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Renovation of apartments adding portal structures 
and façade-elements for extra space and high energy 

performance 
Michiel Ham and Arend Schamhart  

 
Faculty of Architecture, Building and Planning 

University of Technology, Eindhoven, The Netherlands 
 
 
ABSTRACT: In almost every European country the majority of post war multi-storey dwellings is 
outdated regarding space offered, level of comfort and especially energy performance. In the 
Netherlands approximately 900,000 multi-storey dwellings, built during the 1955-1975 period and 
representing about 13% of the total housing stock, are now facing either renovation or demolition. 
This study focuses on a method of replacing the existing façades with outside portal structures and 
multifunctional façade-elements. The newly developed façade is placed directly in front of the 
existing (access) balconies, gaining additional living space. The portal structure supports the new 
balconies, and prevents thermal bridges. The multifunctional façade-elements combine super-
insulation, HVAC-installations and the use of passive solar energy. Furthermore the apartment 
blocks can be rearranged and equipped with solar collectors on the roof.  
In combination with the SlimBouwen® building strategy, the result of this approach is prevention of 
demolition of outdated apartments. The occupants will enjoy more space, increasing from an 
average of approximately 68 to 84 m2, and a well-adjustable indoor-climate at a low energy 
consumption of approximately 46 kWh/m2a. 
 
Keywords: housing, durable renovation, energy, SlimBouwen®  
 

 
1. INTRODUCTION 
 

During the 60’s and 70’s a considerable stock of 
multi-storey dwellings or apartment blocks were build 
in The Netherlands, intending to provide a 
comfortable living for the rapidly increasing number of 
families after World War II. In those days the idea was 
cherished that high-rise residential buildings were the 
best solution for housing the urban working class [1]. 
Nowadays, these apartment blocks are considered to 
be outdated. Judged by present standards, these 
dwellings, either hallway-access- or gallery- 
apartments, appear to be too small, while the building 
physics are insufficient and, the energy consumption 
of generally 220 kWh/m2a for heating is at least 2-
times higher compared to current standard apartment 
building [2]. A rapid, efficient and cost-effective 
solution is of utmost importance. Recently, within the 
International Energy Agency’s (IEA) Solar Heating 
and Cooling Programme’s Task 13:   Advanced Solar 
Low Energy Buildings, a large, new apartment 
building was realized in The Netherlands with ≈ 40 
kWh/m2a [3]. 
  Although demolition of 60’s and 70’s apartment 
blocks is practised, various arguments can be raised 
to consider renovation, under certain well-defined 
conditions, as an alternative, possibly viable 
approach. The large number of apartments itself can 
be of advantage since any universally applicable 
renovation strategy can be applied on a large-scale 
basis. Moreover, within a renovation concept the 
existing structure and infrastructure remain valuable 

objects with less waste and less required process 
energy. 

This study attempts to develop a novel renovation 
design focusing on removal of the façades, addition of 
portal structures and multifunctional façade-elements, 
and reduction of energy consumption per apartment. 
 
2. APPROACH 
 

Recognizing various structural criteria, such as 
size, flexibility and homogeneity, renovation of 
gallery-apartments, contrary to hallway-access-apart-  
 

 
 
Figure 1:  Possible energy (heating) reduction of 
dwellings by the Faktor-10 vision. Shown are the 
economic and energetic optima’s and the required 
reduction of energy (simplified after Schulze-Darup 
[9]). The striped bars indicate the possible total 
energy reduction of the 60’s-70’s apartment stock.  
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ments were considered to offer the most promising  
opportunity  to arrive at a universally applicable 
renovation strategy. Accepting preservation of the 
existing core structure of gallery-apartments as 
valuable, a renovation concept characterized by 
adding portal structures and façade-elements was 
explored. After analysis of current needs and 
expectations of the consumers and the energy 
consumption of the existing dwellings, several comfort 
and energy criteria were defined [4, 5]. The 
SlimBouwen® vision, and Passiv-Haus or the similar 
Dutch PZE-woning concept were incorporated [6, 7, 
8]. The aspect of energy reduction was judged 
according to the Faktor-10 vision (Fig. 1) [9, 10]. 
Furthermore, the regulations as appointed in the 
Dutch Building Decree (2003) were considered as an 
important point of reference [11]. 

Total heat flow calculations were evaluated with 
EPCheck (version 2.01). 
 
3. RESULTS 
  
3.1 Analysis of 60’s and 70’s apartment blocks  
Of a total 900,000 dwellings associated with 60’s-70’s 
apartment blocks 405,000 (45%) and 495,000 (55%) 
are gallery- and hallway-access-apartments, 
respectively [1]. Due to their relatively high structural 
quality, homogenous structure and an equal structural 
distance of 4.0 m, a well-defined selection of gallery-
apartments (29% or 120,000 dwellings) was 
considered to be of interest for a universally 
applicable renovation approach. The average size of 
these gallery-apartments is 75 m2. Interestingly and 
contrary to the general belief, a recent survey 
indicated that the absolute square meters are not 
always experienced as the major source of 
discomfort. The lack of interior flexibility, outdated 
heating and ventilation, and the general size or 
absence of “special” rooms for storage, laundry and 
hobby-like activities appears to be of greater 
importance [5, 12]. Especially the “utility rooms” are 
considered to be too small (Table 1). Also, the 
dimensions of the balcony (with little privacy) are 
generally experienced as impractical.  

 
Table 1:  Comparison of average room size of a 60’s-
70’s gallery-apartment and the currently preferred 
size. 
 

 
 

A series of technically outdated constructions, 
comprehending opaque (Rc = 1.3 m2K/W) and trans-
parent (U = 5.8 W/m2K) insulation, thermal bridges 
(7% of total heat loss), air tightness, ventilation and 
heating installation, causes a undesirable large heat 

flow (Fig. 2). The energy consumption for heating is 
generally 2-times higher compared to the nowadays 
accepted standard (Table 2). 

As shown in Table 3, the inferior air sound and 
impact sound insulation, especially of the floors, 
requires close attention within any renovation design 
[13]. Compared to the accepted feeling of comfort the 
required noise reduction is Δ I lu:k ≈ +9 dB and Δ Ico ≈ 
+7 dB, and Δ I lu:k ≈ +16 dB and Δ Ico ≈ +21 dB for the 
walls and floors, respectively. Consequently, solutions 
like soundproofing floating floors and acoustic 
insulation panels should be applied.  
 

 
 
Figure 2:  Heat flow from an apartment, build during 
the 60’s and 70’s. 
 
Table 2: Total energy and natural gas consumption 
and Rc value of 60’s-70’s apartments compared to 
the current standard (Dutch Building Decree) and the 
Passiv-Haus concept. 
 

 
 
 Table 3: Sound insulation of 60’s-70’s apartments 
compared to the Dutch Building Decree (DBD) and 
experience of comfort. 
 

 
 
3.2 Basics of the design 

The principal of the renovation design 
encompasses removal of existing façades leaving the 
major structure (≈75% of the weight) intact and 
limiting the debris of the light-weighted façade to 
manageable proportions. Subsequently, a portal 
structure and prefabricated, multifunctional façade 
elements are placed directly in front of the existing 
(access) balconies, enclosing additional living space 
derived from the former balconies and galleries. 

The portal structure is constructed by 3D-colums 
with supporting cantilever beams (Fig. 3). The 
horizontal as well as the vertical load is absorbed by 
an independent element, resulting in space for a duct 
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shaft, a column-free gallery and an arbitrarily 
positioning of other elements. According to the 
SlimBouwen® vision   this allows   for separation of 
the duct work from the structural design for the benefit 
of flexibility and dismountability. In the present 
concept gas, electricity, (warm) water and ventilation 
exhaust air ducts are situated in the external shafts of 
the access, north façade. 
 

 
 
Figure 3:  3D-columns with triangular beams with 
space for a duct shaft, a column-free gallery and 
arbitrarily positioning of all sorts of elements. 
 

 
 

Figure 4:  Detailed floor plan of dwelling in renovated 
apartment block. (1) Portal structure with façade 
elements; (2) Former gallery/balcony; (3) 3D-colum 
with supporting cantilever beams and external shaft; 
(4) Centralized, internal sewerage shaft; (5) Raised 
floor in the “machinery-room, and cased air duct from 
centre to the external shaft.  

3.3  A detailed design 
A detailed design of an apartment is outlined in 

Fig. 4. The addition of the façade and converting the 
existing, access galleries and balconies in living 
space increases the latter from an average of 
approximately 73 to 93 m2. Moreover, situating the 
shafts externally permits to create normal, single as 
well as duplex apartments within a single apartment 
block. 

 The external shafts, located at the north 
façade, contain ducts for gas, electricity, 
(warm/domestic) water and most importantly the new 
outlet ventilation ducts. In the presented concept the 
sewerage shaft remains necessarily internal, because 
the horizontal distance of a sewerage pipe is limited. 
A large, new internal shaft for all ductwork can not be 
realized due to structural and spatial reasons. So, 
shaft separation is required. The small internal shaft, 
that solely contains a single drainpipe (Ø = 120 mm), 
is centralized between the structural walls, allowing 
floor-plan-mirroring. Placement of a raised floor in the 
“machinery”-room in order to connect the bathroom 
drainage with the internal shaft is inevitable. 

Some drawbacks of external shafts are however 
the necessary insulation of the shafts and that these 
shafts take width and depth of the façade. 
Furthermore, a horizontal air duct that connects the 
central exhaust outlet in the machinery-room with the 
external shaft should be realized. This small 
horizontal duct can be easily hided between the 
ceiling and kitchen cupboards. However, the technical 
features of an external shaft, such as flexibility, and 
their architectural appearance within the access 
façade are considered to be major quality features. 

 
3.4 Energy consumption 

Reduction of energy consumption was a major 
prerequisite for the feasibility of the renovation of the  
 

 
 
Figure 5: Cross-section of renovated apartment 
block. (1) Thermal insulation of structure;  (2) 
Passive solar energy with an optimal glazing system; 
(3) “Slim” portal frame to prevent thermal bridges with 
a draught gate and sun lounge; (4) “Dark” zone for 
utility rooms; (5) Heat recovery from outlet-ventilation 
with a heat-pump; (6) Solar collectors for domestic 
hot-water; (7) Sun protection. Note the former 
balconies and new portal structures. 
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existing apartment blocks [14]. As summarized in Fig. 
5, a series of measures needs to be taken to reach 
the targets of the Faktor-10 vision.  For example, 
extensive prevention of thermal bridges may provide 
a 40% saving of the total transmission loss (Rc = 7,0 
en U = 1,0 W/m2K) [15]. In this respect the portal 
structure may prevent among others thermal bridges 
applying a draught gate and sun lounge. Moreover, 
the multifunctional façade-element allows for a 
combination of super-insulation, HVAC-installations 
and the use of passive solar energy 
 
3.5 Hybrid ventilation  

 The 60’s-70’s apartments suffer from outdated 
ventilation technology. Additional to the significant 
loss of energy (4500 kWh/a, 24 %), the adjustability of 
temperature and amount of fresh air is poor. In accord 
with contemporary practice, application of a balanced 
ventilation system with an air-to-air heat recovery, 
characterized by its high (85%) efficiency, seems to 
be a worthwhile improvement. Recently, however, 
several disadvantages of this system have been 
recognized, ranging from health problems (noise, 
insufficient fresh air, contaminated filters) to 
adjustability [16]. 

 A novel system, known as the hybrid system, 
combines controlled natural inlet ventilation with a 
central-placed (wind-powered) exhaust fan [17]. The 
structural consequences of a hybrid system are 
minor. It consists of controlled (for example CO2 
sensors) inlet grids in the façade with or without pre-
heating by an adjusted radiator, offering the occupant 
the opportunity to affect the ventilation rate in a 
proper manner. The supply ducts of a hybrid system 
are relative easy to install, while opening the windows 
does not affect the functioning of the system. 
Depending on the future price movement of especially 
the CO2 sensors the additionally gained comfort 
associated with this system is considered to be a 
worthwhile, cost-effective investment. A disadvantage 
is the absence of air-to-air heat recovery, although an 
air-to-water exchanger with a heat pump enables heat 
recovery of exhaust air for preheating domestic water 
(42% efficiency).   
 
3.6 SlimFac10 façade element 

The designed multifunctional façade-element, to 
be named SlimFac10, provides an efficient separation 
between the in- and outdoor climate. The 
prefabricated element with a total thickness of 450 
mm unites super insulation (Rc = 7.0 m2K/W, 300 
mm), triple glazing (U = 0.8 W/m2K), hybrid 
ventilation, (pre-) heating and necessary sun 
protection (Fig. 6). The latter, complemented with the 
possibility of summer night ventilation, is essential for 
a highly insulated dwelling [8]. The sun protection 
encompasses an internal straightforward roller blind 
with a dark outside for preheating, operated manually. 
The horizontal blinds on the outside are self-activated 
by a control-unit that also responds to the inside 
temperature. 

Some durable features of the façade element are 
worthwhile noting. It consists of a timber frame 
construction with reduced I-posts, build up by two 
small slats of timber and a plywood plate, filled with 

mineral wool [7]. At the inside, there is a plywood 
panel with a installation envelope of 70 mm, finished 
off with plasterboard at the building site. So, the small 
ductwork does not penetrate the vapour barrier. The 
outside exists of a waterproof and fire resisting slab 
with in front of that framing and a slender façade 
panel. The façade element is strengthened with two 
steel L-beams on the top and the bottom to provide 
sufficient overall stiffness for easy fixing. 

The inevitable heat transmission due to the 
connection between the outside portal structure and 
the main inside construction will be limited by a mini-
framework of stainless steel. 

If preferred, the former balcony floor slab can be 
replaced without major effort by a flatter and lighter 
floor element resulting in a smooth ceiling finish (Fig. 
6). 
 

 
 
Figure 6:  SlimFac10 multifunctional façade element. 
(1) Roller blind;  (2) Horizontal blinds; (3) Hybrid air 
inlet; (4) Pre-heating/radiator; (5) Thermal break; (6) 
Installation envelope. 
 
4. TESTING THE CONCEPT  
 

As an initial approach, the assumed reduction of 
energy consumption was tested using the EPCheck 
model. It provides a reasonable indication about the 
energy consumption of the dwellings. Taking into 
account the major demands of comfort of living, a  
 
Table 4: Input parameters for the EPCheck model 
and comfort targets. 
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series of design-included Faktor-10 criteria (220 to 
≈25 kWh/m2a) served as input for the model (Table 
4). Related to the integrated sun protection system, it 
seems appropriate to decrease the exceeding hours 
of > 25 °C to 150 hours compared to the more 
regularly applied Dutch guideline of 300 hours [19, 
20].   Several other items, such as a heat-pump boiler 
with solar collectors, that covers the total need for 
domestic hot water, were also included. 

The results of this preliminary modelling indicate 
that renovation of 60’s-70’s apartment dwellings can 
be accomplished with a considerable reduction of 
energy consumption (Fig. 7). A calculated total heat 
flow of 46 kWh/m2a was obtained.  This summarizes 
as a reduction of energy consumption by 
approximately a factor of 5 compared to the current 
situation. The new design performs far better than the 
current standard defined by the Dutch Building 
Decree (110 kWh/m2a) [11], but the Faktor-10 target 
(25 kWh/m2a) has not been completely fulfilled. At 
present, the exact effect of inclusion of hybrid 
ventilation is far from clear, but for the time being a 
further reduction to a total heat flow of 35 kWh/m2a 
seems to be reasonable [18].  
 

 
 
Figure 7:  Total heat flow of renovated 60-70’s 
apartment dwelling (novel design) compared to that of 
an existing apartment, the current Dutch standard and 
the Faktor-10 vision. 
 
5. CONCLUSION 
 
“Space and light and order. Those are things that 
men need. Just as much as they need bread or a 
place to sleep” - Le Corbusier.  Based on this design 
philosophy a novel approach for renovation of 
outdated apartment blocks, build during the 60’s and 
70’s, is suggested.  Although demolition of these 
apartments has been frequently put forward, it is 
argued that the outlined renovation, according to the 
contemporary building standards, pays off with 
respect to limited debris, building materials, transport, 
comfort and finally the low energy consumption during 
a renewed life period (at least 40 years) of the 
building [6, 11].  
Stripping of the existing façades, adding portal 
structures and multifunctional façade-elements 

(SlimFac10 element) provide an opportunity to 
rearrange an apartment block with various types of 
enlarged dwellings. Even without inclusion of hybrid 
ventilation a significant reduction of the heat flow, 
reaching a total of ≈ 46 kWh/m2a, appears to be a 
feasible goal. Although an extensive dynamic 
simulation is required to predict the precise heat flow, 
the amount of temperature exceeding hours and cost-
effectiveness, it is tempting to speculate that 
renovation, contrary to demolition, of Dutch 60’s-70’s 
apartments is possible. Moreover, several aspects of 
the presented approach may be of value for other 
types of apartments, both within renovation and new 
development concepts. 
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Automatisering: domotica in de woningbouw 
 
Leek een volledig geautomatiseerde woning twee decennia geleden nog een utopie, tegenwoordig kan het 
al wel. Vele fabrikanten zijn bezig hun producten te voorzien van artificiële intelligentie. Zoals vaker in de 
bouw  ontbreekt het hier nog aan een integrale aanpak. De vragen die opkomen zijn: willen we dit, draagt 
het bij aan energiebesparing en is het de investering ook waard? De eerste twee vragen worden hier deels 
beantwoord en zullen verder worden behandeld in het bijlage Gebruiker & Comfort.  
 

 
 
Fig. 1. Fabrikanten bouwen steeds meer intelligentie in om het comfort te verhogen. Dit hybride  
Ventilatiesysteem van Alusta is daar een aanzet toe. 
 
C-box 
Een van de uitkomsten van een O en O project binnen de DEMOS-regeling 2001 naar automatisering van 
het comfort heeft geleid tot de ontwikkeling van het domotica-principe Comfort-box, ook wel C-box genoemd 
[1t, 47t]. Door het gebruik van sensoren en actuatoren binnen een ICT-netwerk heeft de C-box tot doel het 
automatisch regelen van het individueel comfortniveau op elke plaats in de woning, op elk gewenst tijdstip, 
en wel binnen tevoren vast te leggen grenzen van kosten en comfort. Daarnaast is C-Box ook goed 
toepasbaar voor beveiliging, zorg en entertainment [1t]. Zo zijn dezelfde temperatuursensoren efficiënt 
worden ingezet, doordat ze zowel voor temperatuurregulatie als voor branddetectie kunnen worden gebruikt.  
De interactie tussen de computer en de gebruiker,waarbij de computer de plaats- en tijdsgebonden wensen 
van de gebruiker ‘leert’ kennen vormt vooralsnog de grootste uitdaging.  De C-box houdt tot op zekere 
hoogte rekening met differentiatie t.a.v. comfort als functie van het tijdstip van de dag in de verschillende 
ruimten. In de beginfase van ingebruikname van het systeem ‘denkt’ het mee met de bewoner aan de hand 
van vragen. De computer maakt in de tijd een gebruikersprofiel, waarbij naast de temperatuur, zoals bij een 
klassieke thermostaat, ook bijvoorbeeld de stralingstemperatuur, de luchtvochtigheid en het 
activiteitenniveau worden geïmplementeerd volgens de comfortbehoeften van de specifieke bewoners (Fig 
2). In dit verband beschouwt de C-box diverse typen van ‘lifestyle’, zoals tweeverdieners (weinig thuis, luxe 
comfort), tweeverdieners met kinderen (thuis buiten schooltijden, hoger activiteitenniveau, normaal comfort),  
ouderen (overdag thuis, extra warm comfort tegen lagere prijs), enz. 
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Fig. 2. De C-box gemodelleerd als centrale comfortregelaar. 
 
Energiebesparing 
De studie van Warmer en Kamphuis [1t] maakt duidelijk dat een dergelijk systeem kan bijdragen aan de 
energiebesparing door een efficiënte, bijvoorbeeld weersafhankelijke aansturing van: 

• de gewenste temperatuur per kamer met aanwezigheidsdetectie. 
• de regelafsluiter van de verwarmingselementen of warme luchttoevoer 
• de instelling van toe- en afvoerlucht voor ventilatie 
• de combinatie van ketel, aanvoer- (en retour)temperatuur van de verwarmingselementen 

 
Met simulaties werd het besparingspotentieel bij verschillende typen van bewonersgedrag bestudeerd (Fig. 
3). Hierin is het energieverbruik (300 kWh/a) voor de domotica zelf verdisconteerd [47t]. 
 

 
Fig. 3. Besparingspotentieel in procenten voor twee domotica varianten (E: vooral gericht op comfort, AE: 
geavanceerd systeem gericht op energiebesparing) met de bijbehorende typen bewonersgedrag (Z=zuinig, 
G=gemiddeld, V=verspillend). 
 
De reële energiebesparing door gebruik van de domotica varieert in afhankelijkheid van de context waarin 
deze wordt ingezet. In de standaardsituatie (EPC=1,0) kan een al efficiënt met energie omgaande gebruiker 
worden geholpen om het energieverbruik toe te spitsen op de specifieke comfortwens. Een besparing tot 5% 
lijkt hier haalbaar. In het geval van een minder energiebewuste of zorgeloze gebruiker kan de 
energiebesparing hoger zijn, mits er geen inbreuk wordt gedaan op zijn comfortbeleving.  
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
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• Een probleem in de bouw is het naast elkaar laten functioneren van de diverse componenten. Het 
SlimFac10-gevelelement (hoofdstuk Detaillering) kan bij uitstek een bouwdeel zijn waarin beproefde  
producten zijn geïntegreerd. Hierdoor wordt een onderlinge afhankelijkheid van de diverse partijen 
op de bouwplaats vermeden. 

• Domotica maakt dan onderdeel uit van de totaal-gevel SlimFac10. 
 
 
Compact Bouwen en Zonering 
 
Compact Bouwen 
Compact Bouwen betekent: zoveel mogelijk gebruiksoppervlak en volume realiseren met een zo klein 
mogelijke warmteverliezende gebouwschil (Fig.1). Compact Bouwen heeft naast het te behalen 
energievoordeel is ook het voordeel dat de bouwkosten per vierkante meter gebruiksoppervlak omlaag 
gaan. Een flat kan worden beschouwd als een zekere vorm van compact bouwen, daar hier immers een 
woongebouw, de meergezinswoning, wordt gedeeld. In het kader van energiebesparing zal in eerste 
instantie dan ook niet de hoofdvorm van het gebouw moeten worden beoordeeld, maar zullen zowel 
bestaande als nieuw toe te voegen, uitstekende delen de volle aandacht moeten krijgen. De verhouding 
oppervlak gebouwschil-volume, de A/V-verhouding is bepalend voor het energieverbruik per vierkante meter 
gebruiksoppervlak. Hierin is V, het volume, of wel het bruto-gebruiksoppervlak maal 2,7, waarbij de bruto-
verdiepingshoogte is gesteld op 2,7 meter. Voor het behalen van energievoordelen moet worden gestreefd 
naar een zo laag mogelijke A/V-verhouding (Fig. 2). Zelfs kleine uitbouwtjes en insnoeringen leiden tot een 
significant extra geveloppervlak bij een gelijkblijvend gebruiksoppervlak, of wel een hogere A/V-verhouding. 
Dit kan een (doorslaggevend) criterium vormen bij het toevoegen van in het bijzonder serres en extra 
gebruiksoppervlak. Daar staat evenwel tegenover de mogelijkheid die zich aandient om extra daglicht en 
zonne-energie in de woning te laten binnentreden. Zodoende dienen de A/V-verhouding verlagende en 
verhogende factoren zorgvuldig tegen elkaar te worden afgewogen. Meer over dit thema [13, p. 8] 
 

 
Fig. 1.  De iglo, een halve bol. Compacter kan het bijna niet. Helaas levert het een laag aantal praktische 
gebruiksmeters op. Daarnaast is het (nog) lastig bouwen met gekromde vlakken. 
 

 
Fig. 2  A/V-verhouding en ruimteverwarmingskengetallen voor verscheidene gebouwtypen met een 
Niedrigenergie-Standard in de gebouwschil  [13]. De A/V-verhouding van de diverse woontypen (vrijstaande, 
hoek- en middenwoning) is weergegeven voor bouwtypen met oplopende lagen. De stippellijn geeft de 
scheiding aan tussen woningtypes die redelijkerwijs als ‘lage energiewoning’ gerealiseerd kunnen worden. 
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De hier voorgestelde renovatie van flats streeft ondermeer naar een warmtebehoefteniveau zoals 
voorgesteld binnen de Passiv-Haus (PZE-woning) visie [23i]. Uit onderzoek van het Energieonderzoek 
Centrum Nederland (ECN) naar het Nederlandse Passiv-Haus komen in dit verband enkele opmerkelijke 
waarnemingen naar voren [12i]: 
 
- Het vaak veronderstelde gunstige effect van een groot glasoppervlakte op het zuiden op de 
warmtebehoefte blijkt sterk afhankelijk van de isolerende capaciteit van het gebruikte glas. Uitsluitend met 
zeer goed isolerend glas (U = 0,8 W/m2K) kan een beperking van de warmtevraag worden verkregen met 
een toenemend glaspercentage op het zuiden. 
- De reeds eerder genoemde hoge warmtevraag bij een ongunstige A/V-verhouding blijkend uit simulaties, 
toont dat de warmtevraag van een ondiepe, brede (rijtjes)woning circa 40-50% hoger is vergeleken met een 
diepe, smalle woning met hetzelfde woonoppervlak (Fig. 3). Ondiepe vertrekken kunnen daarentegen beter 
gebruik maken van de invallende zonnestraling.  

 
Fig. 3.   Invloed van de volume/oppervlakteverhouding op de warmtevraag van een rijtjeswoning: smal (6-7 
m breed) en breed (8-10 m breed) bij een verdiepingsoppervlak van ongeveer 70 m2. 
 
 “Breed” bouwen leidt tot een maximaal passief gebruik van zonne-energie. De ECN studie signaleert dan 
ook dat bij de reeds gerealiseerde, hoofdzakelijk vrijstaande Passiv-häuser de plattegronden worden 
gekenmerkt door een grote breedte ten opzichte van de diepte. De meeste woningen zijn anderhalf tot twee 
keer breder dan dat ze diep zijn. Een nadeel dat niet onbenoemd kan blijven is evenwel, dat de 
plattegronden aan efficiëntie lijken in te boeten en niet zelden onhandig zijn. Woningen met een diepte-
breedte factor van 1 tot 2 blijken efficiënter in te delen [40]. Het is duidelijk, dat ruimtelijke beleving, 
inspirerend en effectief ruimtegebruik en architectuur niet op de eerste plaats zijn gesteld. Onbedoeld kan dit 
het imago van PZE-woningen schaden. 
- Het transmissieverlies wordt beperkt door minimale, zo mogelijk afwezige openingen in de noord-, oost en 
westgevels. De trap is dan ook opvallend vaak tegen de noordgevel geplaatst. Dit heeft consequenties voor 
de plattegrond. De gebrekkige plattegronden van sommige ontwerpen zouden eenvoudig verbeterd kunnen 
worden wanneer minder rigide werd vastgehouden aan het minimaliseren van de gevelopeningen in de niet-
zuidgerichte gevels. Bovendien is het de vraag, in hoeverre besparingen op directe verwarming niet teniet 
worden gedaan door een grotere behoefte aan kunstlicht in de verblijfsruimtes die karig bedeeld zijn met 
daglicht. 
 
Zonering  
Onder zoneren wordt verstaan het bij elkaar situeren van vertrekken met een vergelijkbare gewenste 
temperatuur. Dit beperkt zowel transmisssie- als ventilatieverliezen. In de huidige goed geïsoleerde 
nieuwbouwwoningen zijn de verschillen in temperatuur tussen de diverse ruimten betrekkelijk klein 
(woonkamer 20°C, slaapkamer 14-16°C). In combinatie met compartimentering en passieve zonne-energie 
daalt door zoneren het energieverbruik aanzienlijk [13i]. Warmere ruimten zoals de woonkamer en de 
kinderkamers moeten zoveel mogelijk in de kern en aan de zuidzijde liggen. Koelere ruimten zoals de 
entree, de keuken en de berging aan de noordzijde. Voorwaarde is wel dat de warmtebehoefte per vertrek 
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regelbaar is. Over de plaats van de keuken bestaat geen eenduidige mening [13, 18]. Dit kan worden 
verklaard door de diversiteit van de keukens. Naast een echte leefkeuken, waartoe ook de open keuken kan 
worden gerekend, kennen we de van oudsher bekende gesloten keuken, vaak een kleine werkruimte, die 
niet perse aangenaam warm dient te zijn. Feist [13] ziet zogenaamde bufferruimten (opslag, was-
droogruimte enz.) als beschermgebieden voor de echt warme ruimten. Tot zoneren hoort ook het ontwerpen 
van een echt tochtportaal. Bij het binnengaan en verlaten van de woning gaat hier veel warmte verloren. De 
gebruiker moet dan wel op de hoogte zijn. Vaak is het nu nog zo dat het onbehaaglijke gevoel van tocht de 
indicator vormt voor het onjuist omgaan met bijvoorbeeld tussendeuren. In de toekomst zal de gebruiker ook 
(moeten) gaan letten op het energieverlies door het gebruik van inpandige deuren tussen de verschillende 
temperatuur ‘zones’. 
 
De detaillering van binnenwanden moet zeker in acht worden genomen, omdat temperatuurverschillen 
tussen ruimten tot ongewenste warmtestromen kan leiden. Montage-binnenwanden lijken hier een goede 
oplossing; omdat deze hol zijn en vaak worden gevuld ten behoeve van de geluidsisolatie. Deze isolatie kan 
tevens dienen als warmteïsolatie. 
In het geval van een zeer goed geïsoleerde woning is een kritische beschouwing van het effect van zoneren 
op zijn plaats. De invloed van zoneren neemt namelijk af naarmate de woning beter is geïsoleerd, omdat 
grote temperatuursverschillen minder zullen voorkomen. Bij dergelijke woningen is het interessanter te 
kijken naar functionaliteit van de indeling. Het naast elkaar situeren van de keuken en de badkamer levert 
bijvoorbeeld winst op door een geringer transmissieverlies van (kortere) leidingen. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Extra geveloppervlak dient zoveel mogelijk vermeden te worden, tenzij het significante energiewinst 
oplevert, zonder daarbij de functionaliteit van de plattegronden in gevaar te brengen. (zoninstraling, 
licht, indeelbaarheid enz.) Architectuur en comfort moeten ook worden meegenomen. 

• Te weinig daglichtopeningen kunnen de woning donker maken. Ten aanzien van daglichttoetreding 
zal niet alleen mogen worden gekeken naar het Bouwbesluit maar ook naar het comfort. 

• Zonering is vooral interessant voor wat betreft de functionaliteit. Bij een extreem goed geïsoleerde 
woning is zonering minder belangrijk. ‘Warme’ vertrekken moeten op het zuiden en ‘koudere’ 
vertrekken op het noorden worden geplaatst. Het te ontwerpen gevelsysteem SlimFac10 zal dan 
ook bij voorkeur bestaan uit twee soorten gevels: een vrij gesloten geveldeel voor op het noorden en 
een open geveldeel voor op het zuiden. Voor wat betreft de west- en oostgevels zal een afweging 
worden gemaakt. 

• Tochtportaal verdient aandacht ten aanzien van warmteverliezen en gebruiksvriendelijkheid. 
• Bij het toevoegen van ruimten aan de gevel, zoals serres, bergingen, tochtportalen, extra kamers 

enz. zal moeten worden gekeken naar o.a. zonering, warmteverlies door extra geveloppervlak, 
koudebruggen, daglichttoetreding en indeelbaarheid. 

 
 
Elektriciteit en consumentengedrag 
 
Het gemiddelde elektriciteitsgebruik per huishouden is in de laatste 25 jaar gestegen van 2740 kWh in 1980 
tot ruim 3400 kWh in 2002 [15t]. Daarentegen is het verbruik van aardgas voor o.a. verwarming gedaald 
(aardgas voor verwarming in Novem referentie doorzonwoning: 1980: 2300 m3, 2002: 900 m3). 
 
Wat zijn de oorzaken van de toename in elektriciteitsgebruik? Ten eerste is de consument gevoelig voor 
nieuw geïntroduceerde producten en speelt het energieverbruik zeker in de aanvang nog nauwelijks een rol. 
Zo verbruikt het plasmascherm vier keer zo veel elektriciteit als een gewone beeldbuis tv (Fig.1). Als het 
gemak van de (energieverbruikende) producten eenmaal is ervaren, blijkt het maar moeilijk om van het 
gebruik af te zien.  
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Fig. 1. De plasma tv is met een gemiddeld vermogen van 270 W een energieverslinder, tegenover 70 W 
voor een gewone televisie. Dit betekent ongeveer 400 kWh bovenop het gemiddelde totale 
elektriciteitsverbruik van 3400 kWh per jaar. Een toename van 12%. 
 
De maatschappelijke en sociaal-corrigerende druk of rem uit de jaren zeventig en tachtig is verdwenen en 
de huidige samenleving blijft als maar meer consumeren (Fig.2). Het aanbod aan allerlei soorten apparaten 
neemt nog steeds toe en het afschaffen (2002) van subsidies op energiezuinige apparaten heeft het maken 
van bewuste keuzen niet bevordert. Het gedrag van de consument wordt wel omschreven als een rebound-
effect: “een spaarlamp verbruikt bijna geen energie, dus ik kan meer lampen vaker en langer laten branden” 
[10, blz. 102]. Positieve milieu-effecten blijven dan uit en kunnen zelfs averechts werken. Voor een 
uitgebreide verhandeling over dit consumentengedrag wordt verwezen naar Technisch Duurzame 
Ontwikkeling [10]. 
 

 
 
Fig. 2. Ook de Personal Computer met alle aanverwante apparatuur is erbij gekomen (vermogen 120 W).  
 

 
Fig. 3. Voorbeeld van een geïsoleerde elektrische kookpan die na het koken kan fungeren al “hooikist”,  
ontworpen door Kristinsson.  
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“Milieucentraal”, een van de vele voorlichtingsorganisaties t.a.v. consument en milieu noemt op haar 
internetpagina enkele oplossingen om het elektriciteitsgebruik terug te dringen [2i]:  
 

• bijkeuken als koelkast gedurende het koude halfjaar (koelkast: 250 kWh/jaar, 7%) 
• energiezuinige apparaten in het algemeen (Fig. 3) 
• (aangepaste) af- en wasmachine aan te sluiten op warmwaterleiding (Hot-fill-apparaten) 
• Photovoltaische (PV)-zonnepanelen 

 
Naast onze afhankelijkheid van het elektriciteitsnet heeft de aanwezigheid van elektromagnetische straling 
in en buiten de woning mogelijke nadelen (Fig. 4) [16]. Alhoewel schadelijke gevolgen van (hoog) 
elektromagnetische straling voor de gezondheid nog niet doorslaggevend zijn aangetoond, lijkt afwezigheid 
van elektromagnetische straling rond de slaapplaats in een straal van ongeveer twee meter gunstig voor de 
nachtrust [16]. Leidingen kunnen worden afgeschermd, terwijl delen van de elektrische installatie kunnen 
worden voorzien van een netvrije schakelaar.  
 

 
Fig. 4 Ons dagelijks leven is volledig afhankelijk van het stroomnet. 
 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Een ontwerp dat rekening houdt met daglichttoetreding kan tot een besparing leiden op het 
elektriciteitsverbruik voor verlichting. 

• Een warm-water-aansluiting voor de was- en afwasmachine bespaart op elektriciteitsverbruik. 
• Photo-voltaïsche panelen openen de mogelijkheid voor bewoners hun eigen stroom op te wekken. 

Vanwege een beperkt ideaal oppervlak voor de panelen lijkt dit voor flats geen optie. 
• Een koude bijkeuken of ruim tochtportaal kan een ideale ruimte zijn voor de koelkast en/of vrieskast. 

In de winter levert dit een aanzienlijke besparing op (vriezer: 100 kWh/jaar, koelkast: 80 kWh/jaar).  
 
