 4.929 1.369 4.929 1.369 4.929 1.369 

zomercomfort 1.032 287 414 115 411 114 426 118 

totaal kWh 1656 2022 2424 2429 

totaal primair 114.175 39.807 26.779 24.128 

Tabel 38: Resultaten van de EPW-berekening van de verschillende renovatie varianten 

a.e. = aardgasequivalent  31,7 MJ = 1 m
3
 aardgas  3,6 MJ = 1 kWh 

 

 
 

Figuur 97: Resultaten van de EPW-berekening; de primaire energie voor de verschillende onderdelen 
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Figuur 98: Resultaten van de EPW-berekening; de verhouding tussen de verschillende onderdelen en varianten 
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A.7 Conclusie 

De resultaten van de EPW-berekening laten een energiebesparing zien. Door het toepassen van de 

PLUGcomponent wordt vooral het transmissieverlies beperkt. Daarnaast speelt ook de verbetering van de 

installatie voor ventilatie en ruimteverwarming door ventilatielucht een rol in de energiebesparing. Door het 

gebruik van meer ventilatie wordt echter het energieverbruik van ventilatoren groter. Er is door toepassing van 

de PLUGcomponent voor ruimteverwarming nog maar 9% primaire energie nodig ten opzichte van 26% bij een 

standaard renovatiemethode. 

 

De Passiefhuis norm voor het primaire energieverbruik voor ruimteverwarming is 15 kWh/m
2
 per jaar. Voor de 

referentiewoning wordt dit een primair energieverbruik van 4718 MJ. Door het toepassen van het PLUG-

woningtotaalconcept wordt het primair energieverbruik voor ruimteverwarming 4445MJ. Het is dus mogelijk 

de Passiefhuis-eis voor ruimteverwarming te realiseren. 

 

Voor het totale energieverbruik is de Passiefhuis-eis 120 kWh/m
2
 per jaar oftewel 37.744 MJ primaire energie 

voor de referentiewoning. Het resultaat van de berekening van het de PLUG-woningconcept is een totaal 

primair energieverbruik van 24.128 MJ. Hierbij is nog niet het energieverbruik van het gebruik van elektrische 

apparatuur opgeteld. Er is nog ruimte voor 13.616 MJ energieverbruik. Dit staat gelijk aan 3.782 kWh. Ter 

vergelijking; het gemiddelde energieverbruik van Nederlandse huishoudens in 2004 was 3.346kWh [VROM 

2007,Cijfers en tabellen]. Door een zuinig gebruik is het mogelijk de Passiefhuiseis voor het totale 

energieverbruik te halen. 
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B Ventilatieberekeningen 

B.1 Ventilatiebalans op Bouwbesluit niveau 

 

Oppervlakte en bezetting van ruimten 

 oppervlakte [m2] personen 

Woonkamer 21,4 5 

Slaapkamer 1 13,8 2 

Slaapkamer 2 7,1 1 

Slaapkamer 3 7,2 1 

Toilet 1 - 

Badkamer 2,6 - 

Keuken 7,1 - 

Zolder 13,8 1 

 

Bouwbesluitniveau 

Toevoer 

Verblijfsgebied en verblijfsruimten qv [dm3/s] 

Verblijfsgebied 1 25,65 

woonkamer 19,26 

Verblijfsgebied 2 25,29 

slaapkamer 1 12,42 

slaapkamer 2 7 

slaapkamer 3 7 

Verblijfsgebied 3 12,42 

zolder 12,42 

Afvoer 

Ruimte qv [dm3/s] 

keuken 21 

badkamer 14 

toilet 7 

Ventilatiebalans 

Ruimte toevoer [dm3/s] herkomst afvoer naar buiten [dm3/s] 

VG1 woonkamer 19,26 buiten  

VG1 keuken 3,5 buiten 30,6 

VG1 keuken 3,5 VG1  

VG2 slaapkamer1 12,42   

VG2 slaapkamer2 7   

VG2 slaapkamer3 7   

VG3 zolder 12,42   

badkamer  VG2 20 

toilet  VG1 11 

Totaal 61,6  61,6 
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B.2 Ventilatiebalans op comfortniveau 