 
 
Isolatie 
 
Inleiding 
De warmte-isolatie van de buitenschil van een gebouw bepaalt voor het grootste gedeelte het 
warmteverlies. Dit transmissieverlies zorgt bij een gemiddeld appartement uit de jaren ’60-’70 voor 75% van 
het totale warmteverlies. De andere 25% komt toe aan de ventilatieverliezen. Goede isolatie is het 
grondbeginsel voor een laag energieverbruik voor ruimteverwarming. Hier zal uitsluitend worden ingegaan 
op het isoleren van niet-lichtdoorlatende delen van de constructie.  
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Principe 
Het doel van ruimteverwarming is het behouden van een comfortabel binnenklimaat. Aangezien er in 
Nederland van half oktober tot half april een hogere binnentemperatuur wordt vereist dan er buiten heerst, 
ontstaat er een temperatuurgradiënt. Zoals bekend mag worden veronderstelt stroomt warmte altijd van een 
warme ‘omgeving’ naar een koude ‘omgeving. Deze richting geldt voor alle warmtetransportmechanismen: 
 

• Warmtegeleiding (door stoffen) 
• Warmtestraling (van het ene naar het andere oppervlak) 
• Convectie (verplaatsing van lucht door toedoen van temperatuurverschillen) 

 
De warmtestroom, opgebouwd uit deze drie mechanismen, ontstaat door temperatuurverschillen:  
 
Q = λ · (Tbinnen - Tbuiten) · A / d, waarin 
 
Q de warmtestroom (eenheid), A het oppervlakte (m2) en d de dichtheid (eenheid) representeren.  λ, de 
warmtegeleidingcoëfficient (W/mK) is een maat voor de materiaaleigenschap om warmte te geleiden. 
 
In de bouw worden als hoogwaardig werkzame isolatiematerialen vooral producten ingezet die lucht in 
kleine, weinig bewegende hoeveelheden kunnen vasthouden en zodoende gebruik maken van de lage 
warmtegeleidingscoëfficient van lucht (λ = 0,024 W/mK). De werkwijze van de isolatie bij een gebouw is zeer 
eenvoudig. Delen van de buitenschil met een beperkte warmtegeleiding worden als een thermische deken 
om die delen gelegd die warm dienen te worden gehouden. De isolatie zorgt ervoor dat de warmteverliezen, 
warmtestroom (als gevolg van een temperatuurverschil Tbinnen - Tbuiten) beperkt blijven. Bij een zeer goede 
isolatie zijn de door het raam toetredende zonnestraling én de interne warmtebronnen (huishoudelijke 
apparaten, menselijke warmte enz.) al genoeg om de woning op de gewenste temperatuur te houden. 
D.w.z. overdag een temperatuur van ongeveer 20°C in gebruikte ruimtes en ’s nachts enkele graden lager. 
De belangrijkste waarde waarmee we rekenen voor het bepalen in hoeverre een constructie zijn warmte 
binnenhoudt is de warmteweerstand R. 
 
R = d / λ   
 
R, uitgedrukt als (m2K/W), is de sommatie (Rl = Rc + Ri + Re) van Rc, de warmteweerstand van de gehele 
constructie, en Ri en Re, respectievelijk de interne en externe overdrachtsweerstanden. 
 
De warmteweerstandcoëfficient is dan: 
 
U = 1 / Rl (in de buitenlandse literatuur wordt de U-waarde, W/m2K,  ook wel de k-waarde genoemd). 
 
Naast de U-waarde is er ook de It-waarde of thermische isolatie-index. Deze is een maatstaf voor het totale 
isolatieniveau van de bouwschil, maar geen maatstaf voor het energieverbruik van het gebouw. 
Ventilatieverliezen en oriëntatie van ramen komen in de It-waarde niet tot uiting [zie verder NEN 1068]. 
Deze waarde heeft een belang binnen de toetsing van de woning aan het Bouwbesluit. De EPN-toetsing 
maakt deze waarde overbodig, maar de It-waarde ligt wel aan de basis van de EPC. Toch voor de 
volledigheid de formule: 
 
It=22,5-50(Ū/V/(A+2)), waarin 
 
Ū de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de totale scheidingsconstructie (W/m2K), V de bruto 
inhoud woning (m3) en A het buitenoppervlak van de totale scheidingsconstructie (m2) zijn. 
 
Geschiedenis van het isoleren in Nederland 
Fig. 1 representeert de gemiddelde warmteweerstand van onze bouwwerken, gebouwd vanaf 1900. In de 
periode 1900 - 1980 stijgt de weerstand maar heel geleidelijk. Globaal kan worden gesteld dat de intrede 
van de luchtspouw omstreeks 1925 de weerstand in enige mate verhoogd. De grote hoeveelheid 
koudebruggen die de gebouwen van de eerste decennia van na de Tweede Wereldoorlog kenmerken deden 
deze vooruitgang echter volledig teniet. De scherpe stijging rond 1980 toont de gevolgen van de oliecrisis. 
Isoleren leidt tot besparing op fossiele brandstof en tot een minder afhankelijk van deze niet-hernieuwbare 
energiebron. Tegelijkertijd werd men zich bewust van de gevolgen van koudebruggen. Oplossingen werden 
gevonden door de constructie te voorzien van met name minerale wol van ongeveer 5 cm dik. Alhoewel de 
effectieve verlaging van de Rc-waarde hierdoor slechts gering was, werden een gevolg van koudebruggen, 
te weten schimmelvorming, redelijk opgelost. De decennia daarna werd dit isolatiepakket weliswaar 
verdubbeld tot circa 10 cm minerale wol, maar een wezenlijke verbetering werd hier niet door bereikt. In 
2004 was ongeveer 50% van de woningen in Nederland nog (bijna) niet geïsoleerd [2i]. 
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Als we isoleren met een technisch-economisch optimum tot een vereiste maken dan kan de 
warmteweerstand onder de huidige (markt)condities worden verhoogd tot maximaal Rc = 8,0 m2K/W mits 
naast het isolatiemateriaal ook de bijbehorende constructie wordt meegenomen in de calculaties.  

 
Fig. 1. Geschiedenis en toekomst van het isoleren van woningen in Nederland [Samengestelde bron:  
Novem]. 
 
Isolatieniveau 
Eerder is reeds vermeld dat de minimale eis van isolatieniveau, zoals voorgeschreven in het Bouwbesluit en 
het op dit moment maximaal technisch-economisch geldige grote verschillen vertonen. Het Bouwbesluit 
schrijft een Rc-waarde voor van 2,5 m2K/W. In werkelijkheid representeert deze eis het minimum voor 
voorkomen van ‘koude’ binnenwanden, die zorgen voor onaangename straling en kans op condensvorming 
met schimmel als mogelijk gevolg. Verderop zal de betekenis van het economisch optimum (ongeveer Rc = 
8,0 m2K/W) voor het isoleren van vloeren, wanden en daken worden aangetoond. In de huidige bouwpraktijk 
en wel in het bijzonder in Duitsland zijn er al vele projecten gerealiseerd met een zeer hoge isolatiewaarde. 
Helaas is het zo dat in Nederland extra isolatie niet wordt ‘beloond’ in de EPN-berekening. Dit lijkt de 
opbouw van een traditie van isoleren in Nederland af te remmen. In Fig. 2 zijn de verschillende 
isolatieniveaus weergegeven die worden gebruikt bij de verschillende typen van energiezuinige woningen. 
Ter vergelijk zijn de isolatieniveaus van de bestaande Nederlandse voorraad (gemiddelde) en het geldend 
Bouwbesluit weergegeven.  

 
                      Bestaand   Bouwbesluit  Energiezuinig      Passiv      EnergieNul 
 
Fig. 2. Isolatieniveaus bij de verschillende type benaderingen (Rc: m2K/W)  
 
Rc waarden gelden voor de constructie als geheel, inclusief koudebruggen, hulpconstructies enz. In de 
volgende paragraaf zullen de waarden aangaande isolatie uitsluitend betrekking hebben op het 
isolatiemateriaal en niet op de toepassing in een constructie. Dit voor de inzichtelijkheid van de 
gepresenteerde berekeningen. In het hoofdstuk Koudebruggen wordt dieper ingegaan op de 
warmteweerstand van de constructie als geheel. 
 
Door de isolerende eigenschappen voor gevels, dak en begane grondvloer op verschillende 
kwaliteitsniveaus te simuleren kan worden bepaald, welke isolatiemaatregelen energetisch en 
kostentechnisch optimaal zijn [12i]. In Fig. 3 is de energiebehoefte voor ruimteverwarming in afhankelijkheid 
van verschillende isolatieniveaus weergegeven. 
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Fig. 3.  Invloed van het isolatieniveau van gevel, dak en vloer op de warmtevraag. U-glas=0,7 W/m2K,  
glaspercentage woning 40% [12i] 
 
Zoals verwacht mocht worden, resulteert een toename van het isolatieniveau in een afnemende besparing 
van de warmtevraag. 
 

 
 
Fig. 4.  Invloed van het isolatieniveau van de ramen op de warmtevraag, Rc gevels en dak is 10,0 m2K/W 
 
Als bij een vaststaande Rc waarde (10,0 m2K/W) alleen de isolatiewaarde van het glas wordt gevarieerd 
blijkt het positieve effect op de warmtevraag van glas met een hogere isolatiewaarde (Fig. 4).  
 
Energetische en financiële terugverdientijd isolatiemaatregelen 
Binnen het kader van het maximaal technisch-economisch haalbare dient men zich bij het toepassen van 
grote hoeveelheden isolatie af te vragen of de benodigde energie voor de productie van het isolatiemateriaal 
opweegt tegen de bespaarde energie gedurende de levensduur van de woning. Tabel 1 geeft een overzicht 
van de energie-terugverdientijd in afhankelijk van het toegepaste isolatieniveau voor dichte delen (gevels, 
dak, vloer). Per isolatiestap (ΔRc = 2,5 m2K/W) is berekend hoe de energiebesparing (bepaald aan de hand 
van simulaties) zich verhoudt tot de energie die benodigd is voor de productie [12i].  
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Tabel 1. Energieterugverdientijd van isolatiemaatregelen bij de dichte delen. 

 
 
Koene et al. [12i] gaan uit van isolatiemateriaal met een dikte van 10 cm voor elke stap van Rc = 2,5 m2K/W. 
Ter illustratie, bij een buitenschil van 180 m2 is 180 × 0,1 = 18 m3 isolatiemateriaal nodig. De hiervoor 
benodigde energie (E benodigd) voor productie van dit isolatiemateriaal (glaswol) is 23 × 26,2 = 602,6 
MJ/m3 [Bron: Isover]. De isolatie waarmee een Rc=10 m2K/W wordt bereikt, verdient zich energetisch 
gezien, met 14 jaar, ruim binnen de levensduur van de woning (minimaal 50 jaar) terug. Ten opzichte van de 
referentiesituatie (Rc=3 m2K/W) is de energetische terugverdientijd slechts 6 jaar. 
 
Eveneens kan een financieel-economisch berekening worden gemaakt door de meerkosten en de 
besparingen over de levensduur tegen elkaar uit te zetten (Tabel 2) [12i]. Hierbij is uitgegaan van de 
energieprijzen zoals de golden voor 2002. Bij deze kostenbaten analyse moet nog opgemerkt worden dat bij 
een extreem lage warmtevraag (< 25 kWh/m2a) een besparing op de kosten voor het verwarmingssysteem 
mogelijk is. Dit effect is in de berekening niet meegenomen. Daar staat echter tegenover dat bij de 
meerkosten voor de Houtskeletbouw-constructie alleen de extra isolatiematerialen zijn gerekend en niet de 
meerkosten door de bijzondere gevelconstructie. 
 
Tabel 2. Financiële terugverdientijd van isolatiemaatregelen bij de dichte delen. 

 
 
De gepresenteerde resultaten gaan uit van € 1,- /m3 aardgas en € 50,- /m3 isolatiemateriaal, geldig voor het 
jaar 2002 en een verbruik van 28 m3 aardgas per GJ. Er is geen rekening gehouden met prijsstijgingen of 
renteontwikkeling voor de investering. De resultaten tonen dat de meerkosten voor extra isolatie zich niet 
alleen energetisch maar ook financieel laten terugverdienen. De stap van 7,5 naar 10,0 m2K/W laat zich met 
40 jaar over de langste termijn terugverdienen. Vergeleken met de referentiesituatie van 3,0 m2K/W is de 
investering echter ‘al’ in 17 jaar terugverdiend. 
 
Tenslotte nog een voorbeeld van een simulatie [Bron: ECN, 12i] om het effect aan te tonen van extra isolatie 
op de totale warmtevraag van een woning (Fig. 5). In deze grafiek lijkt de warmtevraag minder snel af te 
nemen. Gekeken naar de absolute waardes blijkt het aardig overeen te komen. Bij een toename van de Rc 
van 3,0 naar 7,0 m2K/W in beide grafieken is de (absolute) afname van de warmtevraag 4,0 om 4,5 GJ/jaar 
(15-11 en 6,5-2). 
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Fig. 5. Voorbeeld van het effect van (extra) isolatie op het energieverbruik voor ruimteverwarming (op 
basisvan TRNSYS-simulaties door M.J.M. Jong, ECN, [12i]) 
 
Isolatiematerialen 
Van de meest bekende (bouw)materialen zijn in Tabel 3 de relevante materiaaleigenschappen vermeld, 
onderverdeeld naar materiaalsoort. 
 
Tabel 3. Verschillende materialen, al dan niet specifiek bedoelt als isolatiemateriaal, met hun soortelijk  
gewicht, warmtegeleidingscoëfficiënt en primair energiegehalte [2,18,31] 
 
 
Materiaal 

Soortelijk gew. 
(kg/m3) 

Warmtegeleidings-
coëfficiënt 
(λ=W/mK) 

Primair 
Energiegehalte 

(kWh/ m3) 
Steenachtige materialen    
Grindbeton verdicht gewapend 2500 1,9 1850 
Grindbeton niet-verdicht gewapend 2300 1,4 1850 
Lichtbeton 500 – 1900 0,17 – 0,95 ± 450 
Gevelklinker 1900 – 2100 0,70 – 0,80 1700 
Hardgrauw 1700 – 1900 0,65 – 0,70 1700 
Rood / boerengrauw 1300 – 1500 0,45 – 0,55 1300 
Kalkzandsteen 2000 1,0 450 
Porisosteen 1350 0,43 450 
Natuursteen, graniet 3000 3,50  
Betonsteen 800 – 1600 0,40 – 0,74 500 
Cellenbeton 400 – 1300 0,17 – 0,52 400 
Tegel 2000 1,2 3000 
Gipsplaat 900 0,20 850 
Gipsvezelplaat 1100 0,40 900 
    
Houtproducten    
Hardhout 800 0,17 ± 2500 
Naaldhout 550 0,14 180 / 2000 
Multiplex 700 0,17 4000 
Hardboard 1000 0,29 3800 
Zachtboard 250 – 300 0,08 1400 
    
Overige houtproducten in plaatvorm    
Houtwolcementplaat 350 – 700 0,09 – 0,21 1200 
Houtwolmagnesietplaat  400 – 700 0,10 – 0,21 ± 1300 
Spaanplaat 450 – 1000 0,10 – 0,29 ± 2500 
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Tabel 3. Vervolg 
 
 
Materiaal 

Soortelijk gew. 
(kg/m3) 

Warmtegeleidings-
coëfficiënt 
(λ=W/mK) 

Primair 
Energiegehalte 

(kWh/ m3) 
Kunststofschuimen    
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) 15 – 30 0,035 450 
Geëxtrudeerd polustyreen (XPS) 30 – 40 0,027 850 
Polyurethaan (PUR) met CFK 30 – 35 0,026 1200 
Polyurethaan (PUR) met HCFK 30 – 35 0,026 1200 
Polyurethaan (PUR) (H)CFK-vrij 30 – 35 0,026 1200 
Polyurethaan (PUR) spuitbus 30 – 35 0,035 1000 
Polyisocyanaat (PIR) 30 – 35 0,026  
Resol met CFK 40 0,018  
Polyestermat 40 0,035 600 
Vacuüm-isolerende platen  0,010  
    
Anorganische materialen    
Minerale wol: steenwol Rockwool 40 0,035 200 
Minerale wol: glaswol Isover 30 0,035 250 
Schuimbeton 350 – 1000 0,15 – 0,35  
Geëxpandeerde kleikorrels (cement gebonden) 600 – 1200 0,10 – 0,20 300 
Perlite (los gestort) 100 – 120 0,045 – 0,055 230 
Perlite met bitumen 240 0,061  
Vermiculite  70 – 100 0,05 – 0,06  
Cellulair glas, Foamglas  115  - 150 0,036 – 0,06 1600 
Porofeen  0,026  
    
Organische materialen    
Geëxpandeerd kurk 100 – 200 0,041 – 0,046 450 
Rietvezelplaat 250 – 350 0,08 – 0,09 50 
Stroleem 300 – 1600 0,1 – 0,7 25 
Cellulosevlokken, Isofloc 40 – 70 0,045 50 
Vlasvezelmat (Fig. 6) 30 0,040 30 
Schapenwol (Fig. 7) 45 0,040 55 
    
Pleisterlagen    
Cementmortel 2000 1,8 300 
Betonestrich 2300 1,9 750 
Gegoten asfaltestrich 900 1,2 1950 
Kalkcementpleister 1800 0,85 1400 
Gipspleister 1300 0,52 750 
Isolerende pleister (PS-bolletjes of geëxp. 
kleikorrels) 

- 0,08 – 0,11 850 

Kunstharspleister 1300  3300 
    
andere materialen    
Rubber 1200 – 1500 0,17 – 0,29  
IJzer, staal 7800 52  
Aluminium 2800 204  
Lood 12250 35  
Glas 2500 0,80  
Bitumen 1050 0,17  
 
Ten aanzien van het isolatiemateriaal kan worden gesteld dat bijvoorbeeld geëxpandeerd polystyreen (EPS) 
zijn beginwaarde (λ=0,035) in de tijd niet kan behouden. Het materiaal krimpt en verliest daardoor zijn 
isolerende capaciteit. Anorganische materialen, in het bijzonder de minerale wollen lijken hier geen last van 
te hebben. Deze materialen zijn dan ook van steen (glas) en kunnen worden beschouwd als zeer vormvast.  
In het verloop van deze verhandeling zal tijdens het ontwerp binnen de SlimFac10-visie duidelijk worden 
welke isolatiematerialen om welke manier worden ingezet.  
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Fig. 6. Vlas en zachtboard 
 

 
Fig. 7. Schapen en hun schapenwol als isolatiemateriaal 
 
Materialen en Detaillering 
Een eenvoudig benadering leert dat een warmtegeleidingcoëfficiënt van 0,035 en een 35 cm dik 
isolatiepakket leidt tot een Rc-waarde van 10. Dit is evenwel een te eenvoudige voorstelling van de 
werkelijkheid. Oók een HSB-constructie bevat koudebruggen en deze moeten worden verdisconteerd in de 
uiteindelijke Rc-waarde. De dikte van de isolatielaag en daardoor ook die van de totale constructie zal 
hierdoor toenemen. Percentages van 25% extra isolatie zijn niet ongewoon. In het hoofdstuk Koudebruggen 
zal hier verder op in worden gegaan. Het glasoppervlak en de bijbehorende Rc- en/of U-waarde van het glas 
zijn eveneens van invloed op de isolatiewaarde van de gehele constructie. Het hoofdstuk Isolerende Ramen 
behandelt dit onderwerp. 
 
Baksteen en kalkzandsteen als gevelmaterialen zijn binnen de Nederlandse bouwwereld vrij dominant. In de 
woningbouw wordt 90% van de gevels met deze materialen gebouwd. Als (in de toekomst) een 
isolatiewaardes van Rc = 10 m2K/W de standaard moet worden, zullen er bij voortzetting van deze traditie 
dikke wanden onvermijdelijk zijn. De opbouw met stuc, kalkzandsteen, isolatie, (spouw) en baksteen levert 
dan een totale dikte op van 600 mm. Het uiterlijke verschijning van een dergelijke gevel kan gaan richting 
dat van een bunker. Ofschoon dit mogelijk de schijn van geborgenheid wekt én een goede isolatie kan 
benadrukken, zal een dergelijke architectuur niet iedereen aanspreken. Ook het Bouwbesluit stelt een 
maximale geveldikte van 500 mm in de woningbouw. Om zeer hoge isolatiewaarden toe te kunnen passen 
zal moeten worden gezocht naar andere manieren van geveldetaillering. De combinatie van HSB en het 
behouden van baksteen als gevelafwerking lijkt een goed compromis. Het traditionele uiterlijk blijft bestaan 
en een totale dikte van 500 mm behoeft niet te worden overschreden. Het opbouwen van een gemetselde 
wand is evenwel arbeidsintensief, maar daarentegen bijzonder onderhoudsvriendelijk. 
Als een uiterste kan het toepassen van vacuüm-isolatie-platen (VIP) worden gezien. Met een λ van 0,01 
hoeft de dikte van een isolatiepakket met Rc = 10 m2K/W de 100 mm niet te overstijgen. VIP is evenwel een 
nieuw materiaal en over de houdbaarheid op lange termijn is nog maar weinig bekend. Thans is de 
detaillering en uitvoering geen gemeengoed in de bouwwereld. Zowel de aansluitingen tussen de harde 
platen onderling en die met de achterconstructie verdienen zeer veel aandacht, omdat het effect van een 
(onbedoelde) kier immers veel groter is bij een geringere dikte van het materiaal.  
Houtskeletbouw met de toepassing van kleine en/of grote gevelbeplating lijkt momenteel de beste optie om 
de gewenste isolatie te verwezenlijken. De voordelen zijn het lage gewicht van het materiaal, waardoor het 
vervoer van de fabriek naar de bouwplaats goedkoop kan zijn. Hele gevelelementen kunnen in de fabriek 
worden vervaardigd en relatief eenvoudig op de bouwplaats worden gemonteerd. Hout is een natuurlijk, 
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hernieuwbaar, bij de juiste toepassing zelfs een duurzaam materiaal met een lage primaire energie-inhoud. 
Aan hout kunnen zowel in de fabriek, op de bouwplaats als in de gebruiksfase relatief eenvoudig 
veranderingen worden aangebracht. De doorbreking van de dampremmende laag moet dan wel op een 
adequate manier worden opgelost.  
Als nadelen kunnen brandwerendheid, onderhoud en het imago worden genoemd. De lage 
brandwerendheid van een HSB-constructie met houtengevelbeplating kan een probleem vormen. Inmiddels 
zijn hiervoor echter veel oplossingen voor op de markt. Het voert te ver om hier nu op in te gaan. Tijdens het 
ontwerp van de SlimFac10 zal hier uitgebreid naar worden gekeken en zal het wandelement aan een 
theoretische toets worden onderworpen.   
Fig. 8, 9, en 10 geven enig inzicht in de opbouw van HSB-wanden. De maatvoering is zoals behorend tot 
het type Niedrigenergiehaus met een Rc van 5,0 m2K/W. De ‘Leichtbauträger’ (6.) in Fig. 8 en 9 verdient 
bijzondere aandacht. Door het toepassen van deze staander kan het percentage hout in de wand omlaag 
worden gebracht, zonder dat de stijfheid en sterkte van de wand verandert. 
 

 
Fig. 8. Horizontale doorsnede HSB-wanden met Niedrigenergie-isolatiestandaard 
 

 
Fig. 9.  Horizontale doorsnede HSB-wanden 
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Fig. 10. HSB-wand met een voorzetwand, zodat de dampremmende laag niet doorbroken hoeft te worden 
voor de installaties. 
 
Toekomst: energiezuinig bouwen is als eerste isoleren ! 
Geconcludeerd mag worden dat de energetische en zelfs de financiële terugverdientijd nooit een reden kan 
zijn veel extra isolatie achterwege te laten. De historisch gegroeide dominantie van steen als gevelmateriaal, 
zowel baksteen als kalkzandsteen, het gebrek aan kennis van de detaillering bij nieuwe materialen en 
natuurlijk het investeringsprobleem lijken het op ruime schaal toepassen van ‘super-isolatie’ in de weg te 
staan. Enkele nul-energieprojecten, zoals de energiebalanswoning in Amersfoort halen de gestelde doelen 
niet omdat de verhoudingsgewijs beperkte isolatiewaarden zorgen voor een te groot aandeel van de 
transmissie in de warmteverliezen (Fig. 11) [30, p.4-8] 
 
Regel: ‘Behouden wat je hebt!’ 
 
“Goed geïsoleerde gebouwen kunnen hun warmte niet goed kwijt”. [12i] Metingen hebben aangetoond dat 
bij een goede zonwering zowel de voordelen als de nadelen van zoninstraling kunnen worden opgevangen. 
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Fig. 11. Doorsnede zuidgevel Urban Villa Amstelveel, IEA Task 13 project [27]. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Houten gevelconstructie met diverse soorten beplating kunnen een dun en licht pakket realiseren 
met zeer hoge isolatiewaarden. 

• Metalen gevel- en constructiemateriaal komen ook in aanmerking, mits zeer veel aandacht wordt 
besteed aan de detaillering van de koudebruggen. 

• Bij hoogbouw vormt de brandveiligheid een hoge prioriteit, waardoor het gebruik van hout zeer 
kritisch moet worden bekeken. 

• Isoleren heeft een hoge prioriteit bij het realiseren van energiezuinige gebouwen. Een 
isolatiewaarde Rc van tussen de 6,0 en 8,0 m2K/W is geen overbodige maatregel. De energetische 
inhoud en de kosten van isolatiematerialen maken het zowel een milieu- als kostentechnisch goede 
investering. 

• Detaillering van de aansluitingen en overgangen tussen dichte en transparante delen wordt 
doorslaggevend en verdient daarom de nodige aandacht. 
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Isolerende ramen 
 
Beglazing 
Vanaf begin 1900 komt de productie van vensterglas volgens het getrokken glasprocédé op gang. Tot ca. 
1948 wordt alleen enkel glas in Nederland toegepast. De essentie van het gebruik van is lichttoetreding 
(LTA) in een gebouw. Toch worden er aanvankelijk slechts relatief kleine ramen toegepast, mede vanwege 
het grote nadeel van glas als goede geleider van warmte. Vooral in het voorjaar en de winter was dit erg 
oncomfortabel [12]. In 1948 vindt op de Nederlandse markt de introductie plaats van het originele 
Thermopane, ook wel dubbelglas genoemd. Dit isolerende glas met een gesoldeerde randverbinding klinkt 
hol door de starre verbinding en is daardoor minder geschikt voor draaiende delen. Voordeel is wel dat er 
grotere raamafmetingen mee mogelijk zijn met een betere daglichttoetreding tot gevolg en de hiermee 
gepaard gaande comfortverbetering.Thermische isolatie en energiebesparing was toen nog een 
bijkomstigheid. Ondanks het dubbele glas is er ook met Thermopane nog relatief veel warmteverlies ten 
opzichte van bijvoorbeeld een geïsoleerde wand. Het floatglasprocédé doet zijn intrede in 1959 (Pilkington). 
Hierdoor wordt de productie van grotere en vlakkere glasplaten mogelijk. Een volgende stap in de 
ontwikkeling van isolatieglas is het driedubbel isolatieglas. Een groot nadeel hierbij is een dikker glaspakket 
(sponningen dienen groter te zijn) en daardoor een groter gewicht van de ruit voor die tijd een dubbel 
kostbare oplossing. 
De energiecrisis van 1973 bracht daar verandering in. Isolatieglas wordt vanaf dan op zeer grote schaal 
toegepast en mede hierdoor ontwikkelt, vooral in de jaren 80, de glasveredeling zich in een snel tempo. 
Coatings in diverse soorten en afgestemd op diverse functies kunnen op technisch verantwoorde wijze op 
het glas worden aangebracht. Dit geldt ook voor de zogenaamde hoog rendement (HR)-beglazing met als 
voordelen een goede isolatiewaarde (U-waarden tot 1,2 W/m2K), een hoog comfort, en de afwezigheid van 
aangepaste kozijnen en zichtinterferentie (de zogenaamde Newton ringen). Hierdoor kan glas met dikte 4-4 
worden toegepast, leidend tot een laag gewicht van de ruiten. Nog grotere ruitafmetingen gaan hierdoor tot 
de mogelijkheid behoren. 
 
In december 1995 is het Bouwbesluit gewijzigd met betrekking tot de eisen aangaande de 
energiezuinigheid. Dit heeft geresulteerd in het op grote schaal toepassen van HR-beglazing met in principe 
twee typen van coatings: 
 

• De zogenaamde "harde of pyrolytische coatings" met als voorbeeld de bekende glassoort Stopsol. 
Deze coating wordt bij de HR beglazingen vaak online aangebracht. Voordat het glas is afgekoeld 
wordt de coating op het (warme) glas gesputterd. Hierdoor zit de coating, na afkoeling, gebakken in 
het glas. De voordelen van “pyrolytische coatings" zijn de toepasbaarheid, ook bij enkel glas en de 
lange houdbaarheid. Een nadeel is de moeilijke controleerbaarheid van het proces van coating (roze 
vlekken en strepen). 

 
• De meest (ca. 95%) toegepaste vorm van coating is de "zachte of magnetroncoatings". Door middel 

van anode / kathode methode aangebracht in vacuüm getrokken magnetronoven. De positief 
geladen edelmetalen (meestal op basis van zilver) worden hierbij op de negatief geladen glasplaten 
geschoten. De voordelen zijn een nog betere isolatiewaarde vergeleken met de “harde coatings”, 
terwijl het proces van de coating goed controleerbaar is. De nadelen bestaan uit de kwetsbaarheid 
van de coatings, de korte houdbaarheid. Niet als enkel glas toepasbaar. Coating altijd in luchtspouw 
(zijde 2 of 3). 

 
Enkel glas met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,8 W/mK geleidt warmte goed en is derhalve een 
slechte isolator. Bij standaard isolatieglas zorgt de stilstaande lucht voor de verbetering van de 
isolatiewaarde. Toch verdwijnen er nog grote hoeveelheden warmte naar buiten bij een lagere 
buitentemperatuur. Bij de HR-beglazing worden deze hoeveelheden gereduceerd door de aangebrachte 
coating(s). Het werkingsmechanisme is als volgt: 
 
- Glas laat de kortgolvige infrarode (warmte-)straling van de zon door. De langgolvige infraroodstraling, 
afkomstig van warme voorwerpen binnen, waaronder cv-radiatoren, meubilair en personen, wordt door de 
coating gereflecteerd. Op deze wijze komt en blijft de gewenste warmte zoveel mogelijk binnenshuis. 
 
In Tabel 1 staan de meeste soorten van beglazing vermeld. 
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Tabel 1. Soorten beglazing met hun opbouw, dikte, U-, ZTA en LTA-waarden 
 
 
Type beglazing 

Opbouw Dikte 
mm 

U-waarde 
(W/m2K) 

excl. 
kozijn 

ZTA-
waarde 

LTA-
waarde 

Enkel glas (dikte weinig 
invloed)  

4 - 6 5,7 0,80 0,89 

Dubbel glas 12 mm spouw 22 3,0 0,72 0,80 
Dubbel glas, luchtgevuld 12 mm spouw 22 2,8 0,72 0,80 
Drievoudig glas, luchtgevuld 2x 10 mm spouw 32 1,9 0,68 0,75 
HR-glas, luchtgevuld, coating 12 mm spouw 22 2,0 - 1,6 0,65 0,70 
HR+-glas, luchtgevuld, coating 15 mm spouw 25 1,6 – 1,2 0,65 0,70 
HR++-glas, argon gevuld, coating 12 mm spouw 22 1,2 0,63 0,70 
Drievoudig glas, luchtgevuld, 1x coating 2x 12 mm spouw 36 1,2 0,63 0,63 
Drievoudig glas, luchtgevuld, 2x coating 2x 12 mm spouw 36 0,9 0,50 0,60 
Drievoudig glas, argon gevuld, 2x coating 
(HR-drievoudig) 

2x 12 mm spouw 36 0,8 0,50 0,60 

Drievoudig glas, xenon gevuld, 2x coating 2x 8 mm spouw 32 0,4 0,42  
      
Dubbel glas (U=3,0) met isolatieluik 16 
uur open 

60 mm PS-schuim 
dichting belangrijk 

- 2,2 (0,72) 0,80 

Dubbelwandige kunststof dakkoepel  Helder - 2,9 0,79 0,80 
Dubbelwandige kunststof dakkoepel  melkwit - 2,9 0,50 0,20 

* Krypton-gasvulling kan de spouwen met gemiddeld 3 mm verkleinen bij gelijkblijvende U-waarden. 
 
De genoemde beglazingssoorten zijn passieve systemen. Inmiddels zijn er ook enkele actieve 
beglazingssystemen op de markt. IQ-beglazing is een van die systemen en is opgebouwd uit een geharde 
glasplaat van 5 mm aan de buitenkant, een luchtspouw van 12 mm en een glasplaat van 4 mm aan de 
binnenkant. IG-glas heeft net als HR-beglazing een spectraal-selectieve coating aan de binnenzijde van de 
buitenste glasplaat. Daarnaast heeft dit glas een metaal coating aan de buitenzijde van de binnenste 
glasplaat. Deze coating kan onder spanning (tussen 12 en 110 Volt) worden gebracht met een voeding 
waardoor de glasplaat wordt opgewarmd. Door dit relatief eenvoudige systeem ontstaan twee opmerkelijke 
situaties die het energieverbruik via het glas beperken: 
 

1. Het glas geeft slechts weinig van de opgewekte energie af naar buiten (maximaal 10%); 
2. Het glas heeft een temperatuur die hoger is dan de luchttemperatuur binnen, zodat er geen energie 

via straling of transmissie naar buiten gaat; 
 
Door de hogere oppervlaktetemperatuur geeft het glas veel stralingswarmte af, waardoor de 
luchttemperatuur in het vertrek iets lager zou kunnen zijn en er nog meer energie kan worden bespaard. 
Ook het comfort stijgt hierdoor. Een nadeel blijft dat voor dit systeem hoogwaardige electrische energie 
moet worden ingezet voor laagwaardig energieverbruik. PV-cellen zouden dit kunnen veranderen. 

 
Beglazing en energiezuinig bouwen 
Binnen de normering wordt ook de nodige aandacht besteed aan beglazing. In Tabel 2 is de onderverdeling 
van de HR-beglazing vermeld zoals in de NEN 5128. 
  
Tabel 2. De soorten HR-beglazing met bijbehorende U-waarden 
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Er bestaat een optimum tussen de benutting van zontoetreding door de ramen en warmteverliezen door de 
(zeer goed) geïsoleerde dichte gevelvlakken. Om nu niet voor elke soort energiewoning een vergelijking te 
hoeven vinden is hier gekozen voor de energiezuinigste optie, namelijk het Passiv-haus, in Nederland PVE-
woning genoemd. Het onderstaande geldt dan ook voor een PZE-rijtjeswoning [ECN, 12i] en dient als 
globale vergelijking voor de toe te passen hoeveelheid transparante delen in de (zuid)gevel van de te 
renoveren hoogbouw. Tevens zal de vanuit het oogpunt van comfort belangrijke invloed van de 
verschillende glassoorten op het aantal overschrijdingsuren worden meegenomen. 
 
Bij de optimale PZE-woning kan een optimum worden gevonden tussen enerzijds zontoetreding door 
relatief slecht isolerende transparante gevelvlakken (glas) en anderzijds beperking van warmteverliezen 
door dichte, zeer goed isolerende gevelvlakken. De vraag is nu wat een goede verhouding is tussen relatief 
slecht isolerende transparante delen en relatief goed isolerende dichte delen bij verschillende soorten glas. 
Koene et al. hebben deze vraag benaderd voor drie soorten glas met verschillende U-waarde (en ZTA-
waarde) het effect op de warmtevraag bij verschillende glaspercentages binnen de zuidgevel te simuleren 
(Fig. 1). 

 
 
Fig. 1.  Warmtevraag PZE-woning als functie van glasoppervlak op de zuidgevel 
 
De vuistregel om zoveel mogelijk glas op het zuiden (en zo min mogelijk op het noorden) toe te passen blijkt 
alleen op te gaan, als zeer goed isolerend glas (U-waarde < 0,7 W/m2K) wordt toegepast met een relatief 
hoge ZTA-waarde. Indien relatief slecht isolerend glas (U-waarde > 1,2 W/m2K) wordt gebruikt is het 
gunstiger om het glasoppervlak ook op het zuiden zo beperkt mogelijk te houden. Bij zeer goed isolerend 
glas (U-waarde = 0,4 W/m2K, ZTA = 41%) is het voor het beperken van de warmtevraag gunstig om het 
glasoppervlak op het zuiden zo groot mogelijk te nemen. 
 

 
 
Fig. 2.  Overschrijdingssuren PZE-woning als functie van glasoppervlak op de zuidgevel 
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Bij het vaststellen van het juiste glaspercentage is niet alleen de reductie van de stookkosten belangrijk, 
maar ook het beperken van het aantal temperatuuroverschrijdingsuren. De temperatuuroverschrijdingsuren 
nemen toe bij hogere glaspercentages (Fig. 2). Deze vallen met maximaal 110 uur (bij een glaspercentage 
van de zuidgevel van 80%) evenwel binnen de algemeen aanvaarde richtlijn met een grenswaarde van 300 
uur [12i, p.19]. Goede buitenzonwering om oververhitting te voorkomen is hierbij van groot belang. Een 
vaste overstek werkt het meest optimaal als de gevel op het zuiden gericht is. Overigens hebben vaste 
overstekken een nadelige invloed op de daglichttoetreding. Verder dient opgemerkt te worden dat door de 
afname van de ZTA-waarde bij beter isolerende beglazing een beter isolerend raam zelfs contraproductief 
kan werken. De warmtebehoefte van een raam met een U-waarde van 0,5 W/m2K en een ZTA waarde van 
42% zal bijvoorbeeld hoger kunnen uitvallen dan een twee keer (U-waarde = 1,1 W/m2K) zo slecht isolerend 
raam met ZTA waarde van 65% [Fraefel, R., 2000]. Bij de keuze van de ramen moet dan ook goed rekening 
worden gehouden met de combinatie van U- en ZTA waarde. 
 
Kozijn 
Het kozijn kan worden gerekend tot twee onderdelen van een gebouw, en wel de opake delen en de 
transparante delen van de constructie. Hier wordt vooral ingegaan op de gemiddelde U-waarde van de 
raamconstructie zonder beschouwing van aanvullende maatregelen om de koudebrug te verminderen. 
Immers na het inzetten van zeer goed isolerende dichte en transparante geveldelen mag worden 
verondersteld dat de kozijnen, ondanks hun geringe bijdrage aan het totale oppervlak van de buitenschil een 
significante bijdrage leveren aan het transmissieverlies. Ter vergelijking: Rc-waarde van beglazing met U= 
1,2 is (1/0,8)-0,17-0,04= 1,04. De Rc-waarde van kozijnhout (hardhout) is bij de randen 0,50. Het kozijn 
geleidt de warmte twee maal zo goed. In het hoofdstuk Koudebruggen zullen enkele oplossingen met de 
bijbehorende materialen worden aangedragen om ook hier de warmteverliezen zo klein mogelijk te houden. 
Tabel 4 geeft de isolatiewaarden van raamkozijnen van diverse materialen voorzien van verschillend 
isolerend glas [18]. Opvallend is dat, in tegenstelling tot houten en kunststofkozijnen, de totale U-waarde 
(met glas) van een aluminium kozijn, zelfs voorzien van een thermische onderbreking, toeneemt bij een 
groter relatieve kozijnoppervlak. Toepassing van beter isolerend glas bij aluminium kozijnen (met thermische 
onderbreking) met 30% kozijnoppervlak is zelfs nauwelijks zinvol. Dit illustreert dat de U-waarde van de 
glassoort niet in alle gevallen representatief is voor de U- waarde van het gehele kozijn. Een zeer 
zorgvuldige afweging van de kozijnconstructie of samenhang in de detaillering tussen glas, kozijn en gevel 
is op zijn plaats.  
 
Tabel 4. Kozijnen en de gemiddelde isolatiewaarden. 
 
 

Kozijnoppervlak 
in % van het 
totale raam 

Gemiddelde U-waarde van het raam (W/m2K) 

 
Kozijn 

 Enkel glas 
U-glas = 5,7 

Dubbel glas 
U-glas = 3,0 

Drievoudig 
glas 

U-glas=1,9 

HR-glas 
U-glas=1,5 

Hout of kunststof 20 5,0 2,9 2,0 1,7 
30 4,7 2,7 1,9 1,7 

Aluminium met thermische 
onderbreking 

20 5,8 4,1 3,2 2,9 
30 5,8 4,9 4,0 3,7 

 
Naast de ramen en raamkozijnen kunnen ook buitendeuren met hun kozijnen een bron van warmteverlies 
(Fig. 3).  
 

 
Fig. 3. Infraroodopname van een oude woning. Duidelijk is hier te zien dat de ramen en deuren veel 
warmte (rood) doorlaten. 
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Tabel. 3. Enkele deuren en hun isolatiewaarden. 
 U-waarde (W/m2K) 
Buitendeur hout, niet massief 3,6 
Buitendeur massief multiplex 40 mm 2,4 
Geïsoleerde buitendeur 0,6 – 1,0 
Buitendeur met enkel glas 5,7 
Achterdeur, massief naaldhout met 40% dubbel glas (U = 3,0 W/m2K) 2,5 
Achterdeur, massief naaldhout met 40% HR-glas (U = 1,5 W/m2K ) 1,9 

 
Tabel 3 toont dat ook maatregelen aangaande de keuze van de buitendeur van belang zijn. Zo dient de 
toepassing van massieve buiendeur van 40 mm multiplex (U-waarde = 2,4 W/m2K) worden afgewogen 
tegen een geïsoleerde buitendeur Deze heeft een opvallend hoge (0,6 – 1,0 W/m2K) U-waarde, 
vergelijkbaar met die van zeer goed isolerend glas. Dit wordt veroorzaakt door de geringe dikte van een 
deur (totaal 60 mm, waarvan slechts 40 mm isolatiemateriaal) en de verdiscontering van de houten stijlen en 
regels in de deur. 
 
Tenslotte mag een interessante oplossing hier niet onvermeld blijven. Architect Kristinsson was in de jaren 
’80 zijn tijd ver vooruit. Reeds voor er goede thermische beglazing tegen marktconforme prijzen beschikbaar 
kwam dacht hij en zijn bureau na over de zwakste schakels van een woning met betrekking tot energiezuinig 
bouwen. Ook toen waren de ramen al een zwakke schakel en vanuit die gedachte deed hij onderzoek naar 
isolerende luiken (Fig. 4). Deze luiken vormden een onderdeel van een seizoens-variërende gevel, 
bestaande uit: 
 

• Toepassing (‘s avonds en ’s nachts) van thermisch isolerende luiken voor de ramen. 
• Constructie van aparte smalle, brede lichtstrook in de slaapvertrekken met de mogelijkheid de luiken 

‘s winters altijd dicht te hebben. 
• Grote ramen maakt maximale lichtinval mogelijk. 
• Buitenzonwering tegen oververhitting. 

 
Tegenwoordig is het toepassen van luiken van een mindere betekenis, omdat goed isolerend glas relatief 
goedkoop is. Daardoor is, zoals reeds aangegeven, het kozijn de beperkende factor geworden in menig 
gevel, en daar ligt dan ook een uitdaging.  
 

 
Fig. 4. Horizontaal detail van het isolerende luik.  
 
Toch mag een eventuele meerwaarde van een isolerend luik niet op voorhand worden uitgesloten (Fig. 5) 
[12]. Zo is voor de Minimum Energie (ME)-woning evident dat bijvoorbeeld bij een buitentemperatuur van 
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0°C de aanwezigheid van luiken leidt tot een geringer warmteverlies van ongeveer 1 kW. Als we ons 
bedenken dat het totale warmteverlies van een ME-woning zonder luiken 3 kW bedraagt, dan kan het 
gebruik van luiken een wezenlijke factor van betekenis zijn. 
 

 
Fig. 5. Warmteverlies bij verschillende constante buitenluchttemperaturen 
 
Daglichttoetreding 
De toetreding van daglicht in een vertrek is één van de factoren die de bruikbaarheid van het vertrek 
bepalen. Te weinig daglicht ten gevolge van een te gering glasoppervlak resulteert in extra 
elektriciteitsverbruik voor verlichting en een minder goede beleving van de ruimte. Dit hoeft overigens niet 
altijd het geval te zijn. In het hoofdstuk Gebruiker&Comfort zal uitgebreid worden ingegaan op de thema’s 
comfort, beleving en daglichtopeningen. Te veel glasoppervlak daarentegen leidt, zoals we gezien hebben, 
tot hogere transmissieverliezen met in de meeste gevallen een hoger energieverbruik.  
NEN 2057 beschrijft de bepaling van de daglichttoetreding. Deze norm omvat zowel de belemmeringen van 
daglichttoetreding door het gebouw zelf, als externe belemmeringen. De equivalente daglichtoppervlakte 
(Ae) wordt als volgt gedefinieerd [18]: 
 
Ae =  Ad x Cb x Cu (m2), waarin  
 
Ad de oppervlakte van de doorlaat van een daglichtopening, hoger gelegen dan 0,6 m boven de vloer (m2);  
Cb een reductiefactor is waarmee de belemmeringen van het gebouw zelf en obstakels in de omgevingnhet 
gebouw in rekening worden gebracht;  
Cu een reductiefactor voorstelt waarmee uitwendige belemmeringen van een min of meer doorzichtige 
constructie (zoals een serre) in rekening worden gebracht. 
 
Het Bouwbesluit (artikel 3.134) eist ten aanzien van equivalente daglichtoppervlakte (volgens NEN 2057): 
 

• Voor de verschillende verblijfsruimten (woon-, slaap-, eetkamer, keuken) in een woning een 
equivalente daglichtoppervlakte van minimaal 0,5 m2; 

• Voor een verblijfsgebied (één of meer in verbinding staande verblijfsruimten, anders dan toilet, 
badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte, gelegen op dezelfde 
bouwlaag) een equivalente daglichtoppervlakte van minimaal 10% van het vloeroppervlak van het 
verblijfsgebied. 
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Hierbij geldt dat: 
• bij berekening van de equivalente daglichtoppervlakte uitgegaan dient te worden van een 

belemmeringshoek van minimaal 25°, gerekend vanaf de onderzijde van het raam, voorzover 
deze 0,6 m boven de vloer ligt; 

• belemmeringen buiten de perceelgrens niet in rekening hoeven te worden gebracht;  
• Daglichtopeningen die zich bevinden op een afstand, minder dan 2 m van de perceelgrens, 

buiten beschouwing moeten worden gelaten; 
• voor openbare wegen, groengebieden en water, de as van de weg, het water of het 

groengebied als perceelgrens wordt beschouwd. 
 
Ten aanzien van de warmte-isolatie eist het Bouwbesluit dat het oppervlak aan ramen en deuren (inclusief 
kozijnen) niet groter mag zijn dan 25% van het vloeroppervlak. Voor het vloeroppervlak wordt alleen 
meegerekend, dat deel van de ruimten dat minimaal een hoogte heeft van 1,5 m. Van deze eis mag worden 
afgeweken indien de It-waarde van de woning groter of gelijk is aan 14 (Zie verder hoofdstuk Isolatie). Als 
de EPC buiten beschouwing wordt gelaten dan kan worden gesteld dat elke energiezuinige woning met 
HR++-glas hieraan kan voldoen. Immers de eerste eis van de maximaal 25% glas t.o.v. het vloeroppervlak 
zal niet altijd worden gehaald bij bijvoorbeeld een kleine woonkamer op het zuiden.  
 
Bovenstaande eisen beschouwende kunnen t.a.v. daglichttoetreding enkele aanbevelingen worden 
geformuleerd (Novem [18]): 
 

• Uit warmtetechnisch oogpunt is het gunstig te kiezen voor  een relatief klein raamoppervlak in de 
noordgevel, evenwel vallend binnen het Bouwbesluit aangaande voldoende daglichttoetreding. Het 
is het wenselijk uit het oogpunt van comfort de ruimtes niet te donker te laten zijn. In verband met 
(een gevoel van) sociale veiligheid moet ook aan voldoende uitzicht worden voldaan. 

• Het toepassen van onder een helling geplaatste ramen voor een hogere lichtopbrengst moet zo veel 
mogelijk worden vermeden, tenzij isolerende voorzieningen worden toegepast (rolgordijnen of 
schuifluiken). Hellende ramen hebben namelijk ook een groter warmteverlies door (nachtelijke) 
uitstraling. 

• Ontwerp bij voorkeur relatief hoge, smalle i.p.v. brede, lage ramen. Hooggeplaatste ramen brengen 
meer licht dieper in het vertrek. Het verdient de voorkeur de bovenkant van de ramen zo dicht 
mogelijk tegen het plafond te laten eindigen. In het bijzonder de ramen in de noordgevel lijken 
hiervoor in aanmerking te komen. 

• Grote voorzichtigheid moet worden betracht met het massaal toepassen van vaste overstekken 
en/of luifels [13]. De daglichttoetreding neemt hierdoor aanzienlijk af. Toepassen van beweegbare 
lamellen verdient de voorkeur. De betrouwbaarheid van dergelijke systemen moet hoog zijn, zeker 
als ze worden toegepast bij hoogbouw. 

 
    
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Met de komst van concurrerende isolerende glassoorten is vooral het kozijn de energetisch relatief 
beperkende factor geworden.  

• Bij de keuze van de beglazing dient een optimum gevonden te worden tussen de diverse waarden 
van het glas en de consequenties ervan. De ZTA-, LTA- en U-waarde zijn van belang. Vooral de 
verhouding tussen de zontoetreding (ZTA) en de warmtedoorgangscoëfficiënt is belangrijk. 

• Naast deze parameters moeten er ook hoge eisen worden gesteld aan brandwerendheid, 
doorvalbeperking en zonwerendheid. 

 
 
Translucente isolatie 
 
Translucente isolatiematerialen (TIM) staan in de onderzoekswereld nog steeds volop in de belangstelling 
(Fig. 1-3, Tabel 1, 2). De reden hiervoor is de goede isolatie (Rc 0,8-3,0 m2K/W) en lichtdoorlatendheid van 
deze materialen. Een nadeel is dat ze ondoorzichtig zijn. Aan de binnen- en buitenzijde is een afdekking 
nodig van glas of kunststof. Als standaard bouwproduct heeft het de markt nog niet veroverd. Ook de 
investeringskosten kunnen energetisch gezien nog niet worden terugverdiend. De vlucht die HR-glas en nog 
beter isolerende beglazing heeft genomen heeft ervoor gezorgd dat translucente materialen in de 
bouwpraktijk nog weinig voorkomen. Toch lijkt er voor deze materialen een goed toekomst weggelegd, in 
het bijzonder voor toepassingen waar uitzicht geen rol speelt, maar wel toetreding van licht en zonne-
energie is gewenst (bovenramen, dakramen) (Fig. 1). Verder komen toepassingen in gesloten geveldelen in 
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combinatie met systemen voor passieve of actieve zonne-energie in aanmerking voor translucente 
materialen.  
 

 
Fig. 1. De gevel van het Noorse IEA Task 13 project. Duidelijk te onderscheiden zijn de verschillende 
methoden om gebruik te maken van de zon in de gebouwschil: PV-panelen (electriciteit), daklicht 
(daglichttoetreding, zoninstraling), ramen (uitzicht, zoninstraling, daglichttoetreding) en TIM 
(daglichttoetreding, indirecte zoninstraling).Het TIM bevindt zich links in de gevel. 
 
Tabel 1. Vier geometrische TIM-structuren. 

 

 

Absorber – parallel 
• meervoudige beglazing 
• kunststoffolies 
• IR-reflecterend glas 
 

 

Absorber – loodrecht 
• paralelle schijfjes 
• honingraatstructuur 
• haarvatstructuur 
 

 

Holle structuur 
• buisstructuur 
• foam 
 
 

 

 

(Quasi-) homogeen 
• glasvezels 
• aerogel 
 
 

 
Tabel 2 Gegevens van enkele typische constructietoepassingen met TIM.  
 
TIM  

Constructie U-waarde 
(W/m2K) 

ZTA-waarde 

8-laags gegolfde cellulose-
acetaat-vellen  

2 glasplaten 1,2 0,44 

200 mm haarvat-achtig 
materiaal  

2 glasplaten van 6 mm 0,71 0,71 

40 mm korrelig aerogel  2 glasplaten van 6 mm met een 
laag ijzergehalte 

0,34 0,34 

20 mm monolitisch siliconen 
aerogel 

2 glasplaten van 4 mm 0,73 0,73 

Referentie waarden   
Dubbelglas 12 mm spouw 3,0 0,75 
HR+-glas  1,6 0,65 
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Fig. 2. Een directe zonnewand: zonstralen worden na het TIM geabsorbeerd door de stenen wand en  
vervolgens als comfortabele stralingswarmte afgegeven.  
 

 
Fig. 3. Nog enkele voorbeelden van TIM-toepassingen. (l) Transparante thermische isolatie met glas; (r) 
Transparante thermische-isolatieverbindingssysteem.  
 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Gezien de hoge kosten, lage bekendheid met de systemen en het relatief geringe geveloppervlak 
van meerdere compacte meergezinswoningen lijkt een toepassing niet een van de eerste keuzes. 

• PCM-elementen kunnen eventueel in combinatie met translucente isolatie worden toegepast, meer 
hierover in het hoofdstuk Passieve zonne-energie. 

 
 

1   Transparante bekleding (glas) 
2   Spouw 
3   TIM, bv. siliconen aerogel 
4   Absorber, bv. zwarte verf 
5   Accumulerende massa: bv. beton 
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Koudebruggen 
 
Inleiding  
Het onderwerp Koudebruggen wordt hier slechts kort behandeld. De toepassing van de theorie wordt 
uitvoeriger besproken bij de detaillering van het uiteindelijke ontwerp. 
 
Als koudebrug bestempelt men een plaatselijk begrensd gebied, waar het warmteverlies hoger is dan het 
omliggende homogene oppervlak van het bouwdeel. Fig. 1 toont het gevolg van een koudebrug in de gevel 
met een temperatuurverschil tussen binnen en buiten van 30°C. 
  

 
Fig. 1. Ondanks de isolatie aan het oppervlak van de kopse kant van de betonvloer is er een aanzienlijke  
koudebrug [13]. 
 
Alhoewel koudebruggen slechts kleine delen van een gebouw betreffen, kunnen de gevolgen aanzienlijk 
zijn. Koudebruggen zorgen in de eerste plaats voor energieverliezen. Door de hoge 
warmtegeleidingscoëfficiënt (bv. beton: λ= 1,9 W/mK) ter plaatse van de koudebrug wordt de warmte 
gemakkelijk van binnen naar buiten geleid. De hoge warmtegeleidingscoëfficiënt wordt over het algemeen 
veroorzaakt door steenachtige of metalitische materialen, die een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt hebben. 
Een ander, veel bekender gevolg van koudebruggen is schimmelvorming. Doordat bij een lage 
buitentemperatuur ter plaatse van een koudebrug ook aan het binnenoppervlak een lage 
oppervlaktetemperatuur kan heersen resulteert een gering vochtigheidsgehalte in de binnenlucht reeds tot 
condensatie. Dit condensatievocht kan tot schimmelgroei leiden met als gevolg het bekende minder frisse 
uiterlijk en de dalende binnenluchtkwaliteit. Bewoners met een gevoelige huid en luchtwegen hebben hier 
last van.  
Als laatste gevolg van koudebruggen kan hier worden genoemd dat door verschillen in vochtgehalte en 
temperatuur in de constructie spanningen in diezelfde constructie ontstaan met mogelijke (oppervlakkige) 
scheurvorming.  
 
Voorkomen en reduceren van koudebruggen 
Als het voorkomen van koudebruggen wordt beschouwd dan zijn er drie plaatsen te duiden die extra 
aandacht verdienen: 
 

• Uitkragende delen, zoals balkonplaten en galerijbalken. Deze moeten worden vervangen door 
zelfdragende constructies. 

• Dragende onderdelen voor de gevel(beplating). Het aantal zal zo laag mogelijk dienen te zijn en/of 
ze moeten worden vervangen door speciale koudebrug-onderbrekende varianten. 

• Nauwelijks te vermijden koudebruggen, zoals bij de fundering, hoeken en kozijnen. Door middel van 
inpakken van bijvoorbeeld de funderingsbalk kan de koudebrug aanzienlijk worden gereduceerd 
(Fig. 2). 
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Fig. 2. De funderingsbalk van de Urban Villa is goed geïsoleerd en de fundering van de losse balkon- 
constructie heeft ter plaatse van de koppeling aan de basisfundering een thermische onderbreking 
gekregen.  
 
Als er toch doorbrekingen ontstaan dan moeten deze zoveel mogelijk worden gereduceerd door (Fig. 3): 
 

• te trachten het uitstekende bouwdeel ter plaatse van de isolatielaag thermisch te scheiden. De 
Isokorf® (producent: Schöck) is hier een goed voorbeeld van. 

• te trachten materialen toe te passen die een lage warmtegeleidingscoëfficiënt hebben en de 
doorbreking klein houden. Gasbeton is hier een voorbeeld van. 

• als voor genoemde oplossingen niet mogelijk zijn dan moet worden getracht het uitstekende deel 
(gedeeltelijk) in te pakken.  

 

 
Fig. 3. Het balkon als voorbeeld voor de verschillende oplossingsrichtingen: van slecht tot optimaal.  
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F-factor 
De f-factor, binnenoppervlaktetemperatuurfactor of factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte is 
het kengetal voor de gevoeligheid voor oppervlaktecondensatie. Wanneer een constructie bijvoorbeeld een 
ernstige koudebrug heeft, is de f-factor laag. In NEN 2778 wordt de volgende formule gegeven [18]: 
 
f = (Ti;opp - Ta) / (Ti – Ta), waarin: 
 
Ti   = binnentemperatuur (lucht) 
T i;opp  = oppervlaktetemperatuur binnenzijde constructie 
Ta  = buitentemperatuur (lucht) 
 
Het Bouwbesluit (artikel 3.27) eist een f-factor van 0,65 of hoger voor uitwendige scheidingsconstructies 
(niet zijnde een kozijn, raam, of deur), en voorzieningen voor ventilatie, de toevoer van verbrandingslucht en 
de afvoer van rook. De f-factor wordt in de regel alleen bepaald voor bepaalde hoekoplossingen en 
overgangen tussen kozijn en constructie. Bij het zeer energiezuinig bouwen is de f-factor zelden of nooit een 
beperkende factor. Schimmelverschijnselen door oppervlaktecondensatie bij een goed werkend 
ventilatiesysteem zal dan ook niet voorkomen. Extra aandacht verdienen bijvoorbeeld mogelijke 
doorbrekingen die ontstaan bij de toepassing van zonnecollectoren op het dak. Een dak met een groot 
aantal collectoren en steunpunten kan de dakisolatie onacceptabel reduceren. Bij de Urban Villa is gekozen 
om de twintig collectoren op stalen I-profielen te bevestigen, die op hun beurt met vierentwintig steunpunten 
met het dat zijn ‘doorverbonden’ (Fig. 4). De steunpunten zijn speciaal ontworpen en bestaan uit twee 
staalplaten die over de isolatiedikte van het dak met elkaar verbonden zijn door een vakwerk van rvs 
staafjes, waartussen isolatiemateriaal is aangebracht [80t]. 
 

 
Fig. 4. Te onderschieden zijn twee steunpunten, bestaande uit vakwerkjes.  
 

 
 
Fig. 5. De koudebruggen bovenaan de gevel en met name aan de randen van de beglazing zijn duidelijk 
waarneembaar (rood). Dit is een opname met een thermografische camera. 
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Koudebruggen in Houtskeletbouw 
Bij houtskeletbouw (HSB) zijn de stijlen en regels in de gevelconstructie eigenlijk geen echte koudebruggen 
(Fig. 5). Ze zijn immers geen uitzonderingen in de totale constructie, maar vormen een onderdeel van de 
regelmatige opbouw van het houten skelet. Toch zorgen stijlen en regels voor een aanzienlijke reductie van 
de gemiddelde Rc-waarde van het dichte gevelelement. Condensvorming aan de binnenkant ter plaatste 
van stijlen en regels met een redelijke diepte zal echter niet vaak voorkomen. Fig. 6 en Tabel 1 geven de 
benodigde isolatiedikte bij een bepaald aandeel hout in de HSB-gevel. Indien, zoals vaak in een 
voorontwerp gebeurd, de benodigde isolatiedikte en hierdoor de dikte van de gevel berekend zonder 
rekening te houden met het aandeel hout van de stijlen en regels, dan leidt dit bij een definitief ontwerp tot 
hele andere reële diktes voor de wand. Ter illustratie, bij een benodigde Rc van 5,0 (U=0,2, hier k) met een λ 
van 0,040 (WLG 040), een h.o.h.-maat van 60 cm en een stijlbreedte van 8 cm vormt het hout al een 
aandeel van 13% van de constructie. Zonder hout zou de isolatielaag een dikte hebben van 18 cm (B2, 0%), 
met het hout meegerekend heeft de isolatielaag al een dikte van 22,5 cm dikte. Dit betekent een toename 
van de dikte van de isolatielaag met 25%. 
 

 
Fig. 6. Houtaandeel in de HSB-wand uitgezet tegenover uiteindelijk benodigde isolatiedikte [13]. 
 
Tabel 1. Houtaandeel in de HSB-wand bij verschillende h.o.h.-maten en stijl-/regeldiktes. 

 
 
Warmtebruggen  
De Nederlandse benaming “koudebrug” is een weinig gelukkige, er stroomt immers geen koude naar 
binnen, maar warmte naar buiten. In het Duitstalige gebied noemt men een koudebrug “Wärmtebrücke” en 
in de Engelse term is “thermal brigde”. In Nederland kennen we sinds kort ook de term Warmtebrug. Een 
warmtebrug is een koudebrug die door toevoeging van Translucent Insulation Material (TIM) een 
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warmtebrug wordt (Fig. 7). Bij de renovatie van de Brandaris is overwogen dit toe te passen [20i]. Het over 
de vroegere koudebrug geplaatste TIM zorgt zowel voor isolatie als benutting van zoninstraling op het TIM.  
 

 
Fig. 7. Een koudebrug wordt door toepassing van TIM na renovatie een warmtebrug [20i]. 
 
Fig. 8 vergelijkt de verschillen in warmtestromen tussen het bestaande en twee mogelijke oplossingen: 
conventionele naïsolatie met isolatiemateriaal met een Rc van 3,0 en naïsolatie met TIM. In de bestaande 
situatie bestaat er een grote negatieve warmtestroom, terwijl ook bij een conventionele naïsolatie met een 
Rc van 3,0 m2K/W is nog steeds een negatieve warmtestroom bestaat (Fig. 8). Bij toepassing van TIM zorgt 
de bijdrage van de zon en de redelijke isolatie-eigenschappen (Rc= 0,63-2,7 m2K/W) van het TIM ervoor dat 
er meer warmte binnenkomt dan er door transmissie verloren gaat. Toch is er om financiële, 
milieutechnische en architectonische redenen ook bij de renovatie van de Brandaris niet gekozen voor de 
toepassing van TIM ter plaatse van deze bestaande koudebrug. Het inpakken van de koudebrug met 
isolatiemateriaal van een Rc van 3,0 is evenwel geen slechte keuze, omdat de rest van de constructie ook 
wordt nageïsoleerd met een Rc van 3,0, waardoor de ‘oude’ koudebrug niet meer bestaat. 
 

 
Fig. 8. De warmtestroom in kWh per appartement voor de verschillende manieren van naïsoleren. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Koudebruggen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Bestaande galerijconstructies worden 
bij de woning getrokken en het geheel zal worden voorzien van een losstaande constructie voor 
galerij en balkons.  
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• Het aandeel hout in de HSB-wand zal kritisch bekeken worden.  
• Toepassing van TIM lijkt niet haalbaar.  
• Alleen de bestaande fundering is lastig na te isoleren. Deze verliespost zal op de koop toe moeten 

worden genomen. Zeker wanneer ook op de begane grond woningen worden gerealiseerd kunnen 
de verliezen oplopen. 

 
 
Luchtdichtheid 
 
Vanaf 1974 is er in toenemende mate aandacht besteed aan de beperking van de luchtdoorlatendheid van 
woningen. Naast het aanbrengen van thermische isolatie werd kier- en naaddichting (‘nationale kierenjacht’) 
gezien als de meest effectieve methode om het energieverbruik voor ruimteverwarming terug te dringen. Dit 
leidde evenwel tot vocht- en schimmelproblemen, omdat het ventilatiesysteem niet werd aangepast. Later 
werd men zich meer bewust van de relatie luchtdicht bouwen en ventilatiesysteem. In 1986 verscheen NEN 
2686 en in 1989 NEN 2687 over luchtdoorlatendheid. Voor toepassing van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem in woningen die volgens het Bouwbesluit worden gebouwd is een qv;10-waarde van 30-80 
dm3/s wenselijk. Hier dient tijdens het ontwerpen van de details extra aandacht aan te worden besteed. In 
de praktijk zal de luchtdoorlatendheid van appartementen ongeveer een factor 3 beter zijn dan bij 
eengezinswoningen. Vooral het ontbreken van een kapconstructie bij een flat is hiervoor verantwoordelijk.  
Fig. 1 verschaft inzicht in hoe de verhoudingen aangaande luchtdicht-bouwen liggen tussen verschillende 
energiezuinige bouwbenaderingen. Duidelijk wordt dat als het streven is gericht op een woning op Passiv-
haus niveau (warmtevraag van ± 25 kWh/m2a) de luchtdichtheid zeker een factor 6 hoger moet zijn dan 
voorgeschreven binnen het Bouwbesluit (voor een woning als totaal: 0,2 m3/s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Luchtdoorlatendheid (h-1).  
 
Meer in detail geldt voor het niveau van het Passiv-haus, in Nederland PZE-woning [12i]: 
 
Een goede luchtdichte uitvoering van aansluitingen van vaste bouwdelen en een goede kierdichting bij 
ramen en deuren zijn van groot belang voor het beperken van warmteverliezen door infiltratie (luchtstroom 
naar binnen) of exfiltratie (naar buiten). Volgens het Bouwbesluit mag de luchtvolumestroom door de schil, 
ten gevolge van onbedoelde ventilatie, maximaal 200 dm3/s bedragen. 
Bij een woning met een volume van 400 m3 komt dat neer op een infiltratievoud van circa 1,8/h. Deze eis is 
voor woningen met gebalanceerde ventilatie niet streng genoeg. In NEN 2687 [NNI, 1989] staan maximale 
en minimale luchtdichtheidseisen genoemd voor verschillende ventilatiewijzen. Als maximale waarde voor 
luchtlekkage bij toepassing van gebalanceerde ventilatie geldt een qv10-waarde van 80 dm3/s. In NEN 1087 
[NNI, 1997] wordt verder onderscheid gemaakt in twee luchtdoorlatendheids-klassen. Klasse 1 heeft de 
beste luchtdichtheid met een minimale qv10 waarde van 50 dm3/s. Bij projecten in Duitsland zijn waarden van 
circa 60 m3/h bij een drukverschil van 50 Pa haalbaar gebleken [Feist, 2000]. Dit komt neer op circa 11 
dm3/s bij een drukverschil van 10 Pa. Bij een volume van 400 m3 komt dat neer op een infiltratievoud van 
0,1/h. Als aangenomen wordt dat het gemiddeld over een jaar optredend drukverschil circa 2,5 Pa bedraagt 
(aanname: gemiddeld windkracht 2), dan zal het infiltratievoud in dit geval circa 0,025/h zijn. 
Er zijn drie varianten gesimuleerd: een met een minimale luchtdichtheid volgens Bouwbesluit (ca 1,8/h), een 
met de maximale waarde (qv10=80) bij balansventilatie (circa 0,72/h) en tenslotte een zeer luchtdicht 
uitgevoerde woning (0,025/h) (Fig.  2). De verschillen zijn enorm groot; de warmtevraag varieert van 1,3 tot 
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42 GJ/jaar. Uitgangspunt voor de optimale PZE woning dient dan ook te zijn dat een zeer goede 
luchtdichtheid door goede detaillering en zorgvuldige uitvoering wordt gewaarborgd. 
 

 
Fig. 2. Invloed van infiltratie via naden en kieren op de warmtevraag vereist voor resp. Bouwbesluit,  
gebalanceerde ventilatie en de PZE-woning.  
 
Feist noemt een aantal redenen om te streven naar een zo laag mogelijke luchtdoorlatendheid in woningen 
en, wel in het bijzonder, bij appartementen [13]: 
 

• windbelasting bij hoogbouw is hoger, luchtdicht bouwen kan tochtverschijnselen voorkomen. 
• de relatieve effectiviteit van de isolatie wordt hoger naarmate er luchtdichter wordt gebouwd. 
• vochtschade door een hoog vochtigheidsgehalte van de binnenlucht wordt beperkt door de 

luchtdichte kant van de gebouwschil. 
• Hierdoor zou de binnenlucht eventueel kunnen worden bevochtigd omdat risico’s voor de 

constructie minder groot zijn. 
• De werking van gecompliceerde ventilatiesystemen wordt niet verstoord door een onbekende 

luchtstroom door bijvoorbeeld een tijdelijke windvlaag. 
 
Concepten en Strategieën voor luchtdicht bouwen 
 
Bouwconstructies hebben vier probleemgebieden waarbinnen de luchtdichtheid kritisch moet worden 
beschouwd: 
 

• dichting van de vlakken. 
• lijnvormige aansluitingen (tussen de verschillende vlakken). 
• puntvormige aansluitingen (constructieve, bouwtechnische en installatietechnische doorbrekingen) 
• bouwelementen met sluit- en inbouwvoegen. 

 
Bij de conceptontwikkeling kunnen in principe voor alle probleemgebieden de volgende drie strategieën, 
gerangschikt naar voorkeur en uitvoerig beschreven in de literatuur, worden gevolgd [13]: 
 

• A)  Vermijdingsstrategie: door vooraf en tijdens het ontwerpen bepaalde problemen niet op te 
zoeken. 

 
• B)  Detailplanningsstrategie: tijdens het ontwerpen van de detaillering van met name de 

aansluitdetails rekening te houden met luchtdicht bouwen in de uitvoering. 
 

• C)  Strategie van achteraf verbeteringen aanbrengen: na een Blower-test komen de 
probleemgebieden van een woning naar voren, waarna vaak met een rol tape of kitpistool de 
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problemen profisorisch worden opgelost. Mochten er veel delen problemen vertonen dan kunnen de 
faalkosten aanzienlijk oplopen (Fig. 3, 4, 5 en 6).  

 

 
Fig. 3. Het bepalen van de luchtdichtheid door het meten van de luchtsnelheid. 

 

 
Fig. 4. Het zorgvuldig afplakken van de aansluiting tussen kozijn en dorpel met kit en bouwpapier. Doel van  
het SlimFac10-gevelelement is om dergelijke handelingen zoveel mogelijk (op de bouwplaats) te 
voorkomen.  
 

 
Fig. 5. Aansluiting tussen een HSB-dakconstructie en een betonnen wand. De folie of bouwpapier wordt 
hermetisch gedicht met een metalen strip en het stucwerk.  
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Fig. 6. Leidingdoorbraken worden zorgvuldig afgeplakt met speciale voorgesneden afplakvellen. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Zoals de literatuur aantoont is het voor het streven naar een zeer energiezuinige woning van groot 
belang dat er voor de ruimteverwarming luchtdicht wordt gebouwd. Het SlimFac10 gevelelement zal 
zo worden ontworpen dat handelingen om dit te bereiken zo min mogelijk op de bouwplaats zelf 
plaatsvinden. De elementen kunnen in de fabriek vrij eenvoudig zeer luchtdicht worden gemaakt. De 
aansluiting bij plaatsing van de elementen verdient zowel tijdens de ontwerp- als de uitvoeringsfase 
veel aandacht. 

 
 
Ventilatie 
 
Duurzaam bouwen omvat vele onderdelen van het gebouw, waaronder het energieverbruik. Bij het 
energieverbruik springen er twee aspecten in het oog: 
 
Verliezen:  Warmte die verloren gaat door ventilatie 
  Warmte die verloren gaat door transmissie 
  Rendementsverliezen tijdens opwekking van warmte (ketel, pompen, ventilatoren) 
Winsten: Zonnewarmte 
  Bodemwarmte (opslag) 
  Wind 
  Interne bronnen 
 
Deze bijlage behandelt het ventileren van de woning. Binnen de bouwwereld is ‘de woning’ een moeilijk 
begrip, omdat het gebruikerspatroon van een woning (zeer) verschillend is en wel in het bijzonder in de tijd. 
Terwijl de ene gebruiker de gehele dag thuis is, de ander werkt van negen tot vijf, kan het in een andere 
situatie allemaal door elkaar heen lopen. De gebruiker is veeleisend aangaande comfort, maar handelt 
veelal energieonbewust. Dit alles resulteert in onzekere factoren bij het bepalen en bedenken van een 
consumentgericht bouwplan. In het geval van rendementen van installaties dan is een woonhuis niet het 
eerste gebouw waar men schaalvoordelen kan verwachten. Collectieve systemen leiden vaak tot beperkte 
regelbaarheid voor de bewoners. De gebruiker gaat onzuiniger om met energie, omdat een bewust ‘energie-
gedrag’ niet altijd tot een kostenvoordeel leidt of niet bekend is. 
Hier wordt dieper ingegaan op het ventilatieprobleem en de integratie daarvan in de bouwkundige 
omgeving. Technieken om de woning in zowel bestaande als nieuwe situaties zo te isoleren dat er bijna 
geen transmissie-verliezen meer zijn, zijn genoeg voorhanden en kunnen relatief eenvoudig worden 
ingepast in het ontwerp. Uitgaande van een maximale, kostentechnisch verantwoorde preventie van 
transmissie-verliezen, vormen de ventilatie-verliezen de grootste verliespost. De gebruiker zal dit eventueel 
opvangen door tijdens grote koude minder te ventileren, waarbij mogelijke nadelen voor de gezondheid 
bewust of onbewust worden geaccepteerd. Bij een innovatief systeem met de juiste bouwkundige inpassing 
dient te worden gekeken naar de volgende punten: 
 
- voldoende verse lucht (CO2, RV) 
- warmteterugwinning 
- geluid van ventilatoren 
- geluid van kanalen 
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- geluid van buiten 
- tocht:  snelheid lucht 
 temperatuur lucht 
- reinigen van alle componenten 
- regelbaarheid (behoefte bepaald) 
- EPC-eis 
- brandwerendheid 
- luchtdoorlatendheid van constructie 
 
Om tot een innovatief systeem te komen verdient het de voorkeur eerst de theoretische achtergrond van 
ventilatie en de reeds bestaande ventilatiesystemen te beschouwen. De voorbeelden zijn toegespitst op 
eengezinswoningen, terwijl de meergezinswoning worden aangestipt. 
 