Comfortniveau 0 

Toevoer 

Verblijfsgebied en verblijfsruimten qv [dm3/s] 

Verblijfsgebied 1 70 

woonkamer 70 

Verblijfsgebied 2 56 

slaapkamer 1 28 

slaapkamer 2 14 

slaapkamer 3 14 

Verblijfsgebied 3 14 

zolder 14 

Afvoer 

Ruimte qv [dm3/s] 

keuken 28 

badkamer 20 

toilet 14 

Ventilatiebalans 

Ruimte toevoer [dm3/s] herkomst afvoer naar buiten [dm3/s] 

VG1 woonkamer 70 buiten  

VG1 woonkamer  VG1 42 

VG2 slaapkamer1 28 buiten  

VG2 slaapkamer1  VG2 14 

VG2 slaapkamer2 14 buiten  

VG2 slaapkamer3 14 buiten  

VG3 zolder 14 buiten  

VG3 zolder  VG3 14 

VG3 zolder  VG2 7 

VG1 keuken 14 buiten  

VG1 keuken  VG1 28 

badkamer  VG2 28 

toilet  VG1 14 

toilet  VG2 7 

Totaal 154  154 
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C Biscoberekeningen 
Met het programma Bisco van Physibel is de stationaire warmtestroom door een tweedimensionale constructie 

te berekenen. Dit programma is gebruikt om de warmteweerstand van verschillende constructie-opbouwen te 

berekenen. Met de resultaten zijn knelpunten geanalyseerd en thermische invloeden van materialen en 

onderdelen in kaart gebracht. Voor een gedetailleerde beschrijving van de opbouw en de ventilatiekanalen zie 

hoofdstuk 14 ”PLUG-Component” en het tekeningenboek. 

C.1 Invoergegevens 

Voor de invoer zijn materiaalgegevens van fabrikanten en het “Bouwkunde Tabellenboek” gebruikt. De 

ontbrekende gegevens zijn handmatig uitgerekend. Deze berekeningen worden in volgende paragrafen 

behandeld. 

 

Invoergegevens van de materialen 

Materiaal Warmtedoorgangscoefficient 

 λ [W/(m K)] 

Bron 

Hout, vuren 0,14 Tabellenboek 

OSB3 0,25 Finnjoist 

Kerto hout 0,13 Finnjoist 

Multiplex 0,17 Tabellenboek 

Steenwolplaat (Rockwool) 0,035 Rockwool 

Steenwoldeken(Rockwool) 0,040 Rockwool 

EPS (Kampatherm) 0,035 Ruitendak 

Bluedec 0,0135 Bluedec 

Siliconenkit 0,35 NEN 1068 

Lijmmortel 0,9 Tabellenboek 

Cementgebonden vezelplaat 

(Cetris) 

0,25 Cetris 

Baksteenstrips (Kampatherm) 0,7 Tabellenboek 

Baksteen binnenblad 0,7 Tabellenboek 

Kunststof plug 0,17 Tabellenboek 

Stalen schroef 52 Tabellenboek 

Comfotube 74/90 0,072 berekening §0 

Comfotube 93/110 0,069 berekening §0 

Comfotube 110/125 0,072 berekening §0 

Comfotube 122/140 0,080 berekening §0 

Glas, 4-12-4-12-4 U=0,7 0,0252 berekening §0 
Tabel 39: Invoergegevens van de materialen 

 

Invoergegevens van de randvoorwaarden 

Randvoorwaarde Temperatuur 

°C 

Bron Warmteoverdrachts-

coefficient 

α [W/m2K] 