VENTILATIE [14] 
 
Wat is ventilatie? 
Ventilatie is de uitwisseling van binnen- en buitenlucht. De (vervuilde) binnenlucht in het gebouw wordt naar 
buiten afgevoerd, terwijl (schone) buitenlucht wordt toegevoerd. Ventilatie gebeurt door luchtdrukverschillen 
over de gebouwconstructie. Deze worden veroorzaakt door wind en temperatuursverschillen of kunstmatig 
door bijvoorbeeld ventilatoren.  
 
Waarom ventileren? 
Vanuit hygiënische overwegingen worden eisen gesteld aan ventilatie, waarbij moet worden gedacht aan 
kook- en verfluchtjes, menselijk ‘afval” (CO2, luchtjes) en vocht, maar ook aan een teveel aan warmte in de 
zomer. De eisen voor het ventilatievoud zijn gerelateerd aan de relatieve luchtvochtigheid en het 
koolstofdioxide-gehalte (zie verder).  
 
Gevolgen van ventileren 
Luchtbeweging heeft als voordeel dat het zorgdraagt voor vermenging en zodoende verdunning, terwijl er 
daarentegen wel kans bestaat op tocht, met name bij luchttoevoer. In de woningbouw wordt ernaar 
gestreefd dit laatste te voorkomen. Bij een goede plaatsing van ventilatieopeningen en/of ramen is er weinig 
kans op tocht, omdat het in de woningbouw over het algemeen gaat om kleine volumedebieten. Een 
belangrijke principe is dat de luchtstroming vooral wordt veroorzaakt door thermische krachten (verschil in 
temperatuur tussen vlakken en tussen luchtlagen) en door de luchttoevoer. Het effect van afzuigen van lucht 
is veel geringer. 
 

 
Fig. 1. Stroming van lucht in een ruimte door thermische krachten. 
 
Energieverbruik 
Energieverlies bij ventilatie lijkt onvermijdelijk, omdat tijdens een groot deel van het jaar warmere lucht naar 
buiten verdwijnt en er koudere lucht binnen komt. Ook stroomt er vaak meer koude lucht dan noodzakelijk 
voor de ventilatie naar binnen. Bij energiezuinig bouwen, waarbij luchtlekken bijna worden uitgesloten 
(infiltratie), dan blijft de bewoner over als verspiller. De voor als nog eenvoudigste ventilatiestrategie is: 
 
- verontreinigingsbronnen vermijden 
- emissies beperken  
- ventilatiesysteem afstemmen op de kwaliteit van de woning 
- ventilatie afstemmen op de ruimte 
 



 43 

Ventilatievoorzieningen 
Voorlopig worden slechts die voorzieningen genoemd die doelbewust zijn aangebracht, zoals beweegbare 
ramen, deuren, roosters en kanalen of ontluchtingsschachten. Regelbaarheid is belangrijk, maar veel van 
deze voorzieningen voldoen hier niet aan. 
 
Basisprincipes 
- natuurlijke ventilatie 
- mechanische ventilatie 
 
Natuurlijke ventilatie wordt veroorzaakt door de invloed van wind en temperatuurverschillen. Toevoer vindt 
plaats d.m.v. openingen in de gevel en afvoer gebeurt via kanalen, openingen door thermische trek en 
onderdruk, veroorzaakt door wind. Bij mechanische ventilatie wordt de basis gevormd door een ventilator, 
roosters en eventueel een kanalensysteem. Dit kan uitgebreid worden met verschillende componenten, 
zoals filters, geluiddempers, verwarmings- en koelsecties, en kleppen. De mogelijkheden op het gebied van 
mechanische ventilatiesystemen zijn voortgekomen uit de behoefte aan een gezond binnenklimaat, een 
beter thermisch comfort in de woning en energiebesparing. 
 
Ventilatiesystemen 
In Nederland worden de verschillende ventilatiesystemen op basis van NEN 1087 en NPR 1088 in grote 
lijnen ingedeeld in de volgende systemen. 
 
1) Natuurlijke ventilatie, gekarakteriseerd door (Fig. 2): 
- te openen ramen 
- toe- en afvoer op natuurlijke manier 
- toevoer door regelbare ventilatie voorzieningen in de gevel 
- afvoer door openingen en spleten in de binnenwanden en door verticale ventilatiekanalen in de keuken, 
  toilet en badruimte 
- eventueel in combinatie met een lokaal mechanisch afzuigsysteem, zoals een wasemkap en/of een 
  badventilator 
 

 
Fig. 2. Het parallelraam gedeeltelijk geopend [59t].  
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Fig. 3. Natuurlijke toe- en afvoer.  
 
De voor- (+) en nadelen (–) van natuurlijke ventilatiesystemen zijn o.a.: 
(+) eenvoudig systeem, open ramen beïnvloeden het systeem niet, maar zijn er juist voor. 
(+) goedkoop 
(–) slecht regelbaar 
(–) hoge energieverliezen door ongewenst ventileren. 
 
2) Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer 
   Dit systeem wordt nauwelijks toegepast. 
 
3) Mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer, gekarakteriseerd door (Fig. 4): 
- regelbare ventilatievoorzieningen in de buitengevels voor luchttoevoer 
- afvoer via openingen in binnenwanden en door een kanalensysteem, waardoor lucht wordt afgezogen uit 
  keuken, toilet en badruimte 
 

 
Fig. 4. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. 
 
De voor- (+) en nadelen (–) van mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer zijn o.a.: 
(+) veel toegepast systeem, relatief eenvoudig en goedkoop. 
(+) lengte van de afvoerkanalen kort door centrale afzuiging 
(–) hoog energieverlies door ventilatieverliezen en ventilator. 
(–) niet goed regelbaar, althans niet per ruimte. 
 
4) Gebalanceerde ventilatie met mechanische toe- en afvoer, gekarakteriseerd door (Fig. 5): 
- mechanische toevoer via een kanalensysteem in alle kamers 
- afvoer via openingen in binnenwanden en door een kanalensysteem, waardoor lucht wordt afgezogen uit 
  keuken, toilet en badruimte 
- meestal toegepast met warmterugwinning 
- eventueel met naverwarming van de toevoerlucht 
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Fig. 5. Mechanische toe- en afvoer in combinatie met warmteterugwinning. 
 
De voor- (+) en nadelen (–) van gebalanceerde ventilatie met mechanische toe- en afvoer zijn o.a.: 
(+) warmteterugwinning mogelijk 
(+) naverwarming mogelijk, dus comfort verhogend 
(+) goede ventilatie ook onder ongunstige weersomstandigheden 
(+) geschikt voor zeer luchtdichte woningen 
(+) gebruiker altijd verzekerd van gemiddelde ventilatie 
(–) invloed gebruiker niet groot 
(–) electriciteitsverbruik 
(–) extra kanalen nodig, toe- en afvoerpunten op voldoende afstand van elkaar 
 
Later zullen reeds bestaande innovatieve systemen aan deze inventarisatie worden toegevoegd. Deze 
innovatieve systemen zijn nog lastig te toetsen aan de hand van het Bouwbesluit m.b.t. bijvoorbeeld de EPN 
en worden vaak op basis van gelijkwaardigheid getoetst. Eerst zal kort worden ingegaan op de regelgeving 
aangaande ventilatie in het Bouwbesluit. 
 
Bouwbesluit en ventilatie 
In de afdeling Gezondheid van het Bouwbesluit worden binnen artikel 92 en 93 voor bestaande bouw 
(nieuwbouw 30 en 31) eisen gesteld aan de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen. Aangezien het in 
deze verhandeling gaat om renovatie met als insteek te komen tot aanzienlijke energiebesparing en 
comfortverhoging, die zelfs verder reiken dan het huidige Bouwbesluit voor nieuwbouw, wordt hier de 
strengste eis in het Bouwbesluit beschouwd. De norm voor de ventilatie van gebouwen is NEN 1087 met de 
daarin vermelde bepalingsmethoden. Het Bouwbesluit heeft naast basis-systeem-eisen ook nog 
inrichtingseisen m.b.t. het systeem. Verder geeft de NPR 1088, Nederlandse Praktijk Richtlijn 1088, 
aanwijzingen voor de bepaling en uitvoering van ventilatievoorzieningen. Het betreft een richtlijn en geen 
eis. 
Naast ventilatie-eisen voor ‘normaal’ gebruik worden ook eisen gesteld aan aardgasgestookte apparatuur en 
hun opstelling binnen de woning. NEN 2757 regelt dit. In het hier behandelde concept (SlimFac10®) is 
vooralsnog de keuze gemaakt voor weglaten van een gasaansluiting in de woning zelf. Daarom wordt hier 
(voorlopig) niet verder ingegaan op NEN 2757. 
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Samengevat zijn de basis-systeem-eisen in het Bouwbesluit: 
 
1. een verblijfsgebied moet een capaciteit voor de toe- en afvoer van ventilatielucht hebben van 0,9 dm3/s 
per m2 vloeroppervlak 
2. een verblijfsruimte heeft een minimum van 7 dm3/s 
3. uit een verblijfsgebied met een opstelplaats voor een kooktoestel dient 21 dm3/s lucht rechtstreeks naar 
buiten te worden afgevoerd 
4. uit badkamer en toilet dient respectievelijk 14 dm3/s en 7 dm3/s lucht direct naar buiten te worden 
afgevoerd 
5. tenminste 50% van de totale ventilatiecapaciteit van de verblijfsgebieden tezamen moet rechtstreeks 
afkomstig zijn van buitenverblijfsruimten. 
 
en de aanvullende inrichtingseisen: 
 
6. thermisch comfort: luchtsnelheid max. 0,2 m/s: NEN 1087 en NPR 1088 
7. regelbaarheid: natuurlijke luchttoevoer moet afsluitbaar en regelbaar zijn 
8. richting van de stroming: voor toe- en afvoer: NEN 1087 
9. plaatsing van ventilatievoorziening: voldoende afstand van afvoeren: NEN 1087 
10. doorspuibaarheidseisen: doorluchten van de woning: 6,5 dm3/s per m2 vloeroppervlakte: NEN 1087 
 
Wat betekent dit voor de Factor 10 appartementen? 
De bovengenoemde eisen hebben ook betrekking op appartementen, hoewel er formeel bij renovatie niet 
altijd aan hoeft te worden voldaan. Enkele voorlopige aandachtspunten en zelf gestelde eisen worden hier 
besproken. Deze moeten worden gezien als een eerste insteek, geldend voor het onderdeel ventilatie (en 
verwarming) voor de SlimFac10®. Uitgaande van bovenstaande eisen in het Bouwbesluit kan voor toe- en 
afvoer van ventilatielucht (1) en een verblijfsgebied met een opstelplaats voor een kooktoestel (3) worden 
gesteld. 
 
Ad. 1. Voor toe- en afvoer houdt dit in dat er op een of andere manier openingen moeten komen waardoor 
lucht naar binnen én naar buiten kan. Worden deze beide mogelijkheden in de gevel gesitueerd dan komen 
te openen ramen hier meest voor in aanmerking. 
 
Ad. 3.  In een verblijfsgebied met een opstelplaats voor een kooktoestel wordt gedacht aan een wasemkap. 
Indien de totale installatie in de gevel moet komen, dan zal duidelijk zijn dat er een manier moet worden 
gevonden om met deze uitzondering om te gaan. Mogelijk kan er voor dit soort voorzieningen een 
uitzondering wordt gemaakt, waarbij de wasemkap los wordt gezien van het systeem voor de buitengevel, 
de Slimfac10®. Dit betekent in het geval dat er geen (juiste) voorzieningen voor een wasemkap zijn getroffen 
in het bestaande situatie, dat hier aan gedacht dient te worden. 
 
Ventilatie en luchtdicht bouwen 
Dit onderdeel zal uitvoeriger worden besproken bij de detaillering van de Slimfac10-gevel, maar verdient ook 
hier al enige aandacht. Luchtdicht bouwen heeft alles te maken met infiltratie. Infiltratie is de ongewenste 
uitwisseling van lucht, tussen binnen en buiten, door kieren en naden. Vanaf de oliecrisis (1973) is men hier 
aandacht aan gaan besteden. Tegelijkertijd met het thermisch isoleren van woningen zijn woningen ook 
redelijk luchtdicht gemaakt. Het ventilatiesysteem bleef in kwaliteit echter achter met als gevolg vocht- en 
schimmelproblemen. Het oplossen van warmteverliezen door infiltratie (met als bijkomende voordeel 
comfortverhoging door het verlagen van tochtproblemen) leidde niet tot een gezonder binnenmilieu. Een 
maximale beperking van de luchtdoorlatendheid is dan ook niet altijd juist (Fig.6). De woningventilatie wordt 
geheel afhankelijk van het gebruik van de ventilatievoorzieningen. Zoals reeds eerder genoemd, wordt er 
binnen het Slimfac10® gestreefd naar een zo laag mogelijk luchtdoorlatendheid van de woning, waardoor 
onbekende en ongewenste invloeden op het binnenklimaat kunnen worden uitgesloten. Dit wordt als een 
belangrijk gegeven binnen het streven naar energiebesparing beschouwd. Voor de keuze van een geschikt 
ventilatiesysteem voor de SlimFac10® gevelelement is één van de uitgangspunten het functioneren van het 
systeem onder alle weers- en gebruiksomstandigheden.  
De luchtdoorlatendheid van flatwoningen is over het algemeen een factor 3 beter dan die van 
eengezinswoningen.  



 47 

 
Fig. 6. Toepasbaarheid van ventilatiesystemen in relatie tot de luchtdoorlatendheid. 
 
Warmteterugwinning 
Warmteterugwinning is het proces waarbij warmte, welke bijvoorbeeld met behulp van een warmtewisselaar 
uit de warme afvoerlucht is teruggewonnen, aan de koude ventilatielucht wordt toegevoegd. Ook 
warmteterugwinning uit rookgassen, gassen van de wasemkap en rioolwater is mogelijk. Integratie van 
warmtewisselaars in verwarmingssystemen komt ook voor (zie onder). Overigens is warmteterugwinning 
uitsluitend mogelijk door mechanische toe- en/of afvoer van lucht. Als het energieverbruik van de 
ventilatoren wordt verdisconteerd dan is een rendement van 100% vanzelfsprekend niet mogelijk. Worden 
de ventilatoren buiten beschouwing gelaten dan bestaan er systemen, zoals diverse soorten 
tegenstroomwisselaars, die een rendement van 90% halen. Voor meer informatie over warmtewisselaars 
wordt verwezen naar ref 14, blz. 25.  
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Vermenging en luchtstroming 
Fig. 7 en 8 tonen de diverse principes voor luchtstroming en de hiermee geassocieerde vermenging van de 
lucht. 

 
Fig. 7. Luchtstroming bestaat uit een combinatie van de drie verschillende principe luchtstromingsvormen.  
 

   
Fig. 8. De vermenging van de verse lucht met reeds aanwezige warme lucht vindt het beste plaats in het 
onderste geval. Oftewel de verse lucht gaat mee in de werveling van de stijgende, warmte lucht van het 
verwarmingselement.  
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Ventilatie en buitengeluid 
Binnen de functie van een ventilatiesysteem voor schone lucht en een bepaald thermisch comfort, wordt van 
een dergelijk systeem ook verwacht dat het niet tot geluidshinder leidt. Het geluid van een systeem valt 
onderscheiden in (Tabel 1): 
 
- buitengeluid dat binnendringt via de ventilatievoorzieningen 
- geluid uit het systeem zelf 
- geluidstransport van het ventilatiesysteem 
 
Tabel 1. Ventilatiesystemen en geluid. 
 

 
 
Voor verdere bepaling van de mate van geluidsisolatie van de diverse systemen zie ref. 14, blz. 35. 
 
Kosten 
De drie soorten kosten zijn: 
-investeringskosten 
-onderhoudskosten 
-energiekosten 
 
INNOVATIEVE SYSTEMEN EN ANDERE OPLOSSINGEN 
 
Zonder volledigheid te pretenderen zullen hier de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ventilatie 
in de woningbouw worden besproken. Succesvolle ‘oude’ principes, die buiten de standaard 
ventilatiesystemen voor de woningbouw vallen komen eveneens ter sprake.  
 
Hybride ventilatie 
Hybride ventilatie wordt algemeen gezien als één van de meest veelbelovende ontwikkelingen op het gebied 
van ventilatie, ook wel vraaggestuurde ventilatie genoemd. Hybride ventilatie bestaat uit de combinatie van 
natuurlijk ventileren onder geëigende omstandigheden en mechanisch ventileren indien nodig en exact naar 
behoefte, zodat ventilatiedebieten exact worden geregeld naar de werkelijke behoefte, gebaseerd op 
binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort. 
Dit systeem is ontstaan uit de behoefte energie te besparen en een hogere mate van regelbaarheid te 
creëren. Als voor de benodigde elektrische hulpenergie duurzame bronnen worden gebruikt, zoals wind en 
PV dan zal de energiereductie nog groter kunnen zijn. Technisch gezien betekent dit: 
 
- wisselend gebruik van natuurlijke en mechanische ventilatie 
- ventilatorondersteunende natuurlijke ventilatie 
- mechanische ventilatie, ondersteund door wind en thermische trek 
 
Uit onderzoek binnen het internationale IEA project Annex 35 blijkt dat het succes van een dergelijk 
systeem, vooral aangaande de energiebesparing, wordt bepaald door de mate waarin daadwerkelijk en 
effectief gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke ventilatie en vrije koeling. Integraal ontwerpen is een 
voorwaarde [46t]. Bij dit systeem doet Domotica zijn intrede, sensor- en controlestrategieën zijn cruciaal, in 
combinatie met het gedrag van de gebruiker. Kostentechnisch rendabele sensoren en bijbehorende 
Domotica zijn nog niet beschikbaar, maar de toekomst hiervoor lijkt gunstig. De energetische prestaties van 
projecten met hybride ventilatie blijken 20 tot 30% beter dan die van de referentieprojecten met natuurlijke 
toevoer en mechanische afvoer van ventilatielucht. Er is gekeken naar zowel de reductie van het 
energieverbruik voor ruimteverwarming als van elektriciteitsverbruik. De gebruikers waarderen vooral de 
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mogelijkheid om de ramen te openen zonder dat dit het ventilatieprogramma in de war stuurt, de individuele 
controle en aanpasbaarheid en de reductie van ventilatorgeluid [43t]. 
 
 
Hierna worden vier hybride ventilatieconcepten kort benoemd: 
 
Zweeds concept:  - voor appartementen in koude klimaten 

- ventilatietoevoer in combinatie met toevoerconvector en/of zon-luchtcollector 
  voor opwarming van toevoerlucht 

   - afvoer door afvoerkanalen met hulpventilator 
 
Nederlands concept: - decentrale toevoer vanuit gevel op ruimteniveau 
   - centrale (mechanische) afvoer, appartementen individuele afvoer 
   - extreem lage weerstand van kanalen (2 Pa bij 56 dm3/s), i.c.m. Stork-ventilator 
   - actiefgestuurde toevoerroosters 
 
Belgisch/Frans concept: - principe van Nederlands concept, met extra aandacht voor duurzame energie 

- aandacht voor zomercomfort, nachtelijke koeling van systeem zelf en 
  toegevoegde voorzieningen. 
 

Noors concept:  - voor (zeer) koude klimaten 
   - combinatie met warmteterugwinning 
   - kanaalsysteem voor toevoer 

- inblazing met verdringingsventilatie ter reductie van inblaasdebieten (circa 0,5/h 
  i.p.v. 1,0/h) 
 
 

De technische principes kunnen ook uitgebreider worden gecategoriseerd in klassen [46t]. 
Het toepassingsgebied van hybride ventilatie ligt voorlopig vooral bij schoolgebouwen. De invloed van 
hybride ventilatie op de EPC is minder dan bij een systeem met volledig gebalanceerde ventilatie. 
Gebaseerd op gelijkwaardigheid kan voor de huidige hybride ventilatiesystemen gesteld worden dat het een 
vermindering betreft van ongeveer 0,20, tegenover 0,25 bij gebalanceerde ventilatie met een HR-
warmteterugwinunit. 
    
Luchtcollector 
Er bestaan zowel dak- als gevelluchtcollectoren. In deze collectoren wordt de ventilatielucht opgewarmd 
door de zon. De collector is vrij simpel van opbouw en heeft een spouw tussen het donkere deel van de 
gevel en een glasplaat waardóór de toevoerlucht al dan niet mechanisch wordt geleid en wordt 
voorverwarmd. Schijnt de zon niet of onvoldoende krachtig, dan is het effect van de luchtcollector niet zo 
groot, mede omdat opslag van warmte met dit systeem nauwelijks plaatsvindt. Het principe van de serre valt 
hiermee te vergelijken. De laatste tijd, met de opkomst van (betaalbare) PCM-systemen lijkt dit principe weer 
nieuw leven te worden ingeblazen. PCM staat voor Phase Changing Materials. Het betreft zoutachtige 
materialen die een stolpunt hebben rond de gewenste binnenkamertemperatuur (20°C), waardoor 
overtollige warmte (zomer) wordt onttrokken aan de ruimte en weer wordt afgegeven bij een tekort aan 
warmte (zie bijlage Passieve zonne-energie).  
 
Warmteterugwinning uit ventilatielucht met Warmtepomp: de warmtepompboiler 
De warmtepompboiler is één van de toepassingen van een warmtepomp. Het grootte voordeel van deze 
specifieke toepassing is dat er toch warmte kan worden teruggewonnen uit de afvoerlucht ook als er geen 
lucht-lucht warmtewisselaar kan worden toegepast. Dit heeft bijvoorbeeld als oorzaak het niet kunnen 
plaatsen van toevoerleidingen of daar waar de natuurlijke toevoer van lucht prioriteit heeft. Bij de 
warmtepompboiler zorgt een lucht-water warmtewisselaar voor de onttrekking van warmte aan de 
afvoerlucht, waarna de warmtepomp deze op een efficiënte manier ‘warmer’ kan maken. Het principe van 
een warmtepomp is het omzetten van energie van een lager naar een hoger temperatuurniveau (tot 
maximaal 60°C). De meeste warmtepompen gebruiken hiervoor elektriciteit. Gasgestookte warmtepompen 
zijn energetisch efficiënter, maar duurder in aanschaf (Fig. 9).Het efficiënte transportmedium water kan de 
warmte door het gehele gebouw transporteren. De warmte kan worden ingezet voor de voorverwarming van 
tapwater of als voorverwarmingsunit bij de ventilatieopeningen in de gevel. Bij met name hybride-ventilatie is 
dit handig.  
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Fig. 9. Principe-schema gasgedreven warmtepomp [18]. 
 
Voorbeeld van haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door de ECN: woontoren Rijswijkseplein [16i] 
In deze woontoren ‘Rijswijkseplein’ worden de toe- en afvoerkanalen voor ventilatielucht van elkaar 
gescheiden en op afstand van elkaar gebracht. Ventilatiekanalen in de woning zelf komen hierdoor te 
vervallen, maar ook de warmteterugwin-unit met een rendement van 85%. De uitwisseling van de warmte 
van afvoer naar toevoer vindt plaats via vloeistofstromen. Het gaat hier om een twin-coil-systeem (Fig. 10). 
Bij een dergelijk systeem wordt de warmte uit de afvoerlucht in een lucht-vloeistof warmtewisselaar (zoals 
een autoradiator) overgedragen aan een vloeistof. De vloeistof wordt naar de luchtinlaatopening 
getransporteerd en draagt de warmte in een soortgelijke warmtewisselaar weer over aan de koude lucht. 
Door het lage rendement van warmteterugwinning (ca. 45%) van een twin-coil systeem wordt echter niet alle 
beschikbare warmte uit de afgevoerde ventilatielucht gewonnen. 
Teneinde ook de resterende warmte nog terug te winnen, wordt de afvoerlucht door een tweede ‘radiator’ 
gevoerd. De hieraan onttrokken warmte wordt met een warmtepomp op een hoger temperatuurniveau 
gebracht en weer aan de verse lucht toegevoerd. In Fig. 10 zijn indicatieve temperatuurniveaus 
weergegeven. De twin-coil koelt de afvoerlucht af van 22°C naar 12°C en warmt de toevoerlucht op van 0°C 
naar 10°C. De warmtepomp koelt de afvoerlucht verder af tot 4°C en warmt de toevoerlucht op tot 20°C. 
Omdat de warmtepomp slechts een beperkt temperatuurverschil hoeft te overbruggen, is de COP naar 
verwachting vrij hoog (4 tot 5). 
Afhankelijk van de uitvoeringvorm ligt de prestatiefactor van het totale systeem ligt tussen die van het twin-
coil systeem (5 tot 7) en die van de warmtepomp (4 tot 5). Op basis van primaire energie (rekening houdend 
met het elektrisch rendement van het openbare net) is dat 2 keer zuiniger dan stoken met een gasketel. 
Verder kan de warmtepomp in de zomer worden ingezet voor ruimteverwarming en warm-tapwaterbereiding. 
 

 
Fig. 10. Principeschets van het ventilatiesysteem met warmteterugwinning uit ventilatielucht d.m.v. 
warmtepomp en lucht-water warmtewisselaars, het twin-coil-systeem genoemd [16i]. 
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Voorverwarming en koeling door de bodem 
Op deze plaats wordt alleen ingegaan op directe koeling en verwarming van ventilatietoevoerlucht. De 
warmtepomp blijft buiten beschouwing. Het principe berust op verschil in temperatuur. In de winter is de 
bodem veelal warmer dan de toevoerlucht. Door de toevoerlucht eerst door de bodem te leiden wordt deze 
voorverwarmd. Aan het einde van de winter is de bodem, mede door de onttrokken warmte iets koeler. De 
afgekoelde bodem kan in de zomer dan weer gebruikt om de toevoerlucht af te koelen. Dit proces herhaalt 
zich. Het is duidelijk dat in de winter de lucht slechts wordt voorverwarmd tot een maximaal 10°C. De 
waarde van dit systeem voor flatgebouwen valt vooralsnog te betwijfelen. Zeker in een bestaande situatie 
zal het economisch rendabel inpassen van een dergelijk systeem niet eenvoudig zijn. 
 
VOORBEELDEN VAN PRODUCTEN EN GEBOUWTOEPASSINGEN 
 
Hybride ventilatie: Vent-O-System van Alusta en Bergschenhoek 
Het Vent-O-Systeem is een vooruitstrevend systeem waarbij automatisch zelfregelende toevoerroosters 
regeltechnisch gekoppeld zijn aan het mechanische afzuigsysteem (Fig. 11). De afvoerventilator stelt de 
capaciteit zodanig in dat deze gelijk is aan de som van de luchtvolumestromen van de toevoerroosters. De 
regeling gebeurt op basis van een programmeerbare vraagsturing (Vent-O-staat). De stand van de roosters 
wordt volgens een klokregeling vooraf ingesteld (vergelijkbaar met een geavanceerde digitale 
kamerthermostaat) Op deze wijze ontstaat een vorm van gebalanceerd ventileren. Dit systeem is dan ook 
uitvoerig beschreven in Isso-publicatie 62. Met dit system kan in de regel ook een EPC = 1,0 worden 
gerealiseerd (ook aan de hand van gelijkwaardigheidberekeningen) zonder specifieke aanvullende 
energiebesparende maatregelen. Het effect op de EPC is circa 0,15 en kan zelfs oplopen tot 0,30 als op de 
afvoerlucht een warmtepompboiler wordt toegepast. Bij de ontwikkeling en marktlancering van dergelijke 
systemen vindt  multidisciplinaire samenwerking plaats tussen leveranciers van roosters en ventilatoren 
[49t]. 
 

 
Fig.11. Vent-O-Systeem 
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Decentraal systeem: ClimaRad van Brugman  
Het ClimaRad-concept biedt een geïntegreerde oplossing voor verwarmen en ventileren op decentraal 
niveau (Fig. 12 en 13). De radiator heeft een ingebouwd gebalanceerd ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. De regeling van de units heeft plaats op basis van CO2- en RV-sensoren en is 
daarmee een vraaggestuurd ventilatiesysteem bij uitstek. EPC-waarden (op basis van gelijkwaardigheid) 
liggen ongeveer 0,10 - 0,12 lager dan een HR-wtw-unit. Door de combinatie van warmteterugwinning en 
regeling met CO2-sensoren lijkt het laagst haalbare energieverbruik voor ventilatie dicht te worden benaderd 
[49t]. De decentrale bediening op het in de ruimte geplaatste toestel zelf zorgt in hoge mate voor 
begrijpelijkheid bij de gebruiker. Verder maakt het ontbreken van echte luchtkanalen het toestel gemakkelijk 
reinigbaar, werkt de voorverwarmde ventilatielucht comfortverhogend en kan het systeem, de geïntegreerde 
radiator gewoon worden aangesloten op de bestaande cv-ketel.  Als nadelen kunnen worden genoemd de 
beperkte afstand tussen de toe- en afvoeropeningen, zowel binnen als buiten, van het toestel dat voor 
kortsluitstroming kan zorgen en het mogelijke hoge geluidsniveau van de ventilatoren. Het Energie Centrum 
Nederland heeft een prototype van de ClimaRad getest [59t]. Testen onder semi-laboratorium-
omstandigheden resulteerden in een terugwinrendement van 76 tot 90% voor een productieversie in 
combinatie met de binnenkort verkrijgbare aangepaste muurdoorvoeren.   
 

 
 Fig. 12. Het ClimaRad-systeem. [55t] 
 

 
Fig. 13. De plaats van de ClimaRad aan de gevel. 
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Kristinsson 
Architect Jón Kristinsson houdt zich al lang bezig met het thema “Duurzaam Bouwen”. Voor hem betekent 
dit Integraal Ontwerpen of wel een holistisch natuurkundige benadering van ecologisch bouwen. Enkele van 
zijn ontwerpen zullen hier worden besproken. Speciale aandacht blijft ook uitgaan naar ventilatie, omdat 
zoals eerder gesteld, het thermisch isoleren van gebouwen om transmissieverliezen tot een minimum te 
beperken technisch, ook aangaande de lichtopeningen, economisch en gebruikstechnisch goed op te lossen 
is. 
 
Ademende ramen 
Na het vele onderzoek, ook in de praktijk, kwam Kristinsson tot de conclusie dat één van de onopgeloste 
hiaten in het energiezuinig bouwen de ventilatie is: “Vanuit mijn gezichtspunt is de ventilatie van gebouwen 
de zwakste schakel in de ketting. De natuurlijke ventilatie in woonhuizen wordt door de regelgeving steeds 
meer mechanisch centraal geregeld met warmteterugwinning. Wat ons voor ogen staat is een decentrale 
high-tech huidbeademing van gebouwen, een ademend raam.” [12].  
Het doel werd een gezond binnenklimaat te scheppen in gebouwen, door per vertrek via de gevel naar 
behoefte te ventileren, door middel van een ademend raam (Fig. 14). Technisch werd dat vertaald in een 
computergestuurde, compacte en efficiënte ventilatie en luchtverwarming. Inmiddels is dit uitgewerkt tot een 
soort raamkolom met daarin een decentraal ventilatiesysteem per vertrek. De basis waarop het systeem 
werkt is de CO2-sensor. De uitgangspunten waren de volgende: 
 
- het percentage warmte dat wordt teruggewonnen uit de afgezogen lucht moet zeer hoog zijn  
  (streven van 95%) 
- het moet bestand zijn tegen grote luchtdrukverschillen tussen binnen en buiten. 
- het moet overal in de wereld inzetbaar zijn 
- gebruiksvriendelijk en hygiënisch zijn voor de gebruiker 
- niet kostbaar in aanschaf en onderhoud 
- ‘s nachts niet hoorbaar [3t]. 
 

 
Fig. 14. Het ademend raam. 
 
Het prototype van een ademend raam heeft vooralsnog de volgende voordelen duidelijk gemaakt: (1) het 
systeem blijkt niet vatbaar voor vorst en de CO2-sensor werkt ook goed als brandalarm. (2) het grootste 
bezwaar van het systeem is de geluidsproductie van de ventilatoren. Er wordt gewerkt aan een oplossing 
om bij maximaal vermogen (50 m3/h) onder 30 dB te komen. Dat is niet eenvoudig, want, ter vergelijk, de 
gemiddelde computer in huis produceert al 60 dB [9i]. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Zowel het twin-coil-systeem met warmtepomp als het decentrale ‘ademend raam’ lijken veel potentie 
te hebben voor de SlimFac10: decentraal en geen leidingen. 

• Ook hybride-ventilatie komt in aanmerking: eenvoudig, energiezuinig systeem. 
• Er dient vooral naar het bedieningsgemak, de aanpasbaarheid en de inzichtelijkheid van een goed 

energiezuinig ventilatiesysteem te worden gekeken.  
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Verdere voorbeelden 
 
Andere projecten van Kristinsson 
In de bijlage  Referentieprojecten komt het onderwerp ventilatie ook aan de orde. Daar worden de projecten 
de CV-loze woningen te Schiedam (1984), renovatie van portiek-flats te Schiedam (1989), de 
Zonnespouwwoningen en een analyse van de EPN na 20 jaar besproken. 
 
Referentieprojecten  
Voorbeelden van projecten in het bijlage Referentieprojecten, waarbij er extra aandacht is besteed aan 
ventilatie zijn verder: 
- ‘Reitse Hoeve’ te Tilburg 
- ‘Urban Villa’ te Amstelveen 
 
 
Verwarming 
 
“In goed geïsoleerde woningen kan passieve zonne-energie in voor- en najaar een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan ruimteverwarming. Op zonloze dagen en in de winter is de bijdrage van de zon echter gering. 
Het sterk wisselende aanbod van passieve zonne-energie, stelt hoge eisen aan de regelbaarheid van de 
verwarmingsinstallatie. Door de toename van de luchtdichtheid van de woningen, is een goed 
ventilatiesysteem onmisbaar geworden. Mede vanuit het oogpunt van energiebesparing, is de juiste 
combinatie van verwarmings- en ventilatiesysteem van groot belang. Ook de combinatie met 
tapwaterverwarming vraag de nodige aandacht” 
 
Het bovenstaande citaat is afkomstig uit het vademecum Energiebewust Ontwerpen van 
Nieuwbouwwoningen [18]. Dit is een samenvatting van hoe er over ruimteverwarming en energiezuinig 
bouwen kan worden gedacht. In deze bijlage zullen, vanuit deze visie, de diverse oplossingen ten aanzien 
van verwarming worden besproken. Tegelijkertijd zal de inbreng van het ontwerpprincipe Passiv-haus 
worden meegenomen. Dit ontwerpprincipe vraagt namelijk om een andere benadering van 
ruimteverwarming en de bijhorende onderdelen van het verwarmingssysteem.  
 
Om een idee te krijgen over de verschillen in warmte die een verwarmingsinstallatie moet leveren, wordt het 
Passiv-haus (in Nederland PVE-woning) met een standaard Bouwbesluit-woning met een EPN van 0.93 
t.a.v. warmtebehoefte voor ruimteverwarming vergeleken. In Fig. 1 wordt het enorme verschil in 
energieverbruik tussen een Bouwbesluit-woning en een PZE-woning duidelijk. Het energieverbruik voor 
ruimteverwarming voor een PZE-woning is ongeveer een factor 3 lager dan die van een Bouwbesluit-
woning. Als in deze vergelijking: ook een rijtjeswoning uit 1960 (gedeeltelijk dubbelglas, cv-ketel met 
rendement van 70%) met een energieverbruik voor ruimteverwarming van ongeveer 1600 m3 a.e. wordt 
betrokken dan is de afname zelfs 91%. Dit benadert een energiereductie voor ruimteverwarming volgens het 
Faktor 10 concept.  

 
Fig. 1. Energieverbruik voor ruimte- en tapwaterverwarming tussen een Bouwbesluit-woning en een PZE-
woning [13i]. 
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De verschillende verwarmingssystemen en hun onderdelen zullen worden besproken. Tot aan de paragraaf 
‘PVE-woning en verwarming’ wordt ervan uit gegaan dat de systemen worden toegepast in 
nieuwbouwwoningen volgens het huidige Bouwbesluit. 
 
Gasverwarming 
Voorafgaande aan een uiteenzetting van de diverse systemen is het zinvol kort in te gaan op de 
Nederlandse gas traditie. Toen in de jaren ’60 aardgas, na de vondst en de exploitatie van de grote 
gasvelden in Noord-Nederland, de belangrijkste brandstof voor verwarming werd, werden alle initiatieven 
t.a.v. verwarming gericht op het verbruik van aardgas. Aardgas is een ‘schone’ brandstof doordat er een 
bijna volledige verbranding plaatsvindt en de uitstoot van deeltjes met de hiermee geassocieerde zure regen 
zeer gering is. Dit leidde tot een traditie van de Nederlandse installatie voor ruimteverwarming 
gekarakteriseerd door:  
 

• Warmtebron: in de meeste gevallen een gasgestookte ketel. 
• Distributienet: cv-leiding, bij lokale gasverwarming zijn de gasleidingen het distributienet. 
• Verwarmingselementen (of elke andere wijze van warmte-afgifte): radiatoren, convectoren, 

vloerverwarming, gevelkachels (gas) of een openhaard. 
 

Gunstige verbruikscijfers van een gasgestookte ketel hangen af van de instelling van de gebruiks-
warmwatertemperatuur. Dit is de temperatuur die het water heeft op het moment dat het de 
verwarmingsketel verlaat naar de verwarmingselementen. De retour-watertemperatuur is de temperatuur in 
de waterkringloop die het water bij het instromen in de ketel heeft. Hoe groter de energiebehoefte van het 
gebouw en hoe kleiner het warmteafgifte-oppervlak van de verwarmingselementen, hoe hoger het 
temperatuur verschil tussen de gebruiks- en retourloop. Terwijl in de jaren ’70 meestal de gebruiks-
warmwatertemperatuur en de retour-watertemperatuur bij respectievelijk 90°C en 70°C lagen, bedroeg die 
verhouding in de jaren ’80 vaak al 70/50 en is daarna nog verder teruggebracht tot 50/40. Bij heel moderne 
verwarmingen wordt de verhouding op 40/30 al bereikt. Vanwege de lagere temperatuurniveaus zijn de 
verbrandingsgassen echter ook koeler, waardoor gevaar voor condensatie in de schoorsteen aanwezig is. 
Hierbij horen dan ook speciale rookkanalen die het condensaat kunnen verwerken.  
De beste verwarmingsketels functioneren volgens de hoogrendementstechniek, waarbij de warmte van de 
waterdamp in de verbrandingsgassen ook wordt gebruikt. Zo kan een effectiviteit van boven de 105% 
worden bereikt (Fig. 2) [2]. Dit lijkt (en is) fysisch onmogelijk, maar de waarde boven 100% is het gevolg van 
een eerdere rekenafspraak van de verwarmingsproducenten. Men was tot 20 jaar geleden nog van mening 
dat verbrandingsgassen de kachel warm moesten verlaten, zodat de schoorsteen en de verwarmingsketel 
niet door condenserende waterdamp en zuren zouden worden aangetast. Omdat de door de schoorsteen 
afgevoerde warmte -bij aardgas is nog altijd 11% van de primaire energie verbonden met waterdamp op 
termijn niet voor bruikbaar werd gehouden, werd de zogenaamde bovenste en onderste 
verbrandingswaarde ingevoerd. De uit de schoorsteen wegtrekkende warmte, was de bovenste 
verbrandingswaarde en werd buiten de berekening gehouden. De onderste werd gesteld op 100%, hoewel 
het slechts om 89% ging. Bij de moderne HR-ketels wordt evenwel ook het condensaat benut, en wel om 
het water voor te verwarmen.  
 

  
Fig. 2. Principe van een Hoogrendementsketel 
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Deze rekenafspraak moet niet worden verward met het verschil tussen energie en exergie [10]. Om 
stilstandverliezen te minimaliseren en opstartefficiëntie na te streven wordt respectievelijk een elektrische 
ontsteker gebruikt i.p.v. een waakvlam en een modulerende of meertrapssturing toegepast.  
Ook de circulatiepomp zorgt voor energieverliezen. De minimale stroom die nodig is om een ketel niet te 
laten koken en drukverlies veroorzaakt door omschakelventielen zorgen voor extra stroomverbruik.  
 
Een (tegel)kachel kan ook worden ingezet als warmtebron en verwarmingselement in een. Ook bij een goed 
geïsoleerde woning met een kort stookseizoen kan deze als ‘zuinige’ hoofdverwarming dienen. Een 
voorbeeld hiervan is het plan van Kristinsson, die zijn ‘Minimum Energiewoning’ van een kachel voorziet 
[12]. Van oorsprong is de tegelkachel een zeer zware kachel met hout als brandstof. De kachel werd in korte 
tijd  hoog opgestookt, waarna deze gedurende een lange tijd warmte bleef afgeven, vooral veel 
stralingswarmte. Tegenwoordig zijn er diverse typen verkrijgbaar en wordt o.a. gas als brandstof gebruikt. 
Een nadeel van de tegelkachel is de traagheid en daarom niet altijd even goed aansluit bij het huidige 
leefpatroon van bewoners. Overigens heeft een goede houtkachel bij ecologen een streepje voor, als het de 
reductie van CO2-uitstoot betreft (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Voorbeeld van een romantische houtkachel, inclusief theepot. 
 
C.V.-water 
Bij water-c.v. is de verhouding tussen stralings- en convectiewarmte afhankelijk van het type 
verwarmingselement. Een groter stralingsaandeel betekent dat een lagere, gemiddelde luchttemperatuur in 
een vertrek mogelijk is. Dit werkt energiebesparend, omdat zowel de transmissie- als de ventilatieverliezen 
afnemen. Ideaal is een relatief lage watertemperatuur in combinatie met een relatief groot verwarmend 
oppervlak. 
Tegenover straling staat zoals bekend convectie. Verwarmingselementen worden o.a. beoordeeld op deze 
twee fysische verschijnselen (Fig. 4).  
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Fig. 4. Aandeel straling en convectie bij verschillende typen verwarmingselementen. 
 
De comforttemperatuur in een ruimte wordt ruwweg bepaald door het gemiddelde van stralingstemperatuur 
en luchttermperatuur. Bij vloerverwarming bijvoorbeeld is de stralingstemperatuur hoger dan bij 
radiatorverwarming, waardoor de luchttemperatuur lager kan zijn om eenzelfde comforttemperatuur te 
bereiken. Verder is bij vloerverwarming de temperatuurgradient tussen vloer en plafond gelijk, terwijl deze bij 
radiatoren enkele graden is. Ook is er bij radiatoren een grotere luchtstroming in de ruimte. Volgens het 
comfortmodel van Fanger moet een grotere luchtstroming worden gecompenseerd door een hogere 
luchttemperatuur [46]. Zie verder de bijlage Gebruiker & Comfort. 
 
Voordelen water-c.v. (t.o.v. luchtverwarming): 

• Beter regelbaar per vertrek: de regelbaarheid is nog groter indien thermostatische radiatorkranen 
worden toegepast. Er kan dan ook optimaal worden gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. 
De regelbaarheid van multi-zone-luchtverwarming is echter wel vergelijkbaar. 

• Groter stralingsaandeel: hierdoor kan de gemiddelde luchttemperatuur op zithoogte, bij gelijkblijvend 
comfort, 1 à 2°C lager zijn vergeleken met luchtverwarming. 

• Lager energieverbruik: gemiddelde luchttemperatuur waarvan wordt uitgegaan ligt 0,6°c hoger. Dit 
komt bij een Bouwbesluitwoning overeen met 3% van het totale energieverbruik. 

• Lager electriciteitsverbruik: zelfs als de water-c.v. wordt gecombineerd met warmteterugwinning is 
het electriciteitsgebruik vaak lager dan bij luchtverwarming. 

• Minder bouwkundige randvoorwaarden. 
• Kleiner ruimtebeslag voor leidingen. 

 
Nadelen water-c.v. (t.o.v. luchtverwarming): 

• De verwarmingselementen (radiatoren, convectoren) nemen relatief veel ruimte in: hierdoor zijn ze 
ook belemmerend voor de indelingsmogelijkheden van vertrekken. 

• Stofophoping: radiatoren, maar vooral convectoren worden gezien als stofnesten. 
• Eén thermostaat: maakt de regeling bij een afwijkende warmtebehoefte (zoals badkamer) lastig. 

Zelfs thermostaatkranen bieden hier geen oplossing (in de zomer kan wel specifieke 
warmtebehoefte bestaan in bijvoorbeeld de badkamer). Meer hierover in de hoofdstukken Woning 
automatisering, Gebruiker & Comfort. 

 
Verwarmingselementen 
De verschillende typen radiatoren zijn: 
 

• Paneelradiatoren: bestaat uit 1 of meer platen. Een plaat heeft de voorkeur, meerdere platen geven 
verhoudingsgewijs minder stralings- en meer convectiewarmte af. 

• Paneelconvectoren: deze hebben extra lamellen; meer convectie, weinig waterinhoud (snelle 
reactie), licht in gewicht. 

• Gladde wandpaneelradiatoren: het strakke uiterlijk maakt ze duur doordat er extra staal toegepast 
moet worden, tevens trager door de grotere waterinhoud. 

• Ledenradiatoren: de ‘ouderwetse’ radiator (Fig.  5). 
 



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. De ledenradiator in een nieuw jasje. 
 
Convectoren kunnen een kleiner zijn dan radiatoren, maar ook groter zoals putconvectoren. Ze hebben als 
voordeel dat ze geplaatst kunnen worden waar voor een radiator geen ruimte is. Een convector wordt 
opgebouwd uit dunne wamwaterleidingen met daar omheen, op korte afstand van elkaar, dunne metalen 
lamellen. Er zijn twee typen convectoren: 
 

• Wandconvectoren of vrijstaande convectoren: deze zijn in een lage ombouw geplaatst en 
bevorderen de natuurlijke trek, waardoor convectie plaatsvindt. 

• Putconvectoren: de ombouw is in dit geval de put. 
 
Vloerverwarming is bij een gebouwschilisolatie van Rc = 2,5 (huidige Bouwbesluit) tot Rc = 5,0 m2K/W 
uitsluitend geschikt als bijverwarming. Vloerverwarming verhoogt het comfort vooral door het hoge aandeel 
stralingswarmte. Een vergelijking t.a.v. het energieverbruik met andere verwarmingselementen is niet 
eenduidig te geven. Passieve zonne-energie niet optimaal worden gebruikt, omdat de vloer te traag 
reageert. De vloer wordt verwarmt door een kunststof buizenstelsel met water van maximaal 50°C. De 
oppervlaktetemperatuur mag niet warmer zijn dan 28°C i.v.m. de behaaglijkheid. Er zijn twee 
installatiemethoden voor vloerverwarming: nat- en droogbouw (Fig. 6). 
 
Voordelen vloerverwarming: 

• Verhoging comfort: geen koude vloer, er ontstaat een gelijkmatigere luchttemperatuur. 
• Installatie weggewerkt. 
• Weinig luchtbeweging en minder stofspreiding. 
• Geschikt voor LTV-bronnen: warmtepomp, zonnecollectoren etc. 

 
Nadelen vloerverwarming: 

• Extra vloerpakket nodig van 50-80 mm. 
• Relatief traag systeem: langere opwarmtijd en moeilijker regelbaar door wisselend aanbod van 

passieve zonne-energie. 
• Lijkt minder geschikt voor vloeren met een geringe massa: HSB. 
• Hogere installatiekosten. 
• Beperking vloerafwerking: vaste vloerbedekking vermindert de efficiëntie van vloerverwarming 

aanzienlijk. 
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Fig. 6. Vloerverwarming: nat- en droogbouw. 
 
 

 
Fig. 7. Warmtewand: verticale ‘vloerverwarming’. 
 
 
C.V.-lucht 
Bij centrale luchtverwarming met gebalanceerde ventilatie wordt de lucht verwarmd in een luchtverwarmer 
en via een kanalenstelsel door de woning verspreid. Via het trappenhuis, hal of kanaal wordt een deel van 
de lucht, de recirculatielucht, weer teruggevoerd naar de luchtverwarmer en opnieuw verwarmd. Het andere 
deel wordt via keuken, badkamer en toilet naar buiten afgevoerd nadat het de warmtewisselaar is 
gepasseerd. 
 
Enkele algemene aandachtspunten bij luchtverwarming: 
 

• Twee typen warmtebronnen: (1) direct: lucht wordt in het (verbrandings)toestel zelf opgewarmd. (2) 
indirect: een c.v.-ketel verwarmt via een warmtewisselaar de lucht. De c.v.-ketel kan daarnaast ook 
radiatoren verwarmen. 

• Twee systemen: één- en meerzones: meerdere zones maakt het mogelijk in te spelen op de 
verschillende warmtebehoeftes die verschillende vertrekken met zich meebrengen. 

• Comfort, naast een goede plaatsing, is van belang:  
o Luchtsnelheid in de kanalen maximaal 3 m/s. 
o Lucht moet in de woonkamer zowel hoog als laag worden ingeblazen. 
o Hoog, warm inblaaspunt met inducerend of turbulent rooster: <2,0 m/s. 
o Hoog, onverwarmd inblaaspunt met inducerend of turbulent rooster: <1,0 m/s. 
o Laag, warm inblaaspunt: <0,8 m/s. 
o Laag, onverwarmd inblaaspunt: <0,4 m/s. 

• Geluidshinder door het toepassen van flexibele bevestigingen. 
• I.v.m. koudeval mag het glasoppervlak met een ‘gemiddelde’ U-waarde niet te groot zijn. 

 
Voor meer, gedetailleerde wordt verwezen naar Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen. 
Vademecum, Novem, 1992 [18]. 

  
PZE-woning en verwarming 
 
In een PZE-woning wordt naast een uitgebreide toepassing van warmtevraagbeperkende maatregelen ook 
nog eens zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare zonnewarmte. In een dergelijke woning is de 
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behoefte aan fossiele energie voor verwarming dusdanig laag dat het de vraag is of de gebruikelijke 
gasketel als verwarmingsbron nog wel de meest geschikte installatie is. In deze paragraaf wordt bij de 
kwantitatieve analyse van de systemen ook rekening gehouden met het opwekken van warm-tapwater. Dit 
wordt gedaan omdat voor warm-tapwaterbereiding vaak hetzelfde opwekkingstoestel wordt gebruikt en het 
overgrote deel van de benodigde energie binnen dit concept voor de bereiding van warm-tapwater nodig is.  
Er is hier gekozen voor een analyse van het principe van de PZE-woning, omdat de kenmerken het beste 
overeenkomen met het gedachte ontwerp voor het renoveren van de na-oorlogse hoogbouw. De PZE-
woning heeft als hoofdkenmerk “het komen tot een zo klein mogelijke warmtevraag voor ruimteverwarming”. 
De eerder besproken typen verwarming zullen ook tegen het licht worden gehouden op hun haalbaarheid in 
de PZE-woning. Er wordt dan gekeken naar het verschil in warmtevraag, CO2-uitstoot (primaire energie) en 
comfort. 
 
De kenmerken: 
 

• De constructie is een samenstelling van HSB en beton. 
• De schil is zeer goed geïsoleerd: Rc-gevel =  6,0 m2K/W en U-glas = 0,7 W/m2K. 
• Oriëntatie op het zuiden met 60% glas op de benedenverdieping, 30% boven en 10% glas op het 

noorden. 
• Er wordt overdag beneden en ‘s nachts boven geventileerd (90 m3/h) met balansventilatie met een 

HR-ventilatie-unit met een rendement van 90%. 
• Infiltratiedebiet van 10 m3/h. 
• De temperatuur in de leefzone op de begane grond is 21°C, op de 1e verdieping 16°C, terwijl de 

zolder niet wordt verwarmd. 
• Alleen op de 1e verdieping hebben de ramen een overstek van 50 cm. 

 
In het onderzoek “Verwarmingsconcepten PZE-woning” van het ECN is met behulp van TRNSYS de basis-
PVE-rijtjeswoning doorgerekend voor de periode van een jaar voor het Nederlandse klimaat [13i]. De 
hoeveelheid warmte die elk kwartier nodig is om de woning op de gewenste temperatuur te houden, is 
berekend uit de som van warmteverliezen en -winsten (transmissie en ventilatieverliezen, interne 
warmtebronnen, zoninstraling etc.). Een dergelijke analyse resulteerde in een netto-warmtevraag of 
thermische vermogen over het stookseizoen.   
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Fig. 8. Jaarbelastingduurkromme van de PVE-woning: met en zonder nachtverlaging [13i]. 
 
Rangschikking van het thermische vermogen naar grootte geeft dan het benodigde thermisch vermogen per 
aantal uren van het jaar teneinde de woning op de gewenste temperatuur te houden (Fig. 8). Dit is 
uitgevoerd met en zonder nachtverlaging. Het oppervlak onder de curve geeft de totale jaarlijkse 
warmtevraag voor ruimteverwarming weer (in kWh/a). Als er geen nachtverlaging wordt toegepast is het 
maximaal benodigde vermogen voor ruimteverwarming ca. 2,3 kW. Met nachtverlaging en een 
opwarmingsduur ‘s ochtends van ongeveer een uur komt deze rond 4,0 kW te liggen. Deze maximale 
vermogens komen echter zo weinig voor dat ze binnen de uiteindelijke berekening werden uitgesloten. De 
totale jaarlijkse warmtevraag bedroeg respectievelijk 2,8 en 2,9 GJ met en zonder nachtverlaging. Het 
verschil van 0,1 GJ komt overeen met 3 m3 a.e., oftewel 5 keer uitgebreid onder de douche.  
In Fig. 9 wordt inzicht gegeven over het kostenbesparende doel van het Passiv-haus. De kosten stijgen 
evenredig met de energievraag voor ruimteverwarming. Met de bouwkosten is het omgekeerde het geval. 
De bouwkosten dalen hyperbolisch naar mate de woning minder energiezuinige is. De sprong in zowel de 
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bouwkosten als de totale kosten bij een energievraag van 15 kWh/m2a is het gevolg van de overgang tussen 
het wel en niet hoeven plaatsen van een complete verwarmingsinstallatie. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat het economischer is om net iets beter te isoleren en een betere warmteterugwinning in te 
zetten, zodat een verwarmingsinstallatie kan vervallen.  
 

 
Fig. 9. De relatie tussen bouw- en energiekosten en de specifieke energievraag voor ruimteverwarming van 
Duitse eengezinswoningen (www.passiv.de). De knik is het vervallen van een verwarmingsinstallatie bij een 
Passiv-haus [12i]. 
 
Verwarmingsconcepten 
Tabel 1 geeft de gemiddelde netto warmtevraag van een PZE-woning [13i]. 
 
Tabel 1. Netto warmtevraag PZE-woning 
Gemiddelde Netto Warmtevraag PZE-
woning 

Energie/jaar Percentage kWh/m2a 

Warmtevraag voor ruimteverwarming 2,9 GJ/a 22% 9,0 kWh/m2a 
Warmtevraag voor warm-tapwater (vóór 
zonnecollector) 

10,4 GJ/a 78% 31,9 kWh/m2a 

Totale netto warmtevraag 13,3 GJ/a 100% 40,9 kWh/m2a 
                   
Voor de PZE-woning (ECN) zijn 8 verschillende verwarmingsconcepten ontworpen en getest. Ze hebben 
gemeen dat ze een zonnecollector op het zuiden hebben die alleen wordt ingezet voor de bereiding van het 
benodigde warm-tapwater (dekkingsgraad van 57%), terwijl overal een warmteterugwin-unit aanwezig is om 
warmte terug te winnen uit het gebruikte douchewater. Er is geen gedoseerd ‘wegloopregeling’, dat toch nog 
0,4 GJ aan warmte effectief zou kunnen terugwinnen. Alle concepten, met een enkele uitzondering, hebben 
een HR-warmteterugwin-unit op ventilatielucht met een rendement van 90%.  
 
Concept 1. HR-ketel met radiatorenverwarming 
 

 
Fig. 10. Installatie bestaande uit HR-ketel, radiatorverwarming, zonnecollector met buffervat en 
warmtewisselaar op het afgevoerde warm-tapwater. 

http://www.passiv.de/
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Concept 2. HR-ketel met vloerverwarming 
De opbouw is identiek aan concept 1, alleen met vloerverwarming als hoofdverwarming (Fig. 11). De 
comforttemperatuur ligt bij vloerverwarming 1-2°C lager dan bij verwarming met radiatoren. Er wordt dan 
ook verder gerekend met 20°C als ruimtetemperatuur bij de toepassing van vloerverwarming [13i]. 
 

 
Fig. 11. Installatie met vloerverwarming i.p.v. radiatoren. 
 
Concept 3. HR-ketel met luchtverwarming 
Het Passiv-haus principe gaat eigenlijk altijd uit van luchtverwarming (Fig. 12). Eén van de belangrijkste 
drijfveren is namelijk het voorkomen van een uitgebreide verwarmingsinstallatie. De ventilatiekanalen 
worden bij luchtverwarming dubbel gebruikt, leidend tot kostenbesparing op o.a. een HR-ketel en 
verwarmingselementen. De hogere kosten voor de extra isolatie worden zo gecompenseerd. Weinig 
transmissieverlies is belangrijk, omdat er niet té hete lucht de ruimtes mag worden ingeblazen. Ventilatie en 
luchtverwarming werken onafhankelijk van elkaar en de gemiddelde luchttemperatuur is 1°C hoger dan bij 
radiatoren.  
 

 
Fig. 12. Installatie met luchtverwarming i.p.v. radiatoren. 
 
Concept 4. Warmtepomp met bodemwarmtewisselaar 
Bij de warmtepomp met bodemwarmtewisselaar wordt voor de ruimteverwarming gebruik gemaakt van een 
elektrisch aangedreven warmtepomp, die bodemwarmte van een relatief lage temperatuur (5-10°C) naar 
een hogere temperatuur (35-40°C) brengt en afgeeft aan een vloerverwarmingssysteem. De warmtepomp 
heeft echter een veel te laag vermogen om ook warm-tapwater te bereiden en zou dan veel te duur worden. 
Als alternatief kan de kleine warmtepomp (1,0 kWh) continu een voorraad tapwater op temperatuur houden 
(Fig. 13). Dit heeft evenwel als nadelen: 

• Het tapwater moet warmer zijn geweest dan 65°C. Dit betekent dat het rendement (COP) van de 
warmtepomp terugloopt ten gevolge van een ΔT van 60°C (65 - 5°C), zodat er of wel nog een 
naverwarmer nodig is of wel dat het vat constant 65°C moet zijn (met veel transmissie verliezen). 

• Inhoud van het vat moet voldoende groot zijn. Transmissieverliezen zijn hiervan het gevolg. Bij een 
vat van 200 liter kan het transmissieverlies oplopen tot een warmteverlies van 340 kWh/a of 1,2 
GJ/a oftewel 9% van de totale netto warmtevraag van een PZE-woning. 

 
De plaatsing van een vat tapwater in de buurt van de leefruimtes heeft als nadeel dat het in de zomer leidt 
tot onnodige opwarming van deze ruimtes. Deze nadelen lijken dermate groot dat een combinatie van 
warmtepomp en ketel niet is te vermijden. Voordeel hiervan is dat ook in extreme situatie de ketel 
ondersteuning kan bieden bij de ruimteverwarming of een weigering van de warmtepomp kan opvangen.  
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Fig. 13. Installatie met een warmtepomp en vloerverwarming voor de ruimteverwarming en een 
zonnecollector met buffervat en ketel voor warm-tapwater. 
 
Concept 5. Warmtepomp op ventilatielucht 
Een warmtepomp op ventilatielucht lijkt geen goede toepassing te hebben in nieuwbouwwoningen, omdat 
een wtw-unit een veel hoger terugwinrendement heeft (90%). Een wtw-unit heeft bij een 
temperatuursverschil tussen binnen en buiten van 15°C een prestatiefactor van 12 (teruggewonnen warmte 
/ elektriciteitsverbruik). Bij een warmtepomp is dit een factor 3 lager met een COP van bijvoorbeeld 4. Voor 
de warmtepomp op ventilatielucht lijkt alleen een toepassing binnen de bestaande bouw een optie, en wel in 
het bijzonder daar waar uitgebreide kanaalsystemen niet kunnen worden ingepast. 
 
Concept 6. Warmtepomp met opvangvat voor gebruikt warm-tapwater 
Het doel van de warmtepomp met opvangvat voor gebruikt warm-tapwater is de warmte van het gebruikte 
warm-tapwater gedoseerd af te geven aan de vloerverwarming m.b.v. een ‘wegloop’-regeling in het 
buffervat. Een berekening toont aan dat maximaal 3,1 GJ benut kan worden voor de vloerverwarming. Dit is 
in goede overeenstemming met de 2,8 GJ die nodig is voor ruimteverwarming [13i]. 
 
Concept 7. Warmtepomp met warmtewinmuur 
De warmtewinmuur is een buitenwand geïntegreerde collectoren (Fig. 14) [70t, 12i en 13i].  
 

 
 
Fig. 14. Warmtewinnuur met warmtepomp. 
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Concept 8. Buffervat met gelaagde opslag 
 
Grote buffervaten (1m3 tot ca. 30m3) worden in Duitsland geregeld toegepast in energiezuinige woningen 
[23i]. Het is echter de vraag of een groot buffervat energetisch voordelig is. In de zomer zorgt het voor 
onnodige opwarming van de woning en in de winter is de bijdrage door een geringe zoninstraling beperkt.  
 
Resultaten van de verwarmingsconcepten 
In het onderzoek “Verwarmingsconcepten PZE-woning” van het ECN werd met behulp van TRNSYS de 
netto warmtevraag van de eerste vier, ogenschijnlijk meest voor de hand liggende concepten doorgerekend 
(Tabel 2 en Fig. 15). 
 
Tabel 2. Netto warmtevraag voor de soorten ruimteverwarming. Tevens is de gemiddelde 
binnentemperatuur weergegeven. 

 
Concept 

 
Opwekker Warmteafgifte Nachtverlaging Overig 

Gemiddelde 
Ruimtetemp. 

(°C) 

Netto 
warmtevraag 

(GJ) 
1 ketel Radiator ja  21,0 2,8 
1 ketel Radiator nee  21,3 2,9 
2 ketel Vloer ja  21,2 3,7 
2 ketel Vloer nee  21,3 3,8 
2 ketel Vloer ja -1°C 20,2 2,9 
3 ketel Lucht ja  21,0 2,7 
3 ketel Lucht nee  21,2 2,8 
3 ketel Lucht ja +1°C 21,9 3,3 
4 warmtepomp Vloer nee  21,3 3,8 

 
 

 
Fig. 15. Grafische weergave van tabel 1. 
 
Enkele resultaten en conclusies van dit onderzoek waren: 
1. De simulaties wijzen uit dat de netto warmtevraag bij dezelfde binnentemperatuur voor radiatoren en 
luchtverwarming vrijwel gelijk is. 
2. De netto warmtevraag ligt iets (≈ 1 GJ) hoger bij vloerverwarming (met ketel of pomp) vergeleken met die 
met radiatoren of luchtverwarming . Dit kan worden tegengegaan door de vloer beter te isoleren. 
3. Bij extrapolatie van de gesimuleerde warmtevraag naar lagere temperaturen blijkt voor alle vier concepten 
van verwarming de warmtevraag nul te worden bij 16,8°C. Dat betekent dat de woning alleen al door 
zoninstraling en interne warmtebronnen niet kouder wordt dan 16,8°C. 
4. Nachtverlaging leidt niet tot een significant energiewinst zoals bekend van een Bouwbesluit-woning.  
5. Het meest gangbare opwektoestel is de HR-combiketel. Dit toestel lijkt de beste optie om een PZE-
woning (bij) te verwarmen en te voorzien van warm-tapwater. Het opwekkingrendement is voor zowel 
verwarming als warm-tapwaterbereiding hoog (90%) in vergelijk tot andere warmteopwekkers (60%). 
6. Mogelijk goedkopere opwektoestellen zijn: 
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a) Gaswandketel: een geiser die zowel c.v.-water als warm-tapwater kan aanmaken met een 
evenwel lager rendement van 50%. 

b) Geiser met boilervat: het boilervat is gevuld met warm-tapwater en een tweede 
warmtespiraal voor het c.v.-water. (LTV) en wordt op temperatuur (55°C) gehouden door de 
geiser. Voordelen zijn dat er altijd een voorraad warm-tapwater beschikbaar is en er geen 
regeling en kleppen etc. nodig zijn. 

 
7. De exploitatiekosten van een warmtepompsysteem zijn het hoogst en de CO2-uitstoot het laagst. Een 
‘geiser’ is het goedkoopst, maar stoot meer CO2 uit dan de HR-ketel. De HR-ketel is een weinig duurder in 
aanschaf dan de ‘geiser. Samengevat: 

CO2-uitstoot : ‘geiser’ > HR-ketel > warmtepomp 
Exploitatiekosten: warmtepomp > HR-ketel > ‘geiser’ 

 
8. De HR-ketel is in Nederland terecht ingeburgerd als zijnde een energiezuinig apparaat dat als voor elke 
woning een individuele warmteopwekker noodzaak is dit het beste apparaat is. De gebruiker is er vertrouwd 
mee. 

 
9. Het verhogen van het rendement van de HR-ketel voor warm-tapwaterbereiding en het optimaliseren van 
het buffer- en/of voorraadvat verdienen verder onderzoek.  
 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Toepassing van een warmtepompboiler als plaatsing van een centrale wtw-unit (inclusief kanalen) of 
een decentrale wtw-unit voor ventilatie in de gevel niet mogelijk is.  

• Het afwegen van individuele systemen of het toepassen van collectieve systemen is heel belangrijk 
i.v.m. gebruik en vertrouwen van de gebruiker. 

• De verschillende verwarmingselementen ontlopen elkaar niet veel bij toepassing in een PZE-
woning. Ook in een appartement lijken verschillen tussen de verschillende verwarmingselementen 
niet waarschijnlijk.  

• De uitwerking van een buffer-/voorraadvat voor collectief gebruik staat nog ter discussie. 
• Het lijkt interessant een systeem bestaande uit een warmtepompboiler, en hybride-ventilatie met 

decentrale voorverwarming op haalbaarheid bij hoogbouw te toetsen. Een serre kan dan weer 
interessant te worden. 

• Het PZE-woning-principe heeft een “gebruiksaanwijzing” nodig voor bewoners die hier onbekend 
mee zijn. 

• Een (hout)kachel vormt in een meergezinswoonblok geen optie. 
• Het dak is de locatie waar collectieve installatie-onderdelen (collectoren, ventilatoren, 

warmtepompboiler etc.) kunnen worden geplaatst. 
 
 
Actieve zon-water systemen en photovoltaïsche systemen 
 
Naast directe benutting van zonne-energie voor de opwarming van een binnenruimte kan zoninstraling ook 
elders voor opwarming zorgen, waarna het via een medium en opslag gebruikt kan worden voor 
bijvoorbeeld verwarmingselementen als radiatoren of voor het opwarmen van tapwater. Daarnaast zijn er 
ook collectoren die zonnestralen kunnen omzetten in elektriciteit d.m.v. de zogenoemde photovoltaïsche 
cellen. 
 
Actieve zon-water systemen 
Bij actieve thermische zon-water systemen worden meestal zonnecollectoren gebruikt. Door leidingen, op 
enige afstand van elkaar geplaatst stroomt vloeistof dat door direct en diffuus zonlicht dat op de zwarte 
collector valt, wordt verwarmd. De warme vloeistof wordt opgeslagen in een voorraadvat en is beschikbaar 
voor tapwater- en/of ruimteverwarming. Een zonnecollector die gebruikt wordt voor warm-tapwater wordt 
ook wel een zonneboiler genoemd.  
De optimale oriëntatie is (Fig. 1): 

• Zonneboiler: gevelazimut 60° oostelijk van zuid tot 60° westelijk van zuid, onder een hellingshoek 
van 42°. 

• Zonnecollector voor ruimteverwarming: gevelazimut 45° oostelijk van zuid tot 45° westelijk van zuid, 
onder een hellingshoek van 52°. 
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Het maakt verschil of de warmte van een zonnecollector wordt benut voor ruimteverwarming (warmtevraag 
alleen in het stookseizoen) of voor verwarming van tapwater (warmtevraag gedurende het gehele jaar). In 
het eerste geval zal de hellingshoek steiler moeten zijn dan voor een systeem voor bereiding van tapwater.  
 

 
Fig. 1. Effect van de collectoropstelling op de opbrengst (100% = maximaal) [8]. 
 
Verbeteringen van de standaard zonnecollectoren zijn draaibare collectoren die zo de ideale positie kunnen 
aannemen, afhankelijk van de beschikbare irradiantie (Fig. 2). Verder zijn vacuüm-collectoren effectiever, 
omdat de collectoren zodanig worden geïsoleerd dat warmteverliezen nagenoeg verwaarloosbaar zijn met 
als gevolg ook een hoge energiebijdrage gedurende het voor- en naseizoen.  
 

 
Fig. 2. Een ideale combinatie: draaibare vacuümcollectoren. 
 
Binnen het concept van de zonnecollector bestaan verschillende uitvoeringen, waarbij de c.v.-ketel altijd 
wordt gebruikt voor de naverwarming van het warm-tapwater tot de benodigde 60°C (Fig. 3 en 4).  
 

 
Fig. 3. Zonneboilers in verschillende uitvoeringen. 
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Fig. 4. Een ideale toepassingscombinatie: het zwembad wordt in de zomer verwarmd met zonnecollectoren.  
 
De dimensionering van een zonnecollector voor het verwarmen van tapwater bij een eengezinswoning kent 
een optimale maat met als criteria de kosten, beschikbare ruimte en effectieve benutting van het 
zonaanbod. Aangezien een zonnecollector in een aanzienlijk deel van de totale warmtevraag (± 27% door 
voorverwarming van warm-tapwater in een PZE-woning bij een dekkingsgraad met een jaargemiddelde van 
57%) kan voorzien, is de juiste dimensionering van de zonnecollector van groot belang. Uitgangspunt is een 
op het zuiden georiënteerde collector, die onder een hoek van 37° met de horizontaal (de hellingshoek) is 
gemonteerd. In eerste instantie is aangenomen dat de zonnecollector uitsluitend voor warm-
tapwaterbereiding wordt ingezet. Voor details wordt verwezen naar Koene et al. [13i, p. 25]. Voor het 
bijbehorende buffervat is een inhoud van 200 l (gemiddeld gebruik van 175 l per dag) genomen. Uit 
simulaties blijkt dat er meer zonnewarmte kan worden verzameld met grotere boilervaten. De energetisch 
optimale inhoud ligt in de orde van 1 m3, afhankelijk van het collectoroppervlak. Echter, de winst ten 
opzichte van het boilervat van 200 l is gering (5%) en een 200 l vat vraagt minder bouwkundige 
voorzieningen dan een vat van 1 m3.  
In het onderzoek naar de optimale PZE-woning is bepaald hoeveel van de warm-tapwatervraag in 
afhankelijkheid van het zonnecollector-oppervlakte met de zonnecollector kan worden gedekt (de 
dekkingsgraad) (Fig. 5) [13i]. Indien de temperatuur van het water in het buffervat hoger is dan de gewenste 
temperatuur van het tapwater, wordt een hoeveelheid koud water bijgemengd om de gewenste temperatuur 
en het gewenste debiet van het warm water te bereiken.  
 

 
Fig. 5. Dekkingsgraad voor warm-tapwater met een zonnecollector, afhankelijk van het oppervlak van de  
Collector, boilervat 200 l. 
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Zoals verwacht is de dekkingsgraad in de zomer hoger dan in het stookseizoen en neemt de dekkingsgraad 
toe met het collectoroppervlak. Eveneens blijkt dat boven een collectoroppervlak van ongeveer 4-5 m2 een 
verder toename van het oppervlak een steeds geringer effect heeft op de dekkingsgraad. Economisch 
gezien is het kiezen voor een collectoroppervlak van 4 m2 het gunstigst. Voor de optimale PZE-woning is 
uiteindelijk gekozen voor een collectoroppervlak van 6 m2, dat op een kostengunstige manier (geringe 
meerkosten) een extra milieuvoordeel oplevert.  
 
Photo-voltaïsche systemen 
Photovoltaïsche (PV) zonne-energie, ook wel zonnestroom genoemd, berust op de omzetting van licht in 
elektriciteit (Fig. 6). Deze omzetting vindt plaats in een zonnecel. Een serie van zonnecellen vormen een 
PV-paneel.  
 

 
 
Fig. 6. Een PV-systeem in een woning en het principe van een zonnecel. 
 