Bron 

Buitenklimaat -10 NEN 1068 25 (Re = 0,04 m2K/W) NEN 1068 

Binnenklimaat 20 NEN 1068 7,69 (Ri = 0,13 m2K/W) NEN 1068 

Ventilatie kanaal 74/90 18,5 ISSO 51 19,23 berekening §0 

Ventilatie kanaal 93/110 18,5 ISSO 51 18,16 berekening §0 

Ventilatie kanaal 

110/125 

18,5 ISSO 51 17,42 berekening §0 

Ventilatie kanaal 

122/140 

18,5 ISSO 51 16,97 berekening §0 

Tabel 40: Invoergegevens van de randvoorwaarden 
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C.2 Warmtegeleiding van Comfotube 

De fabriekswaarden van de warmtedoorgangscoefficient van de Comfotube kanalen zijn waarden die 

verkregen zijn door testen met in beton gestorte kanalen. Hierbij vindt de overdracht plaats tussen het beton 

en de Comfotube. Het beton bevindt zich hierbij in de ribbels van het kanaal. Er vindt hierdoor veel warmte 

overdracht plaats. Om de warmteoverdracht te verminderen  is isolatiemateriaal toegepast bij de tests. De 

afmetingen en materiaalsoort zijn hierbij niet opgegeven. In de PLUG-component worden de kanalen niet 

ingestort, maar bevindt er zich lucht rondom de kanalen. Deze lucht zorgt voor een verminderde 

warmtedoorgang. Daarom is de fabriekswaarde van de warmtedoorgangscoefficient niet een op een te 

gebruiken. Voor de invoer in Bisco is de warmtegeleiding over de gemiddelde doorsnede nodig. Deze 

equivalente λ-waarde is berekend aan de hand van onderstaand formule. Dit is gedaan voor de top van de 

ribbel en het dal van de ribbel. Hiervan is het gemiddelde genomen. 

 

1 2 2

1 2 2 3 3 3

2

1 1 1
ln ln ln

L t
Q

d d d

d d d

π

λ λ λ

∆
=
 

+ + 
 

[W] 

 

Q = warmtestroom  [W] 

L = lengte van het kanaal [m] 

d = diameter [m] 

Δt = temperatuurverschil tussen inwendig en uitwendig [K] 

λ = warmtedoorgangscoefficient [W/(m K)] 

 

 
Figuur 99: Doorsnede van een meerwandig, cilindervormig kanaal ten behoeve van warmtegeleidingsberekening 

Bron: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 07/08, uitgever Oldenbourg Industrieverlag, redactie: Recknagel, Sprenger, Schramek 

 

Resultaten van warmte doorgangscoefficientberekening 

Materiaal Diameter inwendig/ uitwendig 

[mm] 

Equivalente warmtedoorgangscoefficient 

[W/(m K)] 

Kanaal A 74/90 0,072 

Kanaal B 93/110 0,069 

Kanaal C 110/125 0,072 

Kanaal D 122/140 0,080 
Tabel 41: Resultaten van warmte doorgangscoefficientberekening 
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C.3 Warmteoverdracht van de ventilatielucht 

De lucht in het ventilatiekanaal draagt energie af aan het kanaal. Net als het binnenklimaat en het 

buitenklimaat kan hiervoor de warmteovergangscoefficient berekend worden. Dit is gedaan aan de hand van 

een benaderende formule volgens [Schramek]. Ten behoeve van de Biscoberekening is deze berekening 

voldoende nauwkeurig. Voor een exacte berekening dient rekening gehouden te worden met het wel of niet 

turbulent zijn van de luchtstroom. 

 
0,75

0,25
4,4

v

d
α = ×  [W/m2K] 

α = warmteovergangscoëfficiënt [W/m2K] 

v = luchtsnelheid [m/s] 

d = inwendige diameter [m] 

 

Resultaten van de berekening van warmteovergangscoefficienten 

Kanaaltype Luchtsnelheid 

[m/s] 

Inwendige diameter 

[m] 

Warmteovergangscoefficient 

[W/m2K] 

Kanaal A 3 0,074 19,23 

Kanaal B 3 0,093 18,16 

Kanaal C 3 0,110 17,42 

Kanaal D 3 0,122 16,97 
Tabel 42: Resultaten van warmteovergangscoefficientberekening 