De optimale oriëntatie voor PV-panelen is bij een gevelazimut 45° oostelijk van zuid tot 45° westelijk van 
zuid, onder een hellingshoek van 36°. Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in wattpiek, 
ofwel het vermogen dat bij volle zon wordt geleverd. In de Nederlandse situatie ligt het piekvermogen rond 
110 Wp/m2. De jaarlijkse opbrengst per wattpiek bij een gemiddeld PV-paneel kan worden begroot op 0,85 
kWh/Wp ofwel 95 kWh/m2. Het totale elektriciteitsverbruik ligt bij de gemiddelde eengezinswoning op 
ongeveer 3300 kWh per jaar. Los van opslag en distributie betekent dit dat een woning 35 m2 PV-panelen 
nodig heeft om in de totale eigen stroom te voorzien, overeenkomend met een oppervlak van 6 x 6 m. In de 
praktijk zijn het vermogen en productie van zonnepanelen sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse, de 
soort panelen, de oriëntatie en de bezonning. De hier vermelde cijfers zijn gebaseerd op resultaten van het 
1 MW PV-project in Amersfoort [17]. Het is vermeldenswaard dat met de huidige stand der techniek een 
rendement van ongeveer 10% kan worden bereikt. Momenteel zijn er reeds zonnecellen die een energetisch 
rendement halen van 20%, maar deze zijn (nog) niet economisch interessant. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Vooralsnog wordt de SlimFac10 niet voorzien van PV-panelen. Ook de daken van de 
woongebouwen zullen (nog) geen PV-panelen krijgen. De hoge kostprijs, het ontbreken van 
subsidies en de beperkte relatie met een ontwerpuitdaging t.a.v. energiezuinig bouwen maken PV-
panelen als ontwerp-aspect minder interessant. 

• Voor de bepaling van het optimale oppervlak van zonnecollectoren bij meergezinswoningen is het 
nodig te weten in hoeverre er gekozen wordt voor een collectief, semi-collectief of een individueel 
systeem. Als er in het geheel of voorlopig niet wordt gekozen voor PV-panelen op het gezamelijke 
dak van het woongebouw dan vormt het dakoppervlak geen beperkende factor. De Brandaris is 
daar een voorbeeld van [21i, zie ook het hoofdstuk Integrale Voorbeelden].  

 
 
Passieve zonne-energie 
 
Onder het begrip Passieve Zonne-energie (PZE) kunnen en vallen vele aspecten en oplossingen. In deze 
bijlage zullen de belangrijkste worden besproken, te weten: 
 

• Zoninstraling 
• Warmteopslag 
• Interne warmtebronnen 
• Phase Changing Material 
• Hergebruik energie uit afvalwater 
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• Zonwering 
 

Naast deze (deel)onderwerpen heeft het begrip ook betrekking op een volledige woning. Het gaat dan om 
een woning, in principe zonder verwarmingsinstallatie, met een warmtevraag voor ruimteverwarming van 
minder dan 20 kWh/m2a. Feist definieert PZE met betrekking tot een volledige woning als Passiv-haus [13, 
23i]. In Nederland noemt het ECN-instituut een soortgelijke woning een PZE-woning [12i, 13i]. 
 
Zoninstraling: voorbeelden 
Voorafgaande aan een gedetailleerde behandeling van de fysische aspecten van de benutting de zon is het 
nuttig om na te gaan in hoeverre benutting van de zonne-energie bijdraagt aan de totale warmtebalans van 
een woning. Fig. 1 toont de warmtestromen in kWh van twee verschillende woningen. In de normale woning 
met een gemiddelde Rc-waarde van rond de 2,0 m2K/W voor de wanden en een U-waarde van 3,0 W/m2K 
voor het glas gaat het grootste gedeelte van de warmte verloren door transmissie. Daar tegenover staat de 
grote hoeveelheid aardgas als brandstof voor de verwarming. De bijdrage van de zon op het totaal van 
31.000 kWh is zeer gering, te weten 2.000 kWh (7%). In de c.v.-loze,  zeer goed geïsoleerde woning van 
Kristinsson uit dezelfde periode is het aandeel zonnewarmte weliswaar iets kleiner, veroorzaakt door o.a. de 
lagere ZTA-waarde van het glas en het kleinere percentage glas op het oosten en het westen, maar nog 
steeds slechts 1.945 kWh [12]. Het percentage voor de bijdrage van de zon is echter significant hoger 
(28%), waarmee duidelijk wordt dat een goede benutting van de zon bij zeer goed geïsoleerde woningen 
nuttig blijft. Aan de andere kant moet dit niet worden overschat.  Extra investeringen in passieve 
maatregelen dienen goed te worden afgewogen tegen het voordeel dat ze opleveren. Investeren in 
collectoren, met korte-termijn-opslag van warmte in het medium water, lijkt altijd een goede beslissing.  
 

 
Fig. 1. Warmtestromen van een ‘normale’ woning uit 1982 en de ‘c.v.-loze’ woning van Kristinsson. 
 
In het bovenstaande voorbeeld werd de bijdrage van de zon aan de totale warmtebalans in beeld gebracht, 
waarbij werd uitgegaan van een zuid-oriëntatie van de grootste glasvlakken. Fig. 2 illustreert dat een 
dergelijke oriëntatie inderdaad het meest optimaal is.  

 
 
Fig. 2. Effect van 1 m2 beglazing op het energieverbruik in m3 aardgas uitgezet tegen de verschillende 
windrichtingen vergeleken met een wand zonder glas met een Rc van 3,0.  
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De grafiek toont tevens dat drievoudig glas resulteert in een zelfde energieverbruik als een gesloten wand 
met een Rc van 3, ook op het noorden. Duidelijk is dat bij benutting van zonne-energie met op het zuiden 
gericht glas er geen gas meer nodig is en dat er zelfs gas bespaard kan worden als de overtollige warmte 
elders kan worden in gezet. De overtollige warmte van bijvoorbeeld een woonkamer kan het warmteverlies 
van een gesloten westgevel (in dit abstracte voorbeeld een verbruik van 2,0 m3 aardgas per m2) 
compenseren. In Fig. 3 is dit samengevat met een advies t.a.v. de beste oriëntatie van de gevelbeglazing.  
  

 
Fig. 3. Ontwerpadvies t.a.v. de oriëntatie van de transparante delen. Een afwijking van 20° van de zuid-
Azimut is ideaal, tussen de 20° en 30°  is minder ideaal.  
 
Zoninstraling: theorie [19] 
Het begint allemaal met de zon. In Nederland staat de zon, zoals bekend, nooit loodrecht aan de hemel. 
Zowel in de zomer als in de winter maakt de zon een hoek met het aardoppervlak in Nederland. Uit Fig. 4 en 
5 valt af te lezen hoe hoog (en onder welke hoek) de zon staat op ieder tijdstip voor Nederland.  
 

  
Fig. 4. Zonshoogte en zonsazimut voor 52°NB en 5°OL in zonnetijden 
 

 
Fig. 5. De positie van de zon is gegeven met de zonshoogte h en de zonsazimut az. De oriëntatie van een 
vlak is gegeven met de hellingshoek α en de azimut av. 
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De zonnestand alleen zegt nog weinig over bijdrage die zonne-energie aan de opwarming van bijvoorbeeld 
een ruimte kan leveren. Van belang is ook de hoeveelheid zonnestraling die op het betreffende oppervlak 
neerkomt. In de atmosfeer wordt de zonnestraling verzwakt door verstrooiing en absorptie Zo kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen directe en diffuse zonnestraling (Fig. 6). De eerste is zonnestraling die 
rechtstreeks (vanuit de richting van de zon) het oppervlak bereikt, de tweede betreft de verstrooide 
zonnestraling die uit alle richtingen van de hemelkoepel komt. 
 

 
Fig. 6. Directe en diffuse zonnestraling. 
 
Een vlak ontvangt zowel direct als diffuus zonlicht. De som van deze straling op een horizontaal vlak wordt 
de globale straling genoemd. Bij een vlak van 1m2 loodrecht op de directe zonnestraling bedraagt de directe 
bundel irradiantie (E┐) bij helder weer maximaal ca. 1000 W/m2. Toevoeging van de diffuse zonnestraling 
van Edif ca. 200 W/m2 resulteert in een totaal (G) van maximaal ca. 1200 W/m2. Bij gevels (verticale vlakken) 
is dit getal lager, omdat de zonnestraling een hoek maakt met de gevel (Fig. 7). Wel ontvangt een gevel nog 
een deel reflectie van het aardoppervlak. In de bebouwde omgeving bedraagt de reflectie (albedo) meestal 
0,2 à 0,3.  
Samenvattend, de irradiantie wordt bepaald door en is afhankelijk van: 

1. directe zonnestraling: positie van de zon, oriëntatie van het oppervlak en het weer 
2. diffuse zonnestraling: in mindere mate van de positie van de zon, de oriëntatie en het weer 
3. straling door reflectie van de omgeving: albedo van de omgeving 

 

               
Fig. 7. De directe bundelirradiantie (E┐) en de zonnestralingcomponenten  voor een niet-horizontaal vlak. 
 
Fig. 8 toont de verschillen in irradiantie tussen een horizontaal vlak en een vertikaal, zuid-georiënteerd vlak. 
Opvallend is dat bij een gevel (op het zuiden) de irradiantie van de directe zonnestraling in de 
zomermaanden lager is dan die gedurende het voor- en najaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de zon dan 
hoog staat en er een scherpe hoek bestaat met de verticale gevel. Hieruit kan in praktische zin worden 
geconcludeerd dat bijvoorbeeld dakramen een ruimte meer zullen opwarmen en dat collectoren op een 
verticale gevel in de zomer minder effectief kunnen zijn dan in het voor- en najaar.  
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Fig. 8. Irradiantie van een horizontaal vlak (l) en van een zuid-georiënteerd verticaal vlak(r) in De Bilt. 
 
Een van de belangrijkste schakels in de benutting van zonne-energie voor het binnenklimaat is het materiaal 
glas. Zonder glas is het niet goed mogelijk om op een eenvoudige manier te profiteren van zonnewarmte en 
deze ook langdurig binnen te houden. Het glas versterkt het proces, dat ook wel een broeikaseffect wordt 
genoemd door de volgende eigenschappen: 
 

1. glas heeft een hoge doorlatingsfactor voor kortgolvige zonnestraling; 
2. de zonnestraling wordt omgezet in langgolvige temperatuurstraling; 
3. glas is ondoorlaatbaar voor deze langgolvige straling. 

 
In welke mate de irradiantie (Ez) daadwerkelijk door het glas binnendringt hangt af van de specifieke  
materiaaleigenschappen van het glas en de hoek waaronder de zonnestraling op het glas valt. Vanaf een 
invalshoek van ongeveer 65° loopt de doorlatingsfactor van het glas aanzienlijk terug (Fig. 9). Ter illustratie: 
op 21 juni ‘s middags staat de zon op 62°. De invalshoek met een gevel (90°) is dan ook 62°, waardoor de 
doorlatingsfactor 0,9 is. Dit valt nog wel mee, waar je in de zomer misschien wel een lagere 
doorlatingsfactor zou willen hebben om oververhitting te voorkomen.  
 

 
Fig. 9. De doorlatingsfactor is een functie van de invalshoek i. 
 
Meer gedetailleerd kunnen de optredende energiestromen, bestaande uit straling en warmte, bij een 
enkelbeglaasd geveloppervlak worden beschreven in diverse componenten (Fig. 10 en 11):  

• een deel van de irradiantie (Ez) wordt gereflecteerd (ρEz); 
• een deel wordt doorgelaten (τEz); 
• en een deel wordt geabsorbeerd (αEz), bestaande uit:  

a) naar binnen: convectief (qcvi) en via straling (qri) 
b) naar buiten: de rest (qze) 
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Fig. 10. Optredende stralings- en warmtestromen bij zonbeschenen enkel blank glas. 
 

 
Fig. 11. Kwantitatieve energiestromen bij HR-dubbelglas bij een invalshoek van 36°. 
 
Opslag van warmte 
De opslag van warmte van passieve zonne-energie is door de jaren heen uitgebreid onderzocht. Het voert 
op deze plaats te ver om alle bevindingen omtrent dit onderwerp te behandelen. Slechts enkele principes en 
voorbeelden, die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de te renoveren meergezinswoningen, zullen 
worden besproken.  
Het begrip ‘opslag van warmte’, ook wel thermische werking genoemd, heeft vooral betrekking op de massa 
van een gebouw en zijn bouwdelen. De grootte van deze bouwmassa heeft weinig invloed op het 
energieverbruik. Een gietbouw- en een houtskeletbouw-woning kennen bijvoorbeeld een vrijwel gelijk 
energieverbruik, mits uitgevoerd met eenzelfde isolatiekwaliteit. 
De bouwmassa heeft daarentegen wel invloed op het comfort in de woning. Een lichtere woning warmt 
sneller op dan een zware woning. Dit betekent een voordeel in de winter, maar ‘s zomers een nadeel. Een 
goede zonwering is voldoende om dit nadeel op te heffen. De massa van een gebouw speelt een 
belangrijke rol in het afvlakken van de temperatuur in de vertrekken. Het duurt een lange tijd, voordat 
constructies die een behoorlijke massa hebben, de omgevingstemperatuur hebben aangenomen. Enerzijds 
vertraagt dit de opwarming van de ruimte, anderzijds de afkoeling. Traditioneel worden in woestijnachtige 
gebieden, waar het overdag zeer heet is en ’s nachts erg koud, woningen gebouwd met zeer dikke wanden. 



 75 

Door een juiste toepassing van warmte- of koudeaccumulerende massa kan een gebouw gedurende 
koelere uren relatief warm blijven (warmte-opslag en Trombe-muren) dan wel gedurende de warme uren 
van de dag koelte brengen. Massa behoeft niet altijd in de constructie gevonden te worden. Er zijn 
gebouwen waarin de warmteaccumulerende massa is toegevoegd in de vorm van losse stenen (“rock bed”) 
of water (“drum wall”). Door fase-transformatiematerialen (“Phase Change Materials”), zoals paraffine in 
gipsplaat, toegepast in muren of plafonds, kan gebruik worden gemaakt van de smeltwarmte en 
stollingswarmte om de temperatuurschommeling in een gebouw af te vlakken. De warmte wordt mede benut 
om het PCM te doen smelten, en op koudere momenten komt de warmte vrij als stollingswarmte. 
Uit bovenstaande blijkt dat de massa van de woning de temperatuur in de woning zowel in positieve als in 
negatieve zin kan beïnvloeden. In een vergelijk tussen de lichte bouwwijzen (houtskeletbouw) en de zware 
bouwwijzen (beton, metselwerk), blijkt dat door de geringe massa en goede isolatie een lichte woning snel 
opwarmt en snel weer kan afkoelen, terwijl een zware woning een lange opwarmtijd heeft, maar de warmte 
ook lang vasthoudt. Een snelle opwarming kan van belang zijn als een woning langere tijd niet verwarmd is 
geweest en snel op temperatuur moet komen (bijvoorbeeld bij thuiskomst van de bewoners na enige dagen 
van afwezigheid). Daartegenover staat dat een lichte woning sneller oververhit kan raken, wanneer geen 
adequate zonweringsmaatregelen en/of ventilatiemaatregelen worden getroffen. Een zware woning kan 
makkelijker op temperatuur worden gehouden. Een dergelijke woning kan in de zomernacht echter relatief 
onaangenaam zijn, als de temperatuur in de slaapkamers niet voldoende kan worden gereduceerd. De 
lichte woning kan door “spuien” aanzienlijk sneller worden afgekoeld. Meergezinswoningen hebben hier 
minder mee te maken, omdat de verschillende woningen in een gebouw elkaar (onbewust) verwarmen en 
afkoelen. 
Uit simulaties voor een PZE-woning is gebleken dat zowel met houtskeletbouw als met steenachtige 
constructies een beperkt aantal (10-40) overschrijdingsuren kan worden bewerkstelligd [12i]. De 
steenachtige constructies geven de minste temperatuuroverschrijdingen, maar geven ook een iets hogere 
warmtevraag. Zo leidt een zwaar plafond zonder isolatie tot een grotere warmtevraag leidt doordat de 
warmte in de ruimte natuurlijk stijgt en het plafond opwarmt zonder dat deze warmte nog kan bijdragen aan 
de vraag van de gebruiker naar warmte (Fig. 12). 
 

 
Fig. 12. Invloed gebouwmassa en zomernachtventilatie (ZNV) op warmtevraag voor verwarming en 
temperatuur overschrijdingsuren woonkamer. 
 
Het principe van de benutting van zonne-energie en de thermische werking van een gebouw is gebaseerd 
op het kunnen benutten van stralingswarmte in een vertrek. Deze stralingswarmte wordt als zeer 
comfortabel ervaren. Dit onderstreept het belang van materialen die stralingswarmte op een geleidelijke 
manier kunnen afgeven. Als een woning zeer goed geïsoleerd wordt vallen de negatieve aspecten, zoals het 
koud aanvoelen van wanden, vloer en plafond, gedeeltelijk weg. De gemiddelde temperatuurgradiënt over 
een wand met een zeer goede isolatie verloopt immers anders dan bij een wand met zeer beperkte isolatie. 
In de opwarmfase blijven steenachtige binnenoppervlaktes tijdelijk wel koud aanvoelen. Een combinatie van 
bijvoorbeeld HSB-gevels en -binnenwanden, een zware dragende constructie en zomernachtventilatie voor 
een goede gemiddelde oplossing zorgen (Fig. 12). Zo kunnen gevels en de meeste binnenwanden een 
lichte constructie krijgen, zonder dat het comfort van een ruimte door deze lichte wanden wordt aangetast. 
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Daarnaast is het zo dat slechts enkele centimeters steenachtige constructie in het Nederlandse klimaat 
kunnen en hoeven mee te werken aan de opslag van warmte en het opvangen van 
temperatuurschommelingen. 
 
Het schema, getoond in Fig. 13, geeft een overzicht hoe passieve zonne-energie benut kan worden. De 
meeste opties hebben grote gevolgen voor het ontwerp van de woning en zijn niet praktisch toepasbaar, 
zelfs in nieuwbouw. Deze opties zijn dan ook zeker niet geschikt voor meergezinswoningen, die ook nog 
moeten worden gerenoveerd. Ze zijn wel interessant om inzicht te krijgen in de principes van passieve 
zonne-energie.  
 

 
Fig. 13. Verschillende manieren t.b.v. benutting van passieve zonne-energie [20]. 
 
Een systeemprincipe dat minder ruimte inneemt is de klimaatgevel (Fig.14; niet vermeld in Fig. 13). Deze 
gevel wordt veel toegepast in de kantoorbouw en heeft een hoog technisch-innovatief karakter. Diverse 
producenten en ingenieurs- en ontwerpbureaus hebben hun eigen klimaatgevel ontwikkeld, soms voor een 
enkel, soms voor meerdere projecten. Dit systeem wordt weinig toegepast in de woningbouw en zeker niet 
in eengezinswoningen. Er zijn enkele woontorens met een dergelijk systeem [16i]. Verschil tussen 
utiliteitsbouw en woningbouw is dat het geluidsniveau t.g.v. de benodigde ventilatoren in kantoren iets hoger 
mag zijn; er wordt immers niet geslapen, hoewel de ventilator ‘s avonds in een woning uit zouden kunnen. 
Ook is de interne warmteproductie door bijvoorbeeld computers hoger in kantoren en bestaat er een reden 
om in de zomer te koelen. Een klimaatgevel met de inzet van zonwering kan op een goede manier 
zonnewarmte afvoeren met het behoud van een representatieve gladde gevel. Tenslotte, in de utiliteitsbouw 
kan meer worden geïnvesteerd in technisch innovatieve oplossingen en onderhoud, waarbij het aandeel in 
de kosten van de installatie bij utiliteitsbouw veel hoger kan liggen dan in de woningbouw.  
Het inzetten van een klimaatgevel op de zuidgevel in meergezinswoningen mag niet op voorhand worden 
uitgesloten en is als een optie het overwegen waard. Niet noodzakelijk om warmte af te voeren in de zomer 
(hoewel zonwering op hoogte met een hogere windbelasting extra aandacht nodig verdient), maar om 
zonnewarmte in de winter te kunnen gebruiken om bijvoorbeeld ventilatielucht voor te verwarmen. Hierdoor 
kan een decentraal systeem van voorverwarming ontstaan. 
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Fig. 14 Verschillende klimaatgevels [37]. 
 
 
 

Klimaatgevel: de afzuigventilator neemt de warmte mee die bij het raam 
wordt opgebouwd via de dubbele façade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimaatgevel: zelfde principe met een sandwich-gevel-constructie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimaatraam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimaatgevel: A  luchtstroming naar de gebouwinstallatie 
 B  gecontroleerde zonwering in de luchtspouw 
 C  dubbelglas buitenbeglazing 
 D  te openen enkele binnenglasplaat 
 
 
 
 
 
 
Dubbele huidfaçade met een smalle luchtspouw van 200 mm: 
  
 A  gecontroleerde zonwering in de luchtspouw, met de  

    mogelijkheid tot daglichtcontrole 
B  dubbelglas binnenbeglazing, te openen t.b.v.   
    onderhoud en ventilatie 
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Interne warmtebronnen 
Een frequent vergeten onderdeel van de warmtebalans van een woning vormen interne warmtebronnen. 
Toch zorgen deze warmtebronnen in een woning voor 10-40% van de warmte: voor 10% in een Woningwet-
woning uit 1982 en voor 40% in de Minimale Energie-woning van Kristinsson (Fig. 1). Niet al deze warmte 
wordt effectief nuttig gebruikt tijdens het stookseizoen, maar 70-80% komt ten goede aan de 
ruimteverwarming. 
Interne warmtebronnen zijn o.a.:  

• warmteafgifte door personen (1600 kWh/a) 
• omgezette warmte uit elektrische apparatuur (1825 kWh/a) 
• warm tapwater (500 kWh/a) (Fig. 15) 
• koken (600 kWh/a) 

 
Enkele negatieve, evenwel geringe warmtebronnen zijn: 

• door koud water opgenomen warmte 
• door waterdamp opgenomen warmte 

 
In het totaal representeren de interne warmtebronnen een bijdrage in het stookseizoen van 3200 kWh/jaar 
voor een eengezinswoning.  
 

 
Fig. 15. Het gebruik van tapwater levert zowel een positieve als een negatieve bijdrage aan de interne 
warmtebronnen. 
 
Phase change material (PCM)  
PCM-basismateriaal is een mengsel van paraffine, zout, water, glycol en alcohol [50t]. Het PCM SP22A4, 
dat ontwikkeld is door Arcadis-Rubitherm, bezit een smelttemperatuur van 22°C. Is de ruimtetemperatuur 
hoger dan 22°C, dan smelt SP22A4 en wordt de ruimte gekoeld. Voor het smelten is warmte nodig, die aan 
de ruimte wordt onttrokken. Bezit de ruimte een lagere temperatuur dan de smelttemperatuur, dan bevriest 
SP22A4 en wordt de ruimte middels hetzelfde principe verwarmd. Het betreft een niet-brandbaar (getest o.a. 
bij TNO Rijswijk), visceus product. Het PCM wordt in melamineschuim geïmpregneerd en geseald in 
aluminiumfolie. De firma Waterloo liet de eerste toepassingsproducten zien voor de bouwwereld, zoals lage-
druk PCM-inductie-units en PCM-klimaatplafonds (Fig. 16, Tabel 1). In de vorm van bags wordt het 
materiaal in de elementen toegepast. PCM-elementen zullen vooral voor hun toepassing vinden in de 
utiliteitsbouw als het gaat om koeling, met koelvermogens van maximaal 40 W per m2 vloeroppervlak voor 
een klimaatplafond, 40-50 W voor een inductie-unit en meer dan 50 W voor een combinatie van deze twee. 
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Fig. 16. Voorbeeld van een PCM-bag toegepast in een lagedruk PCM-inductie-unit 
 
Tabel 1. Eigenschappen van het productgepatenteerde Rubitherm SP 22A4 PCM 

 
 
 
De volgende voordelen zijn te noemen voor met name de utiliteitsbouw: 

- geen hogere investeringskosten 
- lagere onderhoudskosten 
- lagere energiekosten 
- flexibel qua montage en indelingsvrijheden 
- na de economische dan wel technische levensduur volledig recyclebaar 
- eenvoudige klimatisering zonder bewegende delen 
- op het te installeren verwarmingsvermogen en jaarlijkse verwarmingsenergie wordt bespaard 

 
Hergebruik energie uit afvalwater 
Naast het terugwinnen van warmte uit de gebruikte binnenlucht kan de warmte van ‘gebruikt’, warm 
douchewater worden teruggewonnen door toepassing van een warmtewisselaar (Fig. 17). Hierbij wordt koud 
tapwater voorverwarmd met de warmte van het gebruikte warme douchewater. Naverwarming gebeurt door 
middel van een warmtapwatertoestel. Om de kans op een verstopping klein te houden moet de 
doorstroomopening van de warmtewisselaar voldoende groot zijn. Daardoor is het warmtewisseld oppervlak 
beperkt en moet het rendement op 50% worden verondersteld. Dit resulteert voor een PZE-woning in een 
bijdrage aan de totale warmtevraag van 0,3 GJ, overeenkomend met 3% van de totale warmtevraag [12i, 
13i]. Voor een meergezinswoning die gerenoveerd wordt lijkt dit geen geschikte oplossing. Naar verwachting 
maken een beperkte verdiepingshoogte, een geringe bijdrage aan de totale warmtevraag en de kans op 
verstoppingen de investering niet rendabel. Een collectieve toepassing in combinatie met een warmtepomp 
kan eventueel worden overwogen. 
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Fig. 17. Artikel uit Puur Bouwen [6t]. EPC-verlaging moet natuurlijk 0,08 [-] zijn! 
 
Zonwering 
Zonwering is misschien wel het meest simpele principe dat met passieve zonne-energie te maken heeft. De 
praktische uitwerking daarentegen kan evenwel gecompliceerd zijn. Fig. 18 geeft enkele van de vele opties 
om winterzon het gebouw in te laten komen en zomerzon te weren. Buitenzonwering is te prefereren, omdat 
die de warmte daadwerkelijk buiten houdt. Bij binnenzonwering is afvoeren van warme lucht middels 
natuurlijke of mechanische ventilatie noodzakelijk. Zonwering kan vast of regelbaar zijn, waarbij het laatste 
vaak de voorkeur van de gebruiker heeft (Fig. 19-22).  
 

 
 
Fig. 18. Verschillende manieren om de zon in de zomer aan de buitenkant te weren en toch binnen te laten 
in de winter, met van links naar rechts de overstek, het uitvalscherm en lamellen. 
 
Tabel 2 geeft aan dat zonwering een grote invloed heeft op zowel de zontoetreding als de lichttoetreding 
(resp. ZTA en LTA) in een ruimte. Opvallend is dat de ZTA bij binnenzonwering nog hoog blijft (0,48 en 0,49 
voor resp. enkel- en dubbelglas), een bewijs dat binnenzonwering de overtollige warmte maar slecht buiten 
kan houden. 
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Fig. 19. Enkele praktijkvoorbeelden van zonwering bij eengezinswoningen (l) en een atria met noodzakelijke 
zonwering, zoals de Urban Villa in Amstelveen met regelbare doeken. 
 

 
Fig. 21 De bovenste verdieping van de Urban Villa heeft een combinatie van vaste zonwering in de vorm 
van lamellen van geperforeerd staalplaat en electrisch bestuurbaar verticaal zonweringsdoek. 
 

 
Fig. 22  Duidelijk te zien: het waarschijnlijk kapotte verticale zonweringsdoek en de vaste metalen lamellen. 
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Tabel 2. Verschillende raamsystemen met hun ZTA en LTA. 

 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• In deze bijlage worden verschillende oplossingen genoemd t.a.v. de diverse aspecten van passieve 
zonne-energie. 

• Het blijft zaak een goede afweging te zoeken tussen (eenvoudige) passieve en actieve zonne-
energie-toepassingen met een hoog rendement t.a.v. comfort en energiebesparing. 

 
 
Serre 
 
De serre wordt vaak in een adem genoemd met zon-bewust bouwen. Niet ten onrechte, daar het gebruik 
van een serre de bewoner bewust maakt van de kracht van de zon. Zelfs in de winter kan de zon een glazen 
ruimte aanzienlijk verwarmen. In dit hoofdstuk zal echter blijken dat een klassieke serre (onverwarmd, niet-
specifiek isolerend glas) ook bij goed gebruik niet die energetische winst oplevert als vaak wordt gedacht. 
De functie van de serre zal vooral moeten worden gezocht in het creëren van een extra binnen-buitenruimte, 
waarbij de plaats en grootte een zo min mogelijke belemmering mogen vormen voor de benutting van 
passieve zonne-energie in andere, aanliggende ruimtes. De hier behandelde theorie zal leiden tot een 
enkele aanbevelingen en richtlijnen voor de inpassing van een serre in relatie tot het SlimFac10 
gevelelement in te renoveren meergezinswoningen.  
 
Geschiedenis [27t] 
De hedendaagse serre heeft een lange geschiedenis, die van de klassieke oudheid over de Italiaanse 
renaissance naar Frankrijk, Engeland en Amerika leidt. De invloed van de diverse culturen en stijlen is ook 
in de moderne serrebouw nog te herkennen. Twee historische processen zullen van fundamenteel belang 
blijken te zijn geweest: de kolonisatie en de industriële revolutie.  
De door de kolonisten mee naar het vaderland genomen fruit- en sierbomen en groenteplanten konden 
veelal niet overleven in de buitenlucht van West-Europa. Met een serre slaagde men er in die tijd in om 
gunstige klimaatomstandigheden voor de exotische planten te scheppen. De planten vormden ook een 
statussymbool. Een in de zeventiende eeuw zeer veel voorkomende serre droeg de naam ‘oranjerie’ en had 
een dubbele functie als vorstvrije plek voor planten en aangename verblijfsruimte. In die tijd werd er steeds 
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meer belang gehecht aan licht en werd het gesloten dak vervangen door glazen panelen. Een dergelijk 
glazen tuinhuis zorgde voor veel aanzien. 
De industriële revolutie leidde tot verandering van diverse productieprocessen, waardoor nieuwe en 
goedkopere metaal- en glassoorten op de markt kwamen. Vooral Britse ontwerpers, zoals Paxton, Turner 
e.a. hielden zich bezig met het realiseren van steeds grotere glazen bouwwerken [45]. De technische 
gebreken uit die tijd, zoals oververhitting, koude- en dichtingsproblemen bleven echter lang bestaan. 
In de woningbouw werden nu niet alleen balkons, loggia’s en veranda’s met glas overkapt, maar ook werden 
er complete glasgebouwen voor de woning geplaatst. Hierdoor werden thermische bufferzones gecreëerd 
en bleek de woning tevens bestand tegen sterke temperatuurswisselingen in de niet-zomer-seizoenen. Het 
energetische principe als warmteopwekker werd toegepast voor de verwarming van de achterliggende 
woning.  
Nog voor de eeuwwisseling had een sociale kentering zich ingezet. De maatschappelijke standen groeiden 
naar elkaar toe. De ‘upper-class’ kon veelal de hoge kosten voor het onderhoud van de glazen paleizen niet 
dragen. Veel indrukwekkende serres raakten verwaarloosd, of werden zelfs gesloopt. Als reactie hierop 
gingen fabrikanten gestandaardiseerde, goedkopere varianten ontwikkelen, bereikbaar voor een groter 
publiek.  
In de vijftiger en zestiger jaren was er weer ruimte voor ook grotere serres. Constructeurs konden door de 
oplevende conjunctuur, lichtere en goedkopere materialen en nieuwe technische toepassingen gebruiken. 
Architecten kregen hierdoor een grotere vrijheid bij hun ontwerpen. 
 
Huidige definitie 
Een serre is een grotendeels door glas omgeven, onverwarmde, overdekte buitenruimte, grenzend aan een 
gebouw. De doorgang tussen serre en gebouw kan thermisch worden afgesloten. 
 
Op deze definitie zijn enkele uitzonderingen. Naast dat er ook verwarmde serres zijn is er ook nog de 
tuinkamer; deze houdt het midden tussen een serre en een reguliere aanbouw en heeft een lage gesloten 
borstwering die over het algemeen is voorzien van een gesloten dak. Verder zijn er ook verschillende 
manieren om een serre op te bouwen en vorm te geven (Fig. 1, 2, 4): 
 

a) 1-laagse serre 
b) meerlaagse serre (met bijbehorende energetische voordelen) 
c) optopping / overkapping / tussengebouwde serre of zonnetuin 

 

 
 
Fig. 1. De verschillende type serres. 
 
Een verwarmde serre wordt wel een geklimatiseerde serre genoemd en kan worden gezien als een normale 
woonruimte. Met energie besparen heeft dit vaak weinig te maken. Teneinde een aanvaardbaar 
wooncomfort te realiseren zijn zowel in gebruik als in aanschaf kostbare maatregelen noodzakelijk, zoals 
verwarming, isolatie-glas en bedienbare (buiten)zonwering. In tegenstelling tot de ongeklimatiseerde serre 
moet dit type serre of woonruimte volledig voldoen aan het Bouwbesluit, waarbij vooral gedacht moet 
worden aan brandwerende maatregelen. 
 
De ongeklimatiseerde serre is de serre zoals die in termen van energiezuinig bouwen wordt bedoeld en is 
het enige type dat in aanmerking komt voor de te renoveren appartementen. Dit type serre hoeft niet te 
worden voorzien van verwarming, dubbelglas, vloerisolatie en zonwering, terwijl er optimaal gebruik kan 
worden gemaakt van de opwarming door de zon. In koude perioden fungeert de serre als een uitstekende 
warmtebuffer aan de buitengevel en kan de invallende zonnewarmte worden benut voor opwarming van de 
achter deze gevel gelegen ruimte. Dit kan eenvoudig door het openen van ramen en/of deuren, of door de 
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opgewarmde lucht door ventilatie- openingen en kanalen, al dan niet mechanisch naar binnen te brengen. 
Tijdens warme perioden kan de overtollige warmte in de serre door ventilatie rechtstreeks naar buiten 
worden afgevoerd. In het voor- en najaar vormt de serre een aangename, extra verblijfsruimte. 
Enkele kanttekeningen hierbij zijn dat zonwering oververhitting van een serre eenvoudig kan voorkomen en 
is daarom aan te raden. De efficiency van de bufferende werking van een serre neemt af als de gevel en 
dus de wand tussen serre en woning zeer goed is geïsoleerd. Verder is een zichtstrook van dubbelglas 
tegen het beslaan aanbevelingswaardig. Brand- en geluidseisen kunnen achterwege blijven, omdat de serre 
vanwege de afsluiting t.o.v. de woning niet als woonruimte wordt gezien. Anders is dat als de serre 
onderdeel uitmaakt van een vluchtweg en/of compartimentering in de brandbeveiliging. 
 

 
Fig. 2.  Voorbeeld van een serre, Lichtblau, München [7i]. 
 
Functies 
Een serre kan om verschillende redenen worden betrokken in het ontwerp. Diverse functies worden vaak 
gecombineerd. Op voorhand kunnen als hoofdfuncties worden genoemd: de serre als energiewinner, als 
uitbreiding en voor geluidswering. Verder zal bij de verschillende functies het belang worden aangegeven 
voor het SlimFac10-concept. 
 
Renovatie-serre 
Bij renovatie kan de serre een vergroting van de woonruimte betekenen. Door bijvoorbeeld het omsluiten 
van een balkon ontstaat een meer bruikbare ruimte. Vooral ouderen waarderen dergelijke ruimtes zeer. Ook 
kan een serre voorkomen dat bestaande kozijnen moeten worden vervangen en worden de negatieve 
effecten van koudebruggen deels opgelost.  
 
SlimFac10: 
Omdat de gehele gevel wordt vervangen speelt de conservering van het bestaande geen rol. Wel is het zo 
dat een serre het bewust worden van de kracht van de zon verhoogd, dat er extra seizoensgebonden 
woonruimte ontstaat en er energetische voordelen zijn te behalen.  
 
Serre als energiewinner / (semi-) permanente uitbreiding [27t] 
Naast het creëren van gebruiksruimte biedt een serre de mogelijkheid om energie te besparen. Kortgolvig 
licht valt door het glas op een object en wordt omgezet in langgolvige (infrarood) warmtestraling (Fig. 3). 
Omdat glas slechts in geringe mate infrarode straling doorlaat, ontstaat een warmtefuik met als gevolg dat 
de temperatuur in de glazen serre stijgt. 
Het energetische besparingspotentieel berust op twee principes: 

a) de serre vormt een beschutte buitenruimte die het warmteverlies vanuit de woning als gevolg van 
transmissie en windbelasting vermindert. 

b) het gebruik van de door de zon verwarmde lucht als ventilatielucht en deels door transmissie. 
 
Bij juist gebruik van een serre als onverwarmde buitenruimte kan deze het energiegebruik voor 
ruimteverwarming en ventilatie aanzienlijk verminderen. 
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Fig. 3. Het opwarm-principe met temperatuurzonering, let op de te hoog getekende zon in de winter. 
 