C.4 Warmtedoorgangscoefficient van ongeventileerde luchtlagen - handmatig 

Voor de warmtedoorgangscoefficient van niet-geventileerde luchtlagen wordt gebruik gemaakt van tabel 2 uit 

NEN-EN-ISO 6946 “Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficient – Berekeningsmethode”. Hierin staat de 

warmteweerstand voor een niet-geventileerde stilstaande luchtlaag met een bepaalde dikte. Vanuit deze 

waarde is berekend wat de equivalente λ-waarde voor een luchtlaag met die dikte is. Enkel de dikten van 

luchtlagen die aanwezig zijn in de simulatiemodellen zijn hier beschreven. 

 

Equivalente λ-waarden voor niet-geventileerde stilstaande luchtlagen 

Breedte luchtlaag 

[mm] 

Warmteweerstand R 

[m2K/W] 

Equivalente λ-waarde 

[W/m2K] 

1 0,02 0,05 

6 0,12 0,05 

11 0,15 0,073 

16 0,17 0,094 

20 0,18 0,111 
Tabel 43: Equivalente λ-waarden voor ongeventileerde stilstaande luchtlagen 

 

  
Tabel 44: Warmteweerstand van niet-geventileerde luchtlagen 

Bron: tabel 2 uit NEN-EN-ISO 6946 “Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficient – Berekeningsmethode” 
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C.5 Warmtedoorgangscoefficient van ongeventileerde luchtlagen - automatisch 

Voor de lucht rondom het ventilatiekanaal wordt gebruik gemaakt van een optie die in Bisco aanwezig. Deze 

optie vertaald de luchtlaag naar een materiaal met een equivalente λ-waarde die afhankelijk is van de 

afmetingen van de luchtlaag en de richting van warmtestroom in het detail. Daarnaast kan aangegeven worden 

of de luchtlaag geventileerd is of niet. In de gehanteerde berekening wordt de optie CEN_Xy_I gebruikt; CEN 

geeft aan dat er volgens EN-ISO 10077-2 “Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening 

van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen“ gerekend wordt, Xy betekent 

dat de warmtestroom langs de X-as loopt en I geeft aan dat de luchtlaag ongeventileerd is. De equivalente λ-

waarde wordt berekend met inbegrip van warmteoverdracht door convectie en straling. Als voorbeeld geeft 

een luchtlaag rond het ventilatiekanaal van 180mm dikte een λ-waarde van 0,569 W/m2K. Ter vergelijking; bij 

gebruik van bovenstaande tabel zou dat 1,0 W/m2K zijn en de warmtedoorgangscoefficient van lucht is 0,024 

W/m2K zonder warmteoverdracht door convectie en straling. 

C.6 Vergelijking Finnjoist en massief hout 

Uit de warmtedoorgangsberekning blijkt dat dat Finnjoiststijlen een aanzienlijke verbetering van de Rc-waarde 

realiseren. Bij een hart-op-hart-afstand van 600mm is over een doorsnede van 1 meter de Rc-waarde 0,78 

m2K/W groter dan bij massieve houten stijlen. 

 

Resultaten van warmtedoorgangsberekening van Finnjoist stijlen en massieve houten stijlen 

Hout type Rc-waarde [m2K/W] 

Finnjoist 240, h.o.h. 600mm, over een doorsnede van 1 meter 8,76 

Vuren hout 240, h.o.h. 600mm, over een doorsnede van 1 meter 7,98 

Tabel 45: Resultaten van warmtedoorgangsberekening van Finnjoist stijlen en massieve houten stijlen 

 

  
Figuur 100: Temperatuurverdeling over de horizontale doorsnede, links van Finnjoist, rechts van vuren hout. 
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Figuur 101: Tekening over de horizontale doorsnede, links van Finnjoist, rechts van vuren hout Aan de buitenzijde 80mm EPS en in het HSB-

frame 240mm Rockwool. 

 

C.7 Vergelijking Passiefkozijn met standaardkozijn 

Er is onderzocht wat het effect  op de warmtedoorgang van het gebruik van geïsoleerde kozijn is. Hiertoe is een 

Passiefhuiskozijn ingevoerd in Bisco. Het toegepaste glas is een 36mm brede drievoudige beglazing met een U-

waarde van 0,4 of  0,7 W/m2K. De equivalente λ-waarde is hierbij respectievelijk 0,0144 of 0,0252 W/m K. Voor 

de berekening in Bisco wordt de 07, W/m2K variant gebruikt. 

 

Resultaten van warmtedoorgangsberekening van  kozijnen 

variant detail output [W/m] bij 30K temperatuurverschil 

vast Passiefhuis 5,18 

vast Massief hout 5,8 

raam Passiefhuis 7,63 

raam Massief hout 9,6 

Tabel 46: Resultaten van warmtedoorgangsberekening van  kozijnen 

 

De Passiefhuiskozijnen isoleren beter dan de massief houten kozijnen. Dit is te zien aan de output van de 

Biscoberekening en aan de oppervlakte temperaturen van het hout. De Passiefhuiskozijnen zijn aan de 

binnenzijde warmer dan de standaard kozijnen. 
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Figuur 102: Temperatuurverdeling over het kozijn, links van een kozijn van Vilam Sandwich, rechts van massiefhout. 

 

   
Figuur 103: Temperatuurverdeling over het raam, links van een kozijn van Vilam Sandwich, rechts van massiefhout. 



120 11 mei 2010 Afstudeerverslag K.A.M. Weijers 

 

 

C.8 Resultaten voor het PLUG-component 

De Rc-waarde van de PLUG-component voldoet ter plaatse van ventilatiekanalen net aan de gestelde eis van 

8,0 m2K/W. In een doorsnede zonder kanaal is de Rc-waarde zelfs 9,15 m2K/W. Ter plaatse van 

schroefverbindingen is de warmteweerstand minder goed. Echter, in het Bouwbesluit staat dat een deel van de 

gevel niet aan de gestelde eis hoeft te voldoen. Dit deel mag niet groter zijn dan 2% van het 

gebruiksoppervlakte. Voor de referentiewoning betekent dit bij een gebruiksoppervlak van 80,7m2 een 

geveloppervlak van 1,6 m2. Er kan worden aangenomen dat dit oppervlak niet gehaald wordt. Zie het 

tekeningenboek voor de opbouwvarianten. 

 

Resultaten van de warmtedoorgangsberekening van de doorsnedes met verschillende kanaaldiameters 

Doorsnede Kanaaltype Isolatielaag voor 

het kanaal 

[mm] 

Totale 

isolatielaag 

[mm] 

Rc-waarde 

[m2K/W] 

Standaard doorsnede - - - 9,15 

Doorsnede met ventilatiekanaal, 

luchtspouw 

A 74/90 120 200 8,30 

Doorsnede met ventilatiekanaal, 

steenwoluitvulling 

B 93/110 100 180 7,98 

Doorsnede met ventilatiekanaal, 20mm 

Bluedec en steenwoluitvulling 

C 110/125 60 140 8,19 

Doorsnede met ventilatiekanaal, 20mm 

Bluedec en steenwoluitvulling 

D 122/140 60 140 7,98 

Figuur 104: Resultaten van de warmtedoorgangsberekening van de doorsnedes met verschillende kanaaldiameters 
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Figuur 105: Temperatuurverdeling over de doorsnedes zonder ventilatiekanaal (links) en met kanaaldiameter 74/90 

 

 
Figuur 106: Temperatuurverdeling over de doorsnedes met kanaaldiameter 93/110 (links) en 110/125 (rechts). 

 

 
Figuur 107: Temperatuurverdeling over de doorsnedes met kanaaldiameter 122/140 
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C.9 Conclusie 

De Biscoberekeningen tonen aan dat de PLUG-component een minimale Rc-waarde van 8,0 m2K/W realiseert. 