O.a. het Fraunhofer Institut heeft onderzoek gedaan naar de energiewinst, o.a. de energieopbrengst d.m.v. 
passieve zonne-energie [27t]. Twee identieke nieuwbouw-eengezinswoningen, waarvan één met een serre 
werden vergeleken. De energiebesparing door het plaatsen van een serre aan de zuidzijde bedroeg ca. 
11% vergeleken met de vergelijkingswoning. Ook bleek uit het onderzoek dat de mate van energiebesparing 
afhankelijk is van de grootte en de isolatiewaarde van de doorgang tussen woning en serre. De toepassing 
van hoogwaardig isolerende deuren met tenminste HR-glas zorgt voor een beperkte transmissie op 
bewolkte winterdagen, waarbij een optimum tussen raamgrootte en isolatiewaarde van het glas is te vinden 
door middel van simulatie. Het is zinvol de vraag te stellen in hoeverre de dure beglazing (gelaagd glas) in 
het dak van een serre kan worden vervangen door dichte delen en in welke mate dit invloed heeft op de 
energiebesparing. Bij een dak met één derde aan dichte delen bleek dat er nog eens 2% extra naast de 
11% valt te besparen. Een volledig dicht dak zorgt slechts nog voor een totaal besparingspotentieel van ca. 
6%.  
 
SlimFac10: 
Voor te renoveren appartementen gelden eigenlijk alle hierboven genoemde aspecten, hoewel het aspect 
van de bufferende werking minder opgaat bij een al zeer goed geïsoleerde gevel. Een serre aan een 
appartement, ook wel een loggia genoemd, levert de nodige schaduw op voor het appartement zelf en de 
omliggende. Ook hier zal een optimum gelden en deze zal moeten worden gevonden en worden afgewogen 
tegen de andere eisen en wensen.  
 

 
Fig. 4. Ook een atrium kan gezien worden als serre met de bijkomende voordelen. Urban Villa Amstelveen.  
 
Serre als leefruimte 
Vergeleken met een balkon maakt de serre het mogelijk circa 100 dagen extra in een semi-buitenruimte te 
zitten. In de winter al de temperatuur hooguit op zeer zonnige, heldere dagen en in de middaguren zodanig 
zijn dat het er aangenaam verblijven is. In de zomer zal het er alleen aangenaam zijn op bewolkte, frisse 
dagen. Om ook in de zomer de serre te kunnen gebruiken als verblijfsruimte is het toevoegen van 
(buiten)zonwering in combinatie met de al aanwezige te openen ramen geen overbodige luxe.  
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SlimFac10: 
Over het algemeen wordt bij een appartement de beschikbare ruimte als beperkend beschouwd. Daarmee 
zeggend dat de ruimtes vooral functioneel moeten zijn. Zeker als een serre de plek in zou nemen van een 
balkon, dan moet deze ruimte wel bruikbaar zijn. 
 
Serre als overwinteringsplaats 
Van oudsher worden terras- en potplanten in de winter in een serre geplaatst. Planten kunnen goed in de 
serre overwinteren, mits bestand tegen lichte vorst. Een serre wordt bijna nooit als opslagplaats ontworpen, 
maar er moet wel rekening worden gehouden met ruimte voor opslag van meubels, sportattributen en 
hobby-materieel.  
 
SlimFac10: 
Aannemende dat het houden van planten gezond is voor de mens, is het zinnig om hier rekening mee te 
houden. Een rommelige serre kan het plezier en de uitstraling ervan negatief beïnvloeden. Binnen het 
ontwerp zal rekening moeten worden gehouden met een gesloten opslagruimte voor diverse soorten 
spullen. 
 
Serre als droogruimte 
In de Nederlandse woning is ruimte voor het drogen van de was steeds minder aanwezig. Naast het feit dat 
steeds meer gezinnen een energieverslindende wasdroger aanschaffen, wordt de was vaak te drogen 
gehangen in ruimtes die daar niet geschikt voor zijn. Het gevolg is dat ongewenst vocht in de woning komt 
en/of blijft. Serres zijn bij uitstek geschikt om de was te drogen: de temperatuur is aangenaam en het vocht 
dat vrijkomt wordt naar buiten afgevoerd via de ventilatievoorzieningen zonder dat er noemenswaardige 
energieverliezen optreden. Wel is het zo dat de hangende was een minder fraai aanzicht oplevert en andere 
(plezierigere) doeleinden mogelijk worden beperkt dat de vaak kleine serre niet gemakkelijk meer voor wordt 
gebruikt. 
 
SlimFac10: 
Mocht in te renoveren woningen een speciale, kleine droogruimte worden ontworpen dan is de noodzaak 
van een serre als droogruimte minder en kan de serre intensiever voor leuke bezigheden worden gebruikt. 
 
Serre als verkeersruimte 
Het is mogelijk om met een serre een (extra) toegang tot de verdieping(en) te creëren. Een dergelijk 
voorziening biedt de mogelijkheid om een bovenwoning apart te ontsluiten. Bij meergezinswoningen kan zo 
op eenvoudige wijze een maisonnette worden ontsloten tezamen met de mogelijkheid tot een flexibele 
woningindeling. Bijkomend voordeel van een serre over meerdere verdiepingen is dat er relatief meer 
energie per kubieke meter ruimte kan worden bespaard en dat de serre in de zomer beter koel kan worden 
gehouden. 
 
SlimFac10: 
Vooral voor het creëren van maisonnettes met de nodige flexibiliteit kan een trap aan de buitenkant van de 
woning in een serre een nuttige invulling zijn van de ruimte. Daarnaast biedt een serre op één verdieping de 
mogelijkheid om redelijk beschut tegen weersinvloeden op een andere manier van de ene naar de andere 
ruimte te lopen. Voor het gevoel vergroot dit de woning. 
 
Serre als werkplaats/hobbyruimte 
Voor de doe-het-zelver of de amateur kunstschilder biedt de serre een goede plek om zijn of haar hobby uit 
te oefenen. Schilderwerk staat droog en er zijn voldoende ventilatiemogelijkheden om schadelijke stoffen 
snel af te voeren.  
 
SlimFac10: 
Een serre, of loggia bij een appartement kan een ruimte zijn om hobby’s uit te oefenen. Door de 
ontkoppelde constructie maakt het mogelijk ook geluid producerende hobby’s zonder veel overlast te 
kunnen uit oefenen.  
 
Serre als bewegingsruimte 
Voor een sportieve bewoner biedt de serre een uitstekende en vooral droge plek om sportief bezig te zijn. 
Bij slecht weer hebben velen moeite om toch te gaan fietsen, hardlopen of de gang naar een fitnesscentrum 
te maken. De serre heeft goede ventilatiemogelijkheden voor voldoende zuurstof in de lucht en geeft het 
gevoel van sporten in de vrije natuur. 
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SlimFac10: 
Hier gelden dezelfde redenen als bij de serre als hobbyruimte. Geluidstechnische ontkoppeling is 
noodzakelijk zodat de mede-flat-bewoners geen overlast hebben van geluidsbelastende bezigheden.  
 
 
Waardering en gebruik 
Binnen het onderzoek naar woonsatisfactie en Duurzaam Bouwen is ook gekeken naar de serre [17i].  
Veel genoemde klachten waren: het lekken van de serre, te klein, geen dubbelglas, waaruit blijkt dat het 
principe niet bij alle gebruikers even goed overkomt. Wel is het zo dat dubbelglas in de zichtstrook de 
hinderlijke condensatie voor het uitzicht kan voorkomen. Over de binnentemperatuur zegt 79% deze te hoog 
te vinden in de zomer en in de winter vindt 82% deze te laag. In het voor- en naseizoen wordt de 
temperatuur als goed gewaardeerd. 
Over het gebruik van de ventilatievoorzieningen tussen woning en serre valt te melden dat in de zomer de 
meeste het gebruik hiervan doen met het idee dat ventileren ook verkoeling brengt, terwijl bij een serre het 
tegenovergestelde waar is. Voorlichting over de voorzieningen is dan ook van essentieel belang. 
Een veel gehoorde klacht vooral bij de 1-laagse serre is de gebrekkige temperatuurbeheersing bij te hoge 
temperatuur in de zomer. Meerlaagse serres scoren beter t.a.v. temperatuuroverschrijdingen. Zonwering en 
ventilatie zijn dan van belang of accepteren dat de serre er niet is voor in de zomer. Bijverwarmen in de 
winter door tussendeur te open is niet de bedoeling, zeker niet bij enkelglas aan de buitenkant van de serre. 
In het algemeen geldt dat de energieopbrengst in hoge mate afhankelijk is van het bewonersgedrag en 
voorlichting is dan ook essentieel. 
 
 
Enkele, korte, technische aanbevelingen voor een serre 
 
- Minimale inwendige maat: 3,0 x 2,4 m. 
- Realiseer een serre niet ten koste van woonruimte, dus een extra, eventueel met beperkte functie, die 

dan elders kan vervallen  
- Buitenzonwering 
- Voldoende toe- en afvoeropeningen 
- Maak een 5 mm spleet over de volledige breedte ter plaatse van dak/gevel 
- Regelbare ventilatieopeningen circa 1 m2 toevoer (laag) en 1 m2 afvoeropeningen (hoog) (Fig. 5) 
- Ventilatieroosters (regelbaar) tussen serre en woonruimte ter benutting van voorverwarmde verse lucht 
- In zomer ramen en deuren van de woning dicht 
- Thermische schil ligt tussen serre en woning 
- Condenswaterafvoer 
- Materialen: hout en aluminium 
- Schoonmaakvoorzieningen 
 

 
Fig. 5. Enkele detailoplossingen 
 
Enkele voorbeelden van toepassingen van serres 
1. Low-energie-huis Zweden TASK 13: een soort voorzetramen in de vorm van serres of een serre per 
raam, waardoor het een soort voorzetramen met opwarmcapaciteit worden (Fig. 6 en 7) [27]. 
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Fig. 6. Plattegrond van de vakantiewoning met de serre-ramen. 
 
 

 
Fig. 7. Proefopstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

2. De serre met woonfunctie, aangepast aan het energieconcept, Braunschweig, Duitsland (Fig. 8). 
 

 
Fig. 8. Energieconcept waarbij een soort serre als smalle woonkamer wordt gebruikt, zodat 
deachterliggende kamers middels de accumulerende wanden mee worden verwarmd [8t]. 
 
3. Ook bij hoogbouw is het toepassen van een serre een gewenste aanvulling. De loggia houdt wind, koude 
en geluid buiten en zorgt voor een semi-permanente extra leefruimte. Het voorbeeld bewijst dat een serre 
niet altijd een klassiek rechthoekige vorm hoeft te hebben (Fig. 9).  
 

 
Fig. 9. Hoekige loggia’s in Dordrecht, Franke Architecten 
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# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Een serre vormt zeker één van de ingrediënten die ingezet kan worden als onderdeel van de gevel. 
• Bij eventueel tegenvallende energetische voordelen, dan blijft het voordeel over van de extra semi-

permanente leefruimte, die zeker in het voor- en naseizoen een aangenaam verblijfsklimaat heeft. 
• Voor verdere aanbevelingen zie de paragraaf Functies. 

 
 
Warmtepomp en bodemopslag 
 
Bodemwarmteopslag en Warmtepomp [57t] 
De bodem wordt voor energiebesparing een steeds meer toegepaste leverancier van energie en kan ook 
relatief eenvoudig voor koeling worden ingezet. Niet alleen de bodem is geschikt als opslagmedium voor 
energie, maar grote opslagvaten kunnen deze functie overnemen. Verder is bodemenergie altijd 
beschikbaar, milieuvriendelijk, relatief goedkoop en onuitputtelijk. Energie kan uit de bodem worden 
verkregen door de toepassing van een zogenoemd thermisch bodemsysteem, dat kan bestaan uit een open 
bron of een systeem van gesloten bodemwarmtewisselaars. Welk systeem wordt toegepast is afhankelijk 
van de bodemgesteldheid ter plaatse en de voorwaarden(waterwingebieden), die door de overheid worden 
gesteld. De temperatuur van de warmte die aan de bodem wordt onttrokken, is niet voldoende voor directe 
verwarming van bijvoorbeeld woningen en bedrijfspanden. Met een warmtepomp (Fig. 1) kan de 
temperatuur met toevoeging van 25% elektrische energie worden opgevoerd tot een temperatuurniveau dat 
voldoende is voor verwarming van, bij voorkeur, een lage-temperatuurafgiftesysteem (LTV). Deze 
warmtepomp bestaat ook in een gas-uitvoering en kan eventueel gecombineerd worden met een 
warmtekrachtkoppeling. 
Het principe van de bodem als opslagmedium is vrij simpel. In de winter wordt er warmte onttrokken aan de 
bodem en afgegeven aan het tussenmedium water, dat in een buizenstelsel wordt rondgepompt. Bij de 
warmtepomp, die zich over het algemeen in het gebouw bevindt, vindt d.m.v. een warmtewisselaar 
uitwisseling van warmte plaats met het koelwater van de warmtepomp. Deze zorgt ervoor (met behulp van 
elektriciteit) dat d.m.v. compressie het koelwater tot 45°C opwarmt. Een tweede warmtewisselaar draagt de 
warmte over aan het medium (water, eventueel lucht) van de lage-temperatuursverwarmingselementen in 
het gebouw. Indien nodig kan een CV-ketel nog voor naverwarming zorgdragen. Voor koeling in de zomer, 
wordt de warmtepomp uitgeschakeld en het bodemsysteem rechtstreeks aangesloten op de 
warmtewisselaar en de circulatiepomp. De enige energie die hiervoor nodig is, is voor de aandrijving van de 
circulatiepomp. Een bijkomend voordeel is dat de overtollige warmte in de bodem kan worden opgeslagen 
en in de winter weer kan worden gebruikt voor verwarming.  
Er bestaan twee soorten systemen, een open en een gesloten systeem. Het gesloten systeem maakt 
gebruikt van meerdere buizen en buizenstelsels, waarbij het medium in dit gesloten systeem blijft. Nadeel 
zijn de meerdere buizen(stelsels) en de kans op lekkage van het soms milieubelastende medium. Het open 
systeem (Fig. 2) maakt gebruik van lagen in de bodem waar het grondwater zich bevindt. Dit grondwater 
wordt naar boven gepompt, waar het zijn warmte of koude uitwisselt met de wisselaar die het verder d.m.v. 
een warmtepomp verwarmt of koelt. Het afgekoelde of opgewarmde grondwater wordt op een andere plek 
weer naar beneden geleid.  
Zoals reeds beschreven berust het principe van de warmtepomp op het onttrekken van warmte aan de 
omgeving. Zo kan een warmtepomp ook de warmte uit de afvoerlucht van de ventilatie onttrekken en deze 
weer inzetten voor bijvoorbeeld de radiatoren. Dit is een toepassing die voor collectief gebruik interessant 
kan zijn.  
 

 
Fig. 1. Principe-schema gasgedreven warmtepomp. 
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Fig. 2. Warmtepomp en de verschillende systeemtemperaturen van een open systeem 
 
Er bestaan drie soorten warmtepompen: lucht/water-, water/water- en aarde/water-warmtepompen. De 
mechaniek in de warmtepomp zelf wordt aangedreven door elektriciteit of op gas. Niet alle systemen werken 
even goed. Een lucht/water-warmtepomp bijvoorbeeld zal bij lagere luchttemperaturen in vermogen omlaag 
gaan en bij temperaturen onder 3°C niet meer werken. Een voorverwarmer is dan nodig, waardoor het 
energiebesparende karakter van de warmtepomp te niet wordt gedaan. Blijft de temperatuur van het 
onttrekkingsmedium rond de bekende 10°C dan kunnen warmtepompen vermogenscijfers van 4 of meer 
zelfs bereiken, of wel energie winnen tot het viervoudige van het eigen stroomverbruik. Fig. 3 toont de 
diverse ‘warmtebronnen’ waaruit een warmtepomp de warmte aan kan onttrekken. De gebruikte 
warmtewisselaar voor aardwarmte en oppervlaktewater kunnen als gesloten systemen worden betiteld. De 
benutting van grondwater als warmtebron met aquifers als wisselaar is een open systeem [2]. 
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Fig. 3. Werking en warmtebronnen van een warmtepomp. 
 
Aandachtspunten 
Gasaansluiting in de woning 
Bij de toepassing van een elektrische warmtepomp of in het geval van een totaal collectief systeem voor 
zowel het opwekken van ruimteverwarming als warm-tapwater kan een individuele gasaansluiting in de 
woning vervallen. Voor bijvoorbeeld de veiligheid van ouderen, maar ook in het algemeen is dit een goede 
oplossing. 
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SPF en COP 
COP (Coëfficiënt Of Performance) staat voor het rendement van de warmtepomp: de verhouding van 
afgegeven thermisch vermogen en het opgenomen elektrisch vermogen. Hoe hoger de COP, des te 
efficiënter de warmtepomp. De COP van de kleinere, in de bouw gebruikelijke warmtepompen ligt tussen de 
3 en de 7. SPF (Seasonal Performance Factor) zegt iets over de totale energiebalans van een 
verwarmingssysteem met een warmtepomp. Hierin wordt tevens de benodigde energie voor additionele 
pompen en regelsystemen meegenomen. Deze ligt over het algemeen iets lager (tussen de 2 en 6) als de 
COP. 
 
Geen nachtverlaging 
Aangezien een warmtepomp een beperkt piekvermogen heeft, kan het ‘s ochtends geruime tijd duren 
voordat de ruimtes zijn opgewarmd. Nachtverlaging heeft vanuit energetische besparing gezien dan ook 
geen zin. Bij zeer goed geïsoleerde woningen zal nachtverlaging sowieso minder nodig zijn, omdat er ook ‘s 
nachts weinig energieverlies is als gevolg van transmissie en ventilatieverliezen. 
 
Warmtepompboiler 
De warmtepompboiler komt ook in het bijlage Ventilatie aan bod. Een warmtepompboiler onttrekt de warmte 
aan de afvoerlucht van de ventilatie en zet deze weer in t.b.v. de ruimteverwarming of als decentrale 
voorverwarming van de ventilatielucht: een collectief systeem. 
 
Lage-temperatuursverwarming 
Warmtepompen zijn bij uitstek geschikt om lage-temperatuur-verwarmingssystemen te voorzien van warmte 
met een lage temperatuur. Vloer- en wandverwarming komen hiervoor in aanmerking. Deze afgifte-
systemen bieden bovendien de mogelijkheid de warmtepomp in de zomer in te zetten als koelmachine. 
 
Warm-tapwater en een warmtepomp 
Om dezelfde reden als bij nachtverlaging (beperkt piekvermogen bij de kleinere warmtepompen) is het 
opwekken van warm-tapwater met een warmtepomp weinig zinvol. Daarbij moet nog worden bedacht dat 
het rendement van de warmtepomp aanzienlijk terugloopt als hoge temperaturen worden gevraagd. 
 
Geluid  
Overmatig geluid wordt vaak beschouwd als een van de nadelen bij individuele toepassingen. Bij collectieve 
toepassingen kan dit gemakkelijker worden ondervangen. 
 

 
Fig. 4. Voorbeeld van een totaalconcept voor verwarming met een warmtepomp, dat zijn warmte (of koude) 
onttrekt aan de bodem en aan zonnecollectoren. Het inzetje: de feitelijke warmtepomp. 
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# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Gebruik van de bodem als energiebron voor ruimteverwarming lijkt op het eerste gezicht geen echte 
optie voor een bijdrage aan het renovatie-gevelelement SlimFac10. Een eventuele inpassing van 
een dergelijk systeem is afhankelijk van de bodemgesteldheid en de ruimte, die beschikbaar is om 
leidingen en bron(nen) aan te leggen in de stedelijke omgeving. 

• Een aquifer in het grondwater zou kunnen worden toegepast. Hoe de energie optimaal benut kan 
worden in het woongebouw verdient verder onderzoek. 

• Een groot opslagvat in de bodem in de buurt van de meergezinswoningen of op de onderste 
verdieping, of in de kelder kan een optie zijn. 

• Een warmtepomp die gebruikmaakt van bijvoorbeeld gezamenlijke afvoerlucht kan een optie zijn.  
• Individuele warmtepompen lijken gezien de kosten (aanschaf en benuttingspotentie) geen optie. Het 

gevaar bestaat dat door de inzet van warmtepompen het benutten van andere bronnen gedurende 
het proces van het bouwkundig inrichten/ontwerpen van het gebouw wordt verwaarloosd. 

• Voor een bijzonder goed geïsoleerde woning met een zeer lage warmtevraag (± 25 kWh/m2a) kan 
worden geconcludeerd dat de inzet van een (dure) warmtepomp van beperkt nut zal zijn. Dit zal 
moeten worden afgewogen. 

• Er dient in de energiebalans terdege rekening te worden gehouden met het energieverbruik van de 
diverse pompen. 
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slimbouwen®  
 
Inleiding 
Binnen Slimbouwen® staat het moderne industriële denken voor de bouwwereld centraal met de nadruk op 
de leidingproblematiek [33]. Dit wordt benaderd vanuit enkele economische en maatschappelijke 
invalshoeken. Historisch gezien is dit niet uniek en velen hebben reeds eerder niet alleen concrete 
systemen ontwikkeld. Mensen als Le Corbusier en later in Nederland Habraken en Van Randen hebben ook 
visies ontwikkeld op conceptueel niveau als voorwaardenscheppend voor industrialisatie in de bouw. 
Industrieel bouwen vormde een belangrijke motivatie, maar ook de discussie over inspraak, variatie en 
flexibiliteit en dus de rol van de gebruiker werd hierin betrokken. Met de kennis van successen en 
mislukkingen van de voorafgaande ideeën wil de Slimbouwen®-visie streven naar meer kwaliteit voor 
eigenaar, gebruiker en de maatschappij. Vanuit economisch oogpunt bezien is dit uitgebreide pakket aan 
doelen slechts haalbaar indien deze tegen lagere kosten kunnen worden gerealiseerd, een belangrijk 
onderdeel van de Slimbouwen®-visie: 
 

• Flexibiliteit en comfort 
• Reductie van afval, energiebesparing en CO2 emissie 
• Efficiency 

-  Reductie van faalkosten. 
 Voordeel bouwkosten: > 7% 
- Gewichtsbesparing (minder constructie),  

procesefficiency > 10% 
- Bouwtijdwinst: ca. 5% 
- Minder projectgericht advies; 

Minder overleg tijdens de bouwfase: ca. 3% 
- Reductie van volume (minder volumineuze constructies (doel 50% reductie) leidt tot minder 
       vierkante meter in de elementbegroting): > 5% 

 
De besparingen cumuleren niet helemaal, maar bij elkaar is 25% besparing zeker haalbaar. De bouwdelen 
zullen door verdere ontwikkeling ook nog een bijdrage binnen de besparing leveren en verwacht mag 
worden dat in de toekomst de besparing dan ook verder zal toenemen. Ook de exploitatiekosten zullen 
aanzienlijk gunstiger worden door energiereductie, flexibiliteit, de lagere aanvangsinvestering en de lagere 
afschrijvingsperiode [33]. 
Naar verwachting zal deze visie significante gevolgen hebben voor het traditionele bouwproces. Partijen 
binnen het bouwproces zullen moeten kunnen omgaan met deze visie, want de Slimbouwen®  vormt geen 
pasklare oplossing. Daartegenover staat het open voor concurrentie, omdat de (afzonderlijke) producten die 
het beste aansluiten bij het concept elkaar moeten beconcurreren.  
Slimbouwen® past binnen het koepelbegrip Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD) als 
verbijzondering (Fig. 1) [32i]. IFD wordt echter te pas en te onpas op zowel projecten als producten geplakt 
en dat leidt tot vermindering van het onderscheidend vermogen. De Slimbouwen®-visie draagt ook dat 
gevaar in zich, maar is als merk gedeponeerd, zodat het voor fabrikanten van producten niet mogelijk is de 
naam zonder meer aan hun producten toe te voegen.  
 

 
Fig. 1. Het logo van Flexibel en Demontabel Bouwen 
 
Het doel in deze bijlage is om met de lessen die kunnen worden geleerd van de Slimbouwen®-visie en met 
de bijbehorende ‘tools’ de meergezinswoningen (middel- en hoogbouw) in Nederland uit de periode 1955-
1980 te renoveren tot zeer energiezuinige en comfortabele, voor eenieder toegankelijke woningen. Het 
streven t.a.v. de energiereductie in de gebruiksfase zal aanmerkelijk scherper liggen dan over het algemeen 
wordt aangenomen binnen de visie van het Slimbouwen®. Hierdoor zou het zo kunnen zijn dat andere 
uitgangspunten van het Slimbouwen® niet zijn te verwezenlijken. Zo wordt bijvoorbeeld volumereductie al 
minder eenvoudig als er een 30 cm isolatiepakket nodig is. Verder heeft het maken van vergelijkingen 
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tussen renovatie en nieuwbouw en/of de bestaande situatie t.a.v. de Slimbouwen®-doelstellingen niet altijd 
even veel zeggingskracht. Zo zegt reductie van volume in het vloerpakket niet zoveel, omdat we hier van 
doen hebben met een bestaande constructie. Goed beschouwd kan er dan zelfs een reductie van 100% 
gehaald worden. Binnen het hier gepresenteerde concept voor renovatie zal natuurlijk wel kritisch moeten 
worden gekeken naar de gevolgen van de veranderingen t.a.v. de uitgangspunten van de Slimbouwen®-
doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de reductie van het transport van bouwmaterialen. 
 
Aanleiding voor een nieuwe visie.... 
Aan de hand van 11 “eye-openers” zullen de gebreken in het hedendaagse bouwen worden geïllustreerd. 
Begrippen als gewoonte en traditie staan een innovatieve benadering vaak in de weg, terwijl de 
grootschaligheid van zowel bouwproces als bouwproduct de flexibiliteit met een snel reageren op een 
veranderende vraag kunnen belemmeren. 
 
Overdreven materiaalgebruik 
In Nederland wordt zeer zwaar (1000-1500 kg/m2) gebouwd (Fig. 2). Vanuit de praktijk is gebleken dat het 
goed mogelijk is om te bouwen met een gewicht van 600 kg/m2 bij gelijke prestaties en beleving. Deze 
gewichtreductie leidt tot minder materiaal, minder grondstoffen, minder energieverbruik voor productie en 
transport, minder CO2 uitstoot en minder transport. Ook aan het eind van de levenscyclus van een gebouw 
hoeft bij de sloop minder materiaal te worden afgevoerd en gerecycled.  
 

 
Fig. 2. Verschillende bouwmethodes, caravan, unit-bouw, Slimbouwen en traditioneel, in kilogram per m2.  
 
Ruimteverspilling  
Een gebouw is de verpakking van ruimte, waarbij het netto volume van gebouwen ca. 75% is van het bruto 
volume, of wel 25% is verpakking. Een reductie van de verpakking met ca. 50% bij gelijke prestaties leidt tot 
minder gevel- en grondoppervlak (gevel bijvoorbeeld 8%) en tot een vermindering van de kosten. Een 
voorbeeld van het scheiden van arbeidsgangen en terugdringen van materiaal- en verpakkingsvolume is de 
leidingenvloer, geschetst in Fig. 3. Hedendaags worden kostenvoordelen vooral gezocht in de vierkante 
meters en op materiaal- en componentniveau.  
 

 
Fig. 3. De traditionele vloer versus de leidingenvloer. 
 
Bouw- en sloopafval  
Enkele feiten (Fig. 4): 
- de bouw is verantwoordelijk voor 35% van het afval in Nederland.  
- ca. eenderde van dit afval wordt geproduceerd tijdens het bouwproces (bouwplaats, assemblage-hal). 
- met een economische bijdrage van de totale Nederlandse bouwwereld van ca. 7% staat de bijdrage van 
  afval (de 35%) in geen verhouding. 
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- per m2 vloeroppervlak zijn de afvalkosten (sloop, afvoeren, storten) € 250,- tegenover € 1000,- aan 
  nieuwbouwkosten 
 
De afvalkosten zullen in de toekomst alleen nog maar stijgen, waardoor een reductie in gewicht en het 
innoveren van het productieproces economisch zinvol lijkt. Ideeën als verwijderingsbijdragen en het 
opleggen van een extra belasting bij de overschrijding van de 600 kg/m2 netto vloeroppervlak kunnen de 
diverse partijen er toe aanzetten het afvalprobleem serieus te nemen. 
 

 
Fig. 4.  De bouw als energieverslinder. 
 
Nog enkele feiten: 
- Ca. 7% van de ruim 3.000 PJ energie in Nederland wordt bij de productie en transport van bouwmaterialen 
verbruikt (Fig. 5). 
- Deze energie-inhoud van materialen ligt hoger (10% i.p.v. 7%) als de processen in het buitenland 
  worden meegerekend. 
- 30% van de energie wordt in de gebruiksfase van gebouwen geconsumeerd (2/3 deel in de woningbouw). 
- Bij een reductie van 50% in bouwmassa volgt waarschijnlijk een reductie van 50% aan productie-energie. 
- Dit komt overeen met zeker 4% vermindering van het totale energieverbruik. 
- Met een tienjarenplan van renovatie en de bijbehorende 50% reductie van energie in de gebruiksfase kan 
  nog eens 15% aan energie worden bespaard. 
 
Dit kan leiden dat de bouw alleen al de Kyoto-doelstellingen (5% uitstootvermindering van o.a. CO2 t.o.v. 
1990) ruimschoots kan vervullen. 
 

 
Fig. 5  Te veel transport.   
 
In Nederland bestaat een groot fileprobleem. Jaarlijks wordt veel geïnvesteerd om knelpunten op te lossen, 
maar resultaten lijken uit te blijven. Het verkeer neemt nog steeds toe. Het CBS becijfert dat ruim 25% van 
het goederenwegtransport aan de bouw is toe te schrijven. Reductie van gebouwmassa van met 50% kan 
leiden tot 10-15% minder vrachtvervoer. Ook een efficiëntere organisatie van het bouwproces kan het bouw-
gerelateerde personenvervoer drastisch inperken.  
 
Stijgende bouwkosten  
Wonen en gebouwen vormen een aanzienlijke kostenpost in ons bestaan. Consumenten hebben een 
gebouwgerelateerde woonlast van ca. 30% en dit lijkt nog steeds te stijgen. De oorzaak ligt o.a. in een lage 
productiviteit in de bouw met zijn geringe automatiseringsgraad en industrialisatie in vergelijking tot andere 
branches.  
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Dalende capaciteit  
Niet alleen economische redenen, maar de terugloop van kennis en vakmanschap maken het noodzakelijk 
dat de bouw een industrialiseringsslag maakt. De arbeidsomstandigheden zijn niet altijd even ideaal, 
waardoor het beroep van bouwvakker minder aantrekkelijk is geworden in vergelijking tot nieuwere 
branches. De kwaliteit daalt en de bouwwereld tracht andere wegen in te slaan om hier grip op te krijgen. 
 
Geringe invloed consument  
De vraag naar grond overstijgt in hoge mate de uitgifte ervan en potentiële huizenkopers bevinden zich in 
hoofdzaak op de grote ‘tweedehands’ markt. De marktwerking is derhalve slecht, waardoor initiatieven, 
gericht op de wens van de klant minder goed van de grond komen. 
 
Lage efficiency, hoge faalkosten  
In een industriële omgeving, zoals de auto-industrie of bij bulk bouwmaterialen, worden rendementen van 5-
15% behaald, terwijl de faalkosten bij dit soort bedrijven tussen de 1-2% liggen. Bij aannemers is dat exact 
omgekeerd. Ook de werkefficiency is in de bouw niet hoog. Een bouwvakker is slechts 20% van zijn tijd met 
zijn eigenlijke werk bezig (Fig. 6). 
 
 

 
Fig. 6. Verdeling werkzaamheden van een bouwvakker [33]. 
 
Bouwen voor een lange exploitatieperiode met de eisen van nu  
Gebouwen hebben een technische levensduur van meer dan 100 jaar, maar worden vaak al na 35 jaar 
gesloopt. Tijdens het ontwerp bestond nog geen of onvoldoende lange termijn visie. Een flexibel ontwerp, 
zowel voor een functioneel gebruik (ruimte-indeling) als voor de technische prestatie, kan dit voorkomen. Er 
dient dan ook rekening te worden gehouden met eisen en wensen die in de toekomst zullen ontstaan of 
worden aangescherpt. Als voorbeeld valt te denken aan thermische en geluidsisolatie.  
 
Zorgen over de voorraad 
Met het huidige nieuwbouwtempo zal het 150-200 jaar duren voordat de bestaande woningvoorraad is 
vervangen. Als we ons realiseren dat een groot deel van de voorraad al na 30-50 jaar niet meer verhuurbaar 
is, dan ligt hier een probleem. 
 
Veel van de bovengenoemde, verontrustende vaststellingen zijn wellicht in nuance discutabel, maar in 
algemene zin zonder enige twijfel een feit. De Slimbouwen®-visie is mede bedoeld om in het verschiet 
liggende maatschappelijke problemen voor te zijn. 
 
Misleiding 
Lichtenberg geeft in zijn boek Slimbouwen® een interessante verhandeling over hoe het zo ver heeft kunnen 
komen en komt tot de conclusie dat er met name de laatste eeuw slechts sprake was van ‘innovation by 
addition’, ontstaan door het feit dat we de bouwwereld als organisatorisch ‘gedrocht’ als gangbare 
bouwwijze hebben leren accepteren (Fig. 7) [33].  
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Fig. 7. De keten in de bouw is lang en bestaat uit veel partijen. Diagonaal vinden de materiaalstromen  
plaats. Duidelijk wordt dat de gebruiker weinig invloed heeft op het gehele proces. 
 
 
Rondleiding 
Samengevat houdt de Slimbouwen®-visie het toepassen van de volgende ‘spelregels’ in (Fig. 8): 
 

• Realiseer een sequentieel proces van opeenvolgende deelprocessen, met minimale onderlinge 
afhankelijkheid. Ontwar daartoe de leidingknoop en ontwerp een bouwkundige structuur die het 
mogelijk maakt om installatiesystemen afzonderlijk in één procesgang uit te voeren. 

• Kies voor die bouwtechnologie die de maximaal haalbare flexibiliteit biedt. Te denken valt aan 
positionering, de bereikbaarheid en veranderbaarheid van installatiedelen.  

• Bouw slim in de betekenis van slank. Concrete doelstellingen zijn: 50% lichter, 50% compacter, 50% 
energiebesparing, 50% minder CO2-emissie. 

 

 
Fig. 8. De invloed van Slimbouwen® op de verschillende knelpunten in de bouw. 
 
Het streven voor de bouwsector is dan ook om te komen tot meer samenwerking met de industrie en het 
ontwikkelen van slimmere, tijd- en kostenbesparende technieken. Niet, zoals gebruikelijk, op 
elementenniveau, maar op bouwdeelniveau. Geen stapeling van deeloplossingen dus, maar een integrale 
probleembenadering. Hier ligt een grote overlap met het streven naar duurzaamheid. 
 
Handleiding voor het SlimFac10 gevelelement 
Uitgangspunt voor het ontwikkelen van het gevelelement vormt het Slimbouwen®-proces en aan de hand 
daarvan worden met voorbeelden van toepassingen binnen de verschillende deelprocessen toegelicht (Fig. 
9). Daarbij worden meteen de mogelijkheden voor de SlimFac10 genoemd. Vermeld dient te worden dat bij 
de verschillende deelprocessen nieuwbouw als standaard wordt gekozen. Dit neemt niet weg dat de 
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principes met de daaruit voortvloeiende aanbevelingen niet grote zeggingskracht kunnen hebben voor het 
renovatieproces. 
 

 
Fig. 9. De onderdelen van het Slimbouwen® proces, waarbij deelprocessen duidelijk gescheiden en op een  
volgend zijn. 
 
Kenmerkend voor een Slimbouwen®-structuur is het skelet. De voorkeur voor een skeletstructuur is 
gebaseerd op het streven om in de plattegrond zo min mogelijk starre delen te hebben. De flexibiliteit blijft 
zo zeer groot. Neemt niet weg dat hoe groter de overspanningen, hoe hoger de vloerconstructie, dus hoe 
meer materiaal en volume. Er dient te worden gezocht naar een optimum.  
Kolommen dienen daar waar mogelijk in de schil te worden opgenomen en deze schil moet bij voorkeur zo 
vlak en slank mogelijk. Hierdoor ontstaat het risico van koudebruggen en hier ligt dan ook een ontwerp-
technische uitdaging. Voor de vloer gelden dezelfde principes. De Infra+ vloer is misschien wel het meest 
toegepaste specifieke Slimbouwen®-product. Hier liggen de leidingen op de vloer, onder de computer-
afwerk-vloer en kunnen door de uitsparingen in de geïntegreerde vloerliggers ook in de andere richting 
worden gelegd.  
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• De constructie staat er al grotendeels en wordt hergebruikt. De constructie dient te worden 
geanalyseerd op goede en minder goede eigenschappen.  