De component voldoet hiermee aan de gestelde eis voor thermische isolatie. Ook ter plaatse van de 

ventilatiekanalen wordt die waarde gehaald. Waar geen kanalen aanwezig zijn is de thermische weerstand 

aanzienlijk hoger. Een optimalisatie van de opbouw zou het toegepaste materiaal kunnen reduceren. Ook een 

uitgebreidere simulatie van de component kan gegevens leveren voor een optimalisatie van de toegepaste 

materialen. 
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D Achtergrondinformatie 
 

Halverwege de vorige eeuw zijn er regels gekomen voor de thermische isolatie van woningen. Sinds 1965 zijn 

er isolatie eisen voor woningen waarvan de gevolgen zichtbaar zijn in de bestaande woningvoorraad. 

Dakisolatie is sinds 1975 verplicht, gevelisolatie sinds 1979 en isolatie van de begane grondvloer vanaf 1983. In 

deze paragraaf volgen enkele actuele regelingen. 

Er zijn locale en landelijke subsidies. In 2008 zijn enkele subsidieregelingen gestart voor zonneboilers, 

warmtepompen en zonnepanelen. Voor het toepassen van zonneboilers, warmtepompen en micro-

warmtekrachtketels in bestaande woningen is er de Subsidieregeling Duurzame Warmte. De aanvraag hiervoor 

kan tot 31 augustus 2009. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie is er voor de financiering van 

zonnepanelen. De inschrijving hiervoor is gesloten, maar er is een kans dat in 2009 een nieuwe subsidie ronde 

komt. 

Energie Prestatie Norm – EPN 

Sinds 1995 is voor de nieuwbouw de Energieprestatie Norm (EPN) ingevoerd. Hierbij is de isolatiekwaliteit van 

de gehele woning genomen. In 1995 was de eis voor de bijbehorende Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 1,4. 

De huidige eis van 0,8 geldt sinds 2006. 

 

Ontwikkeling wettelijke eis Energie Prestatie Coëfficiënt 

 1995 1998 2000 2006 

Energie Prestatie Coëfficiënt eis 1,4 1,2 1,0 0,8 
Tabel 47: Ontwikkeling van de wettelijke eis voor de Energie Prestatie Coëfficiënt 

Bron: [i9] [VROM,www.vrom.nl] 

Energie Premie Regeling – EPR 

De energie premie regeling was een subsidieregeling voor energiezuinige apparaten en duurzame 

energievoorzieningen, zoals PV-panelen en zonneboilers. In 2003 is de regeling vervallen, omdat de financiële 

middelen bij het ministerie van VROM op waren. 

Energy Performance Building Directive – EPDB 

Sinds 2006 stelt deze Europese richtlijn het energiecertificaat verplicht bij de bouw, verkoop, huur of verhuur 

van een woning. In dit certificaat moet de energieprestatie van het gebouw vermeld zijn en voorstellen voor 

verbetering van deze prestatie. 

Energie Prestatie Advies – EPA 

Het energie prestatie advies is een praktische uitwerking van voorgenoemde EPDB. Het energielabel is een 

onderdeel van het advies. Beide hebben als doel consumenten te stimuleren om de bestaande woningen 

energiezuiniger te maken en daarmee een reductie van de milieubelasting te realiseren. 

Energieprestatiecertificaat  - Energielabel 

Het energielabel laat de energiezuinigheid van een woning zien in vergelijking met andere woningen van 

hetzelfde woningtype. Het energieverbruik wordt berekend met een genormaliseerd gebruik. De uitkomst van 

verschillende woningen kan hierdoor vergeleken worden. Het is geen berekening van het feitelijk gebruik. 

Daarnaast worden er mogelijkheden aangegeven voor energiebesparende maatregelen. Vanaf maart 2009 is de 

vernieuwde versie van het Energielabel beschikbaar. 

Groen beleggen 

Sinds 1995 kan men geld beleggen in zogenoemde groenfondsen. Dit zijn fondsen met een milieubewust 

karakter. Vanaf 2008 is ook het mogelijk geworden voor woningeigenaren om met een gunstig tarief €25.000 

tot €100.000 te lenen om energiebesparende maatregelen in hun woning te treffen. 
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