• Een uitbreiding van de woning vereist een nieuwe constructie. Het skelet-principe, vrij kenmerkend 
voor Slimbouwen® zal zeker prioriteit krijgen.  

• Constructie en geluidsisolatie zijn nauw met elkaar verweven. Dit verdient veel aandacht. Een 
eerste gedachte is de mogelijke toevoegingen zo te onderwerpen (scheiden) dat de omhulling de 
rest van de constructie zo min mogelijk kan ‘aantrillen’, zowel lucht-constructie als lucht-omhulling-
lucht-constructie. Er dient kritisch gekeken te worden hoe het intern geproduceerde geluid niet tot 
overlast kan leiden. 

 
Voorbeelden aan de hand van het Slimbouwen®-proces 
Omhulling 
Als eerste voorbeeld waarin duidelijk wordt dat verschillende subcontractors hun werk onafhankelijk van 
elkaar en in één keer kunnen afronden is het ontwerpen van een leidingschacht-opstand met deksel (Fig. 
10). De dakdekker kan na de timmerman/monteur en voor de installateur het dak volledig waterdicht maken. 
Dit is een voorbeeld van het sequentieel proces. 
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Fig. 10. Een leidingschachtopstand in combinatie met de leidingvloer leidt tot scheiding van arbeidsgangen 
voor de verschillende disciplines 
 
Bij de gevelconstructie is het streven om deze slank te houden (Fig. 11). Er zijn vele mogelijkheden die 
beantwoorden aan de principes van het Slimbouwen®. Deze zullen al ontwerpend tegen elkaar kunnen 
worden afgewogen. Meegenomen worden aspecten als gevelelement vastmaken aan de gevelkolommen of 
direct aan de vloeren met de daarvoor benodigde uitzonderingsvloerrandelementen en de benodigde 
maatvastheid.  
 

 
Fig. 11. Frame in te vullen door zelf te kiezen gevelelementen. 
 
Een interessant onderdeel van de gevel is het vooraf aanbrengen van de nodige installatietechniek. Te 
denken valt aan zonwering, beveiligingsvoorzieningen, centrale vergrendeling, verwarmingselementen, 
regelbare ventilatievoorzieningen, elektravoorzieningen en aansluitpunten voor dataverkeer en 
communicatie.  
Slimbouwen® noemt twee strategieën (Fig. 12): 

1) Installatiedelen vooraf in het prefab deel opnemen en deze later met stekkers aan de infrastructuur 
in de vloer te koppelen: de gevel als apparaat. 

2) De installatiecomponenten later in de gevel aan te brengen, waarvoor voorzieningen als sparingen, 
afdekgoten en schachten zijn opgenomen. Te vergelijken met een dashboard, waar de schakelaars, 
meters en kabelbomen later in worden geklikt. 

 

 
Fig. 12. De twee strategieën voor de gevel met installaties: apparaat(l) versus ‘dashboard’ (r). 
 
Een geïntegreerde gelaagde aanpak kan inhouden dat de buitenhuid van binnenuit wordt geplaatst en dat 
het binnenblad onderdeel uitmaakt van de binnenafbouw. Dit levert een doos-in-doos constructie op, 
bestaande uit een binnendoos waarin de technische eisen worden opgelost en een buitendoos die een 
zuivere esthetisch, maar zeer flexibel en demontabel karakter heeft (Fig. 13). In de toekomst kan een dan 
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een eventueel gedateerde gevel op een goedkope manier worden vervangen. Het verschil in levensduur 
van gebouwonderdelen wordt hiermee ondervangen.  
 

 
Fig. 13  Centre Pompidou: het aanbrengen van het leidingwerk aan de buitenkant van de gevel kan ook een  
optie zijn om te komen tot een sequentieel proces. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Het zeer goed isoleren van de woning blijft prioriteit hebben boven het zo slank mogelijk maken van 
gevels. Wel zal bij de vastgestelde benodigde warmteweerstand worden gezocht naar een zo licht 
en slank mogelijk gevelelement.  

• Het doos-in-doos principe kan worden meegenomen. Dit speelt bij woningbouw evenwel een minder 
grote rol dan bij kantoorbouw, maar is als architectonische uitdaging zeker erg interessant. 

• Bij renovatie zal er moeten worden gezocht naar een combinatie van bovengenoemde Slimbouwen® 
strategieën, omdat bij strategie 1) de kabelbomen niet in de vloer kunnen worden gekoppeld 
(eventueel wel mogelijk met een stukje extra vloer). Strategie 2) lijkt heel geschikt omdat er kan 
worden beantwoord aan de mogelijke vraag naar flexibiliteit, maar is mogelijk gevoeliger voor fouten 
en is een arbeidsintensievere strategie op de bouwplaats. 

• Ook bij renovatie levert het denken in een sequentieel proces een besparing op in velerlei gebieden. 
 
Installaties  
Essentieel is de leiding en wel de ontvlechting ervan binnen de bouwkundige structuur van het gebouw (Fig. 
14). Het horizontale transport en verdeling gebeurt bij de Infra+ vloer aan de bovenkant van de vloer. Binnen 
de woningbouw is het kiezen voor de woningscheidende wand wellicht een betere optie.  
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Fig. 14. Voorbeelden van leidingen en installaties in gebouwen [33]. 
 
SlimBouwen® behandelt enkele veelgestelde vragen. Hieronder enkele vragen die ook betrekking hebben 
op renovatie: 
 

a. Hoe om te gaan met afzuigventielen of –roosters, die hoog in de ruimte worden geplaatst? 
Voor de woningbouw kan uitstekend worden gekozen voor schachten of de wand/gevel. Zeker, 
zoals in (zeer) goed geïsoleerde woning, de temperatuurgradiënt in de ruimtes klein is. Afzuigen kan 
dan bijvoorbeeld zelfs laag gebeuren, de lage thermiek is gemakkelijk te overbruggen.  
 

b. Hoe kunnen extra wandcontactdozen aangesloten worden? 
Het integreren van een plint waarin leidingen kunnen worden gelegd met verzameldozen onder de 
afwerkvloer (Infra+). In de holle binnenwanden kan dan een gat geboord worden, de 
wandcontactdoos worden gemonteerd, nadat de hieraan bevestigde kabel met stekker door de 
wand naar beneden wordt gelaten en in een plint wordt bevestigd aan het hoofdleidingnetwerk. 

 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Het creëren van schachten, wanden en/of vloeren die gemakkelijk bereikbaar zijn en plaats bieden 
aan de diverse installaties is een absolute voorwaarde. 

• Welk rol de vloer en de binnenwanden bij de renovatie van flats zullen gaan spelen moet worden 
onderzocht. 
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Binnenafbouw  
Bij de binnenafbouw spelen aspecten als veranderbaarheid, de gevolgen van bereikbaarheid (luikjes, of 
compleet te demonteren wanden) en reinigbaarheid een rol. Ook moet rekening worden gehouden met 
bouwvocht. Inrichtingselementen als sanitaire cellen en keukeninrichting zouden als een 3D stekkerklare 
eenheid kunnen worden geplaatst (Fig. 15, 16, 17).  
 

 
Fig. 15. Een bovengrondse, flexibele plint wordt lokaal gevoed vanuit de vloer [Hager Tehalit]. 
 
 

 
Fig. 16.  Kunststof waterleidingen [Arnomij]. 
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Fig. 17. Een wasbak als stekkerklaar apparaat. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• De gevel als nieuw onderdeel van het gebouw heeft voor wat betreft flexibiliteit en installaties de 
meeste potentie. De binnenafbouw is hier een belangrijk onderdeel in. Voor de gebruiker wordt in de 
gevel duidelijk wat het gebouw allemaal kan. Bij de relatie tussen installaties en afbouw moet de 
gebruiker dan ook niet worden vergeten. Acceptatie kan pas dan plaatsvinden.  

 

 
Fig. 18. Infra+ vloer als gevel?  

 
  
Verleiding 
 
R&D  
Slimbouwen® is niet slechts theorie, maar vindt zijn weg ook in de praktijk. Enkele voorbeelden zijn de Infra+ 
vloer, proefproject E.E.T. te Eindhoven, samenwerking van Kapla en TNO in zake een later te plaatsen 
houten kozijntype. Verder vindt er het nodige onderzoek plaats bij de TU/e (stallenbouwsysteem, 
onderzoeksgroep Slimbouwen, Slimfundering), TU Delft, TU Twente, Booosting en de Cornelius Lely 
Stichting. 
 
Comfort 
Comfort is tegenwoordig niet alleen de kwaliteit van het binnenmilieu, gemak en gezondheid. Bestond het 
voorheen slechts uit het creëren van een beschutte ruimte, heden ten dage moeten ruimtes ook een 
bepaalde sfeer (kunnen) oproepen. Momenteel vormt het uitontwikkelen van thermisch en akoestisch 
comfort de hoogste prioriteit, maar in de toekomst lijkt een ‘regelbare sfeer’ steeds belangrijker te worden, 
waarbij een totaalconcept steeds meer gewaardeerd gaat worden. De rol van domotica is dan ook 
onvermijdelijk.  
 
 
 
 



 106 

Slimrenoveren 
De renovatiemarkt heeft een sterk ad hoc karakter en bij elk project is de opgave anders. Toch zouden 
enkele renovatiestrategieën een welkome aanvulling zijn in de diffuse markt. Instituten als TNO (Reflex) en 
Booosting (kenniscentrum EKBI) proberen te reageren op de huidige renovatiepraktijk die bestaat uit 
optellingen van subsystemen en veel arbeidsintensief maatwerk vragen (Fig. 19, 20). 
 
 

 
Fig. 19. Comfort+ renoveren: doos-in-doos principe met de nodige indelingsvarianten. 
 
 

 
Fig. 20. Renovatie LTV en HTK-systemen.  
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Minder materiaal leidt tot minder milieudruk en bespaart op kosten en energie. 
• Het anders benaderen van de gecompliceerde bouwkolom door het bouwproces vanuit een meer 

bouwdeelmatige aanpak en een sequentiële volgorde te benaderen moet leiden tot kostenbesparing 
en kwaliteitsverbetering. 

• De juiste, eigen detaillering van materialen en hun functie tijdens de bouw- en gebruiksfase is van 
groot belang. 
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Geluid en renovatie 
 
Theorie: samenvatting  
Geluidsisolatie dient minimaal te beschermen tegen: 

1. verplaatsingen van geluid veroorzaakt door onder meer rumoer, stemmen en muziek vanuit een 
gebouw 

2. loop- en lichaamsgeluid met een direct effect op bouwdelen, zoals bijvoorbeeld het slaan van 
deuren, pruttelende afvoeren en lopen op de vloer 

3. geluid dat van buitenaf komt. 
 
Technisch bekeken kan geluid worden onderscheiden in luchtgeluid en contactgeluid, met er tussen het 
flankerend geluid. Fig. 1 illustreert het verschil tussen lucht- en contactgeluid en, op kwalitatieve wijze, het 
principe van het scheiden van constructiedelen door een verende laag ertussen.  
 

 
Fig. 1. Lucht- en contactgeluid bij een massieve vloer en een vloer met een dempende laag. 
 
Ook de nagalmtijd in een ruimte is van belang voor het welbevinden van de bewoners. Een grote, ongunstig 
gevormde ruimte met harde bekledingsmaterialen kan een zodanige galm veroorzaken dat het er onprettig 
vertoeven is. Bij woningen met relatief kleine en lage woonkamers is de invloed van de bewoner op de 
nagalmtijd veelal groot. Ontstaat een te hoge nagalmtijd in een ruimte dan kan de bewoner d.m.v. 
vloerbedekking en/of gordijnen en meubels deze aanzienlijk terugdringen. Dit fenomeen wordt hier verder 
niet besproken en lijkt ook geen specifiek probleem voor het renoveren van meergezinswoningen. 
 
De eisen die het Bouwbesluit stelt aan de geluidsisolatie van nieuwbouw zijn: 
 
Artikel 3.18 
1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander 
perceel gelegen, aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan de in (Tabel 3.17) aangegeven 
grenswaarde. Dit voorschrift geldt niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een 
lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie is. 
2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel ge- 
legen, aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan de in (Tabel 3.17) aangegeven 
grenswaarde. Dit voorschrift geldt niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een lichte 
industriefunctie of een overige gebruiksfunctie is. 
 
Gedetailleerd principe van geluidsisolatie 
Voor de renovatie van de hoog- en middenbouw uit de jaren ’60 en ’70 zijn door de jaren heen een aantal 
geluidsisolatie-oplossingen ontwikkeld. De meeste van deze oplossingen zijn op hetzelfde principe 
gebaseerd. De uiteindelijke kwaliteit van de oplossing is in hoge mate afhankelijk van de gekozen 
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materialen en diktes en van het uitvoeringsresultaat. In de literatuur wordt o.a. het inpakken van de 
bestaande constructie aan de binnenkant voorgesteld (Fig. 2-4) [38]. 
De principeopbouw reageert op de massa-wet voor geluidsisolatie met buigslappe voorzetconstructie. Het is 
van belang dat de constructie zoveel mogelijke los komt te staan van de ‘oude’ constructie. Dit betekent dat 
tussen de voorzetconstructie en de bestaande constructie verende verbindingen worden gemaakt d.m.v. 
‘zachte’ materialen, zoals minerale wol. Ook kunnen dunne stalen plaatachtige verbindingsstrips het 
benodigde verende effect bewerkstelligen. Essentieel is dat de beplating volledig gesloten, luchtdicht en los 
van alle onderdelen van de bestaande constructie wordt uitgevoerd. Deze maatregelen zijn nodig om te 
voorkomen dat de aangetrilde vlakken van de nieuwe constructie direct lucht- en contactgeluid doorgeven.  
Daarnaast moet de massa in de buigslappe beplating de geluidstrillingen opnemen en omzetten in warmte.  
 

 
Fig. 2. Geluidwering in de bestaande constructie: gietbouw ter plaatse van de woningscheidende vloer en 
wand [38].  
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Fig. 3. Geluidwering in de bestaande constructie: prefab ter plaatse van de woningscheidende vloer en 
wand [38].  
 

 
Fig. 4. Legenda van Fig. 2 en Fig. 3. 
 
 



 110 

Producten  
Producenten van toeleverende bouwproducten zijn vanaf de jaren zeventig op zoek naar producten en 
productiemethoden die het probleem van de slechte geluidsisolatie van bestaande woningen op een relatief 
goedkope en met een geringe dikte kan oplossen. Eén van de gevonden oplossingen met als basis een 
zeer dunne voorzetwand is afgebeeld in Fig. 5. De getoonde verende metalen strip zorgt voor 
desolidarisatie, terwijl het ‘zachte’ paneel zorg draagt voor geluidsisolatie in de spouw. De aan deze laatste 
vastgelijmde Fermacell-plaat is schokbestendig en verzorgt het massa-effect voor geluidsabsorptie. Met een 
inbouwdiepte van minder dan 50 mm en een luchtgeluidsisolatie-waarde (Llu:k) leidend tot een verbetering 
van +17 dB kan dit een oplossing voor de bestaande meergezinswoningen zijn.   
 

 
Fig. 5. De Acoustix voorzetwand.  
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 Fig. 6. Ook de mogelijk ‘slaande’ leidingen moeten verend gescheiden worden van de constructie: hier 
worden twee methoden getoond.  
 
Voor de geluidsisolatie van de vloer zijn inmiddels vele oplossingen op de markt gekomen. Ook hier geldt 
het principe van scheiden van constructie en contactvlak en het toevoegen van massa. Voor het toevoegen 
van een vloerverwarmingssysteem zijn diverse producten beschikbaar (Fig. 7). Een nadeel van dergelijke 
pakketten is de aanzienlijke dikte (50-70 mm) waardoor deuren en eventueel kozijnen dienen te worden 
aangepast. De onderkant van de vloer kan ook worden voorzien van een geluidsisolerend plafond. De 
onderconstructie is bijna letterlijk overgenomen van de bekende plafondsysteembouw, die in de 
utiliteitsbouw zeer veel wordt gebruikt. De andersoortige afbouwplaten worden echter geheel luchtdicht 
aangebracht.  
 

 
Fig. 7. Geluidsisolatie en vloerverwarming in één.  
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Indelingsoplossingen Hoogbouw 
In ‘meergezinswoningen’ kan door het delen van hetzelfde woongebouw geluidsoverdracht een 
uitgesproken rol spelen. Bronnen zijn o.a. muziek, spraak, hobby’s, lopen, installaties en huishoudelijke 
apparaten. Het construeren van een nagenoeg stille meergezinswoning, waarbij ook de trillingen t.g.v. een 
geluidsbron gelokaliseerd blijven is zelfs voor nieuwbouw bijna ondoenlijk en kostbaar. Bij renovatie mag 
niet onmiddellijk worden verwacht dat een dergelijk doel haalbaar is. Toch dient, ook bij renovatie, te worden 
overwogen de constructie in te pakken met de doos-in-doos-methode, zoals getoond in Fig. 2, 3 en 4. Een 
dergelijke constructie voldoet ruimschoots aan de voor nieuwbouwwoningen gestelde eisen uit het 
Bouwbesluit. Voor renovatie komt deze constructie alleen in aanmerking indien een hele woning wordt 
gestript. In het geval van het renoveren van de flat uit de jaren ’60-’70 met het nieuwe SlimFac10 
gevelelementen moet deze mogelijkheid zeker worden overwogen.  
Een gedeeltelijke geluidsisolatie moet ook worden afgewogen, waarbij een zwevende dekvloer in de 
belangrijkste ruimtes in de woning, zoals de woonkamer, slaapkamers en de gang in aanmerking komen. 
Daarnaast is het wenselijk in de woning tenminste één (kleine) verblijfsruimte op te nemen die als 
‘geluidsdichte’ ruimte geldt. De specifieke eisen die aan een dergelijke ruimte moeten worden gesteld zullen 
duidelijk worden in het hoofdstuk Gebruiker & Comfort. In deze ruimte kan dan bijvoorbeeld een instrument 
worden bespeeld, als slaapkamer dienen voor mensen die nachtdiensten hebben of als hobbyruimte. In 
hoeverre deze ruimte in de ‘donkere zone’ zou kunnen worden gesitueerd is de vraag, daar het Bouwbesluit 
stelt dat elke verblijfsruimte over voldoende daglicht moet kunnen beschikken. Een andere plaats zou 
kunnen zijn aan noordkant van de woning in de nieuw toe te voegen woonruimte. Nadeel is o.a. dat hier ook 
de geluidsbelastende galerijen liggen en (mogelijk) de straat met bijbehorende parkeergelegenheid. 
 
# algemene conclusies en aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• De mogelijke oplossingen voor geluidsisolatie worden in de tekst genoemd. 
• De meeste oplossingen t.a.v. het thermisch isoleren van de woning komen ook ten goede aan de 

geluidsisolatie, mits daar bij de detaillering ook voldoende rekening mee wordt gehouden. 
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Energiebalans 
 
Energie- en Warmtebalans 
Kort gezegd is een energiebalans het verschil tussen IN en UIT: 
 
IN: opgewekte energie (passief, actieve opwekking)  
 
UIT: energiebehoefte = energieverbruik = energieverliezen (verwarming, elektriciteitsverbruik) 
 
Verschil: de balans moet sluitend gemaakt worden met gas en elektriciteit of door de opwekking van extra 
energie. 
 
Naast een energiebalans van een woning, waarbij alle energiestromen worden meegenomen, van koken via 
verlichting tot warm tapwater is er ook nog de warmtebalans van een woning. Een warmtebalans wordt vaak 
opgesteld in kWh of in MJ/GJ. Deze balans toont het energieverbruik voor ruimteverwarming met o.a. het 
warmteverlies door ventilatie, maar ook hulpenergie voor de pompen en ventilatoren. Deze post van 
hulpenergie wordt nog al eens vergeten, zodat de balans er onrealistisch gunstiger uitziet. 
 
Warmtebalans: 
 
IN:  

• Interne warmtebronnen (verschil tussen negatieve en positief: eigenlijk altijd positief, dus een ‘vrije’ 
bijdrage aan de ruimteverwarming 

• Zoninstraling: het broeikaseffect in de woning 
• Alternatieve verwarmingssystemen (zonnecollector, gevelcollector voor voorverwarming lucht) 

 
UIT: 

• Transmissieverlies 
• Ventilatie- en infiltratieverliezen 
• Hulpenergie voor verwarming en ventilatie 

 
Energiebalans van een woning heeft dan extra: 
 
IN:  

• PV-panelen voor electra en eventueel verwarmen 
• Actieve zonne-energie voor tapwater (warmtepomp, zonnecollectoren, etc.) 
• Warmtekracht-koppeling  
• Koeling (bv. bodemopslag) 

 
UIT:  

• Verbruik warm tapwater (een deel komt als effectieve interne warmtebron vrij, is daar al 
meegenomen) 

• Elektriciteit voor huishoudelijke apparaten (een deel komt als effectieve interne warmtebron vrij, is 
daar al meegenomen) 

• Koken op gas (een deel komt als effectieve interne warmtebron vrij, wordt meegenomen aan de 
input-zijde) 

• Koeling (elektriciteit, gas, hulpenergie) 
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Fig. 1. Voorbeeld van een energiebalans van de Novem-referentierijtjeswoning met een EPC van 1,17.  
De waarden in de grafiek zijn allen in kWh/jaar. 
 
In Fig. 1, voor de standaard ‘Bouwbesluit’ woning van enkele jaren geleden, valt op dat de zonbijdrage 
beperkt is en dat het energieverbruik voor ruimteverwarming, hier als verzameling van transmissie- en 
ventilatieverlies, hoog is. Voor de elektriciteit wordt de opwekkingsverliezen in de centrale hier niet 
meegenomen. Het zal duidelijk zijn dat deze energiebalans nog in ‘balans’ moet worden gebracht door de 
inzet van energie opgewekt met gas, eventueel stookolie en elektriciteit van het net, in dit geval. 
 
Warmtebalans van enkele type woningen  
Zoals reeds eerder aan de orde worden ook hier enkele type woningen die zich onderscheiden in 
energieverbruik getoond. In Fig. 2 worden twee zeer zuinige energieconcepten (Passiv-haus en PZE-
woning) vergeleken met een bestaand rijtjeshuis uit 1960 en een doorzonwoning met een EPC van 0,93. 
Opvallend detail is het verschil tussen het Passiv-Haus-concept en de PZE-woning als de ruimteverwarming 
en het warm-tapwater worden beschouwd. Als verklaring dienen de klimatologische gemiddelde verschillen 
tussen Nederland en Duitsland in acht worden genomen. Een warmere zomer (meer zonnestraling) en een 
koudere winter, kenmerkend voor Duitsland, zorgen voor een hoge bijdrage aan resp. het warm-tapwater en 
de ruimteverwarming. 
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Fig. 2. Enkele type woningen en energieverbruik [30]. 
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Twee voorbeelden van warmtebalansen 
Fig. 3 en 4 beschouwen twee voorbeelden van warmtebalansen, en wel voor respectievelijk een 
rijtjeswoning (1960) en een experimenteel ontwerp, de Minimum Energiewoning van Kristinsson . 
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Fig. 3. Warmtebalans in kWh/jaar voor een rijtjeswoning 1960 [30]. 
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Fig. 4. Warmtebalans in kWh/jaar van de Minimum Energiewoning van Kristinsson [12]. 
 
Warmtebalans over de seizoenen van een PZE-woning 
De meeste warmtebalansen worden opgesteld voor een jaar. Fig. 5 toont de warmtebalansen van de twaalf 
maanden van het jaar voor een PZE-woning [12i]. Opmerkelijk is dat de interne warmtebronnen (bijdrage 
interne warmtelast) niet alleen in verhouding tot de andere onderdelen van deze warmtebalans vrij hoog is, 
maar ook dat deze interne warmtebronnen in de zomermaanden minder hoog zijn. Dit valt te verklaren door 
het feit dat mensen meer buiten vertoeven, dus minder apparaten gebruiken en, in het verlengde daarvan, 
het langer licht is, zodat de verlichting minder lang brandt. 
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Fig. 5. Verdeling van de nuttige zonbijdrage, de warmtevraag en de interne warmtelast over een jaar in  
GJ per maand [12i, 13i]. 
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Renovatie van 48 etagewoningen plan ‘Reitse Hoeve’, Tilburg (1989) 
 
Samenvatting 
Bij het renovatieplan ‘Reitse Hoeve’ uit 1989, ontwikkeld in samenwerking met de TU/e en Novem is 
gekozen voor het beperken van de verliezen door transmissie en ventilatie in combinatie met het verhogen 
van het comfort en de gezondheid. Tegelijkertijd werd de kwaliteit van de gevels verhoogd, het groot 
onderhoud meegenomen en enkele voorzieningen gemaakt die de bijdrage van de zon aan het 
binnenklimaat verhoogden.  
 
Hoofdkenmerken 

• Woningvergroting 
• Na-isolatie en kierdichting gevels en daken 
• Ventilatieverliezen beperken 
• Serre (Fig.1) 
• Luchtzonnecollector 
• Gesloten galerij 
• Hoogwaardige verbrandingsketel 

 
Locatie & Klimaat 
De appartementenblokken liggen in het stedelijk hart van Tilburg, Noord-Brabant. Zoals bekend heerst hier 
een gematigd zeeklimaat. 
 
Concept & Techniek 
De volgende maatregelen zijn getroffen met daarbij genoemd het doel van de maatregel: 
 
Maatregel   Doel (Rc: voor/na in m2K/W)   
-Gesloten galerij  transmissie   ventilatie 
-‘Klimaatgevel’, bestaande uit: 
 - serre   transmissie   ventilatie 
 - luchtzonnecollector     ventilatie 
-Isolatie, bestaande uit: 
 - gevel   transmissie (0,35/2,1) 
 - zoldervloer  transmissie (0,45/2,7) 
 - plafond bergingen transmissie (0,45/2,7) 
 - dubbel glas  transmissie (0,01/0,20) 
-Kierdichting       ventilatie 
 
 
 

 
Fig. 1. Isometrie van het gerenoveerde appartement met de loggia. 
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Transmissieverlies: 
Isolatie leidt tot: 
- Verlaging binnenluchttemperatuur mogelijk door de verhoging van de temperatuur van de wanden bij een 
gelijkblijvend comfortniveau. 
- Koudebruggen worden ingepakt, waardoor schimmelvorming wordt voorkomen. 
Serre zorgt voor een tussenklimaat zodat thermische verliezen door o.a. koudebruggen worden beperkt. 
 
Ventilatieverlies: 
- Afgesloten galerij en serre zorgen voor een indirecte voorverwarming van de toevoerlucht voor ventilatie. 
- Kierdichting leidt tot gebrek verse lucht wanneer er niet op een andere manier wordt geventileerd. 
 
Passieve zonbijdrage: 
- Luchtzonnecollector: ventilatielucht wordt met zonnewarmte voorverwarmd. Het betreft hier een collector 
waarbij lucht zonder mechanische ventilatie de vertrekken binnenkomt (Fig. 2).  
- Serre leidt tot: 
Voorverwarmde ventilatielucht, maar met: 
Warmte-overlast zomer, dit wordt opgevangen door te openen ramen in de serre (40% van omhulling) 
 
 

 
Fig. 2. Verticale detail van de nageïsoleerde wand met de luchtzonnecollector. 
 
Actieve zonbijdrage: 
Luchtzonnecollector met ventilator en naverwarming voor de dieper gelegen ruimten als keuken, badkamer 
en slaapkamers. Deze ruimten liggen meer aan de noordkant van het gebouw. Dit systeem is een voorbeeld 
van hybride zonne-energie-benutting.  
 
Gebruiksrendement verhogen: 
Hoogwaardigere verbrandingsinstallatie 
 
Meting: Energie & Comfort 
Energieverbruik (berekend) 
Aardgasverbruik ruimteverwarming voor/na: 1467 m3 580 m3 
Extra elektriciteitsverbruik     100 kWh  
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# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen:  
 
Het betreft hier een oud (1989) plan, maar de principes zijn duidelijk. Beperking van transmissieverliezen 
door beter te isoleren, vergeleken met de bestaande situatie heeft als bijeffect dat koudebruggen verdwijnen 
en dat het comfort in de woning toeneemt door vermindering tocht en het gevoel van ‘koude wanden’, 
veroorzaakt door de beperkte stralingswarmte. Aangaande de ventilatie is het nodige gedaan en is zelfs een 
redelijk vooruitstrevend systeem toegepast om de warmte van de zonnestraling te gebruiken voor het 
voorverwarmen van ventilatielucht. Een gegeven dat tijdens het ontwikkelen van de SlimFac10® zeker zal 
worden meegenomen. Of dit nu een luchtzonnecollector moet zijn, een serre of een (al dan niet losse) 
combinatie van beiden is nog de vraag. 
De reductie van het aardgasverbruik is aanzienlijk t.o.v. de bestaande situatie. Als deze waarde ook in de 
praktijk kan worden gehaald dan komt het verbruik ruim onder het verbruik van de Bouwbesluit-
referentiewoning (635 m3 aardgas voor ruimteverwarming) [18]. 
 
Zonnespouwwoningen 
 
Samenvatting 
Nog een voorbeeld van hybride zonne-energie, de zonnespouw. Dit totale verwarmingssysteem door 
luchtzonnecollectoren is gebaseerd op warmteopslag van lucht in de getande ankerloze 
scheidingsspouwmuren tussen de rijenhuizen (Leiderdorp, 1983) [12]. 
 
Concept & Techniek 
De voordelen van een voorloper van de LTV (lage-temperatuurverwarming) zijn: 
- warmte is opgeslagen in de gebouwmassa door rond ventileren van opgewarmde lucht: dak(collector)-
verticale leiding-kruipruimte-spouw 
- de warmte wordt pas vijf uur later afgegeven aan de andere zijde van de muur (middag-avond) 
- temperatuur van het stralingsoppervlak mag relatief laag zijn vanwege de grote afmeting van de 
woningscheidende muur 
- de spouwmuur is al bijkomend voordeel de goede geluidsisolatie 
- bediening van de ventilatoren is eenvoudig: ‘s winters via de thermostaat en zomers via een aan-
uitschakeling 
- zeer geschikt voor het voor- en naseizoen en in mindere mate voor de donkere winterdagen 
 
Nadelen zijn: 
- ‘s winters is een tweede verwarmingssysteem noodzakelijk 
- geringe energie-inhoud van de lucht 
- geluiddempers op inblaaspijp noodzakelijk 
 
PBE, de voorloper van Novem, later SenterNovem had enkele conclusies: 
- collectoroppervlak kan 50% kleiner (helft van het schuine dakvlak op het zuiden) 
- getande oppervlak van de spouw is niet nodig 
- de collectoren bleken nog niet storm- en vochtbestendig 
 
Een tweede versie (Hoofddorp 1984) had betere collectoren, bijverwarming d.m.v. een compacte 
luchtverwarmingsinstallatie en gebalanceerde ventilatie met wtw. De voor deze woning ongewenste 
nachtverlaging, die door “Postbus-51” in de media werd gepromoot, maakte het dat de opwarmtijd te lang 
was. De beperkte installatie kon dit niet compenseren. Een bepaalde flexibiliteit in de capaciteit van een 
installatie-toestel lijkt gewenst bij veranderende “inzichten”. 
In plaats van een zonnecollector is ook een versie ontwikkeld en gebouwd met een serre naast en over de 
gehele diepte van de woning, waarbij de spouw wordt verwarmd met de warme lucht uit de serre (zonnetuin) 
(Fig. 3). Er ontstaat tevens een multi-functionele ruimte voor hobby etc. tijdens een groot deel van het jaar 
(o.a. Groenekan 1993 en Ede 1995). 
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Fig. 3. Twee zonne-spouwwoningen met resp. een luchtcollector en een zonnetuin.  
 
Meting: Energie & Comfort 
Het comfort van stralingswarmte met een lage temperatuur wordt als altijd goed gewaardeerd. De zonnetuin 
is geen volledig te benutten woonruimte. In de hoogseizoenen (zomer, winter) is het geen verblijfruimte. 
Gemiddeld kan er met zowel een zonnetuin met zonne-spouw als een luchtcollector met een zonne-spouw 
ongeveer 400 m3 a.e. worden bespaard. 
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen:  
 
Een interessant principe, alleen de haalbaarheid bij de appartementen met de SlimFac10 lijkt niet aanwezig.  
 
 
CV-loze woningen, een revolutie?, Schiedam (1984) 
 
Samenvatting  
Uit de resultaten van het symposium in Spijkenisse, getiteld “wat doet men met f 10.000,- extra in de sociale 
woningbouw, kijkend naar energiebesparing” (1980) bleek dat de ontwikkeling van huizen zonder een c.v. 
installatie uitvoerbaar was. Hierdoor kon een minimum aan fossiele energie worden gebruikt.  
Er werd een ontwerpteam geformeerd om in Schiedam ook daadwerkelijk dergelijke woningen te bouwen 
met de volgende ontwerpfilosofie: 
 
“De ontwerpfilosofie was om extra te investeren in een pakket energiebesparende maatregelen, waardoor 
de warmtevraag zo laag is, dat op de aanschaf ven de c.v.installatie bespaard kan worden. Een deel van de 
extra investeringen is hiermee terug te verdienen en het andere deel is te vinden in besparing op de 
stookkosten” [12]. 
 
Hoofdkenmerken  

• Isolatie 180 mm dik 
• Isolerende luiken 
• Warmtewisselaar en gebalanceerde ventilatie 
• Grote ramen op het zuiden, kleine op het noorden 
• Zonneboiler 
• Zonering: warme leefruimtes op het zuiden 
• Hoge mate van kierdichting 
• Geiser als naverwarmer voor luchtverwarming en tapwater 
• Uitvoerige zonwering 

 
Locatie & Klimaat 
De Minimum-Energiewoningen liggen in het stedelijk hart van Schiedam, Zuid-Holland, met een gematigd 
zeeklimaat (Fig. 4, 5 en 6). 
 
Concept 
Als principe is gekozen voor een klassieke doorzonwoning met als eerste een juiste ligging t.o.v. de zon en 
de daarbij energetisch beste zonering. Dit betekent de verblijfs-/leefruimtes aan de zuidkant en de andere 
ruimtes, als bad-, slaap-, studeerkamer en keuken aan de noordkant. Een houtkachel moet de woning naast 
de interne warmtebronnen en de zon voorzien van de benodigde energie voor ruimteverwarming. Een vaste 
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zonwering zorgt ervoor dat het in de zomer niet te warm wordt, terwijl luiken voorkomen dat de warmte ‘s 
winters niet te veel wordt verloren. Daarnaast zijn er tal van interessante besparingsideeën opgenomen in 
de woning. Te noemen vallen de vliegenkast die driekwart van het jaar de koelkast kan vervangen, 
isolerende deksels voor op het bad, de houtkachel, dakraam met luik, de gecombineerde installatie van 
geiser met warmtewisselaar, de isolerende spouwankers en de verloren isolerende funderingsbekisting.  
 
 

 
Fig. 4. De plattegronden van de minimum-energiewoning. 
 

 
Fig. 5. De noordgevel van de minimum-energiewoningen. 
 
 

 
Fig. 6. Doorsnede van de minimum-energiewoning met de zonering van functies. 
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Het energieconcept laat zich het best uitleggen aan de hand van Fig. 7. De warmtebehoefte voor 
ruimteverwarming gedurende een dag in januari is weergegeven. Er is gecorrigeerd voor interne 
warmtebronnen en zoninstraling. De warmtebehoefte is om zeven uur ‘s ochtends het hoogst, omdat de 
lagere nachttemperatuur moet worden opgevangen. De maximale warmtebehoefte is op een zonnige dag 
lager dan op een bewolkte dag. Bij bijvoorbeeld een ventilatievoud van 125 m3/h met warmteterugwinning 
met een rendement van 66% is er om 3 uur ‘s nachts in januari ongeveer 450 W aan energie t.b.v. de 
ruimteverwarming nodig. Daarentegen is er om 9 uur ‘s ochtends op een bewolkte dag in januari 2000 W 
aan energie nodig is om de woning op de ingestelde temperatuur te houden.  
 

 
Fig. 7. De benodigde warmtebehoefte per etmaal in een werkend gezin in januari [12].  
 
Technieken 
De volgende aspecten/technieken hebben extra aandacht gekregen t.a.v. energiebesparing/benutting: 
 

• Isolatie van gevel en dak met 180 mm minerale wol met een harde persing en stuc-afwerking. 
• Vloerisolatie met een Rc van 5,0 m2K/W.  
• Isolerende luiken en driedubbele beglazing (Fig. 8). 
• Isolatie van de funderingsbalken teneinde koudebruggen te voorkomen. 
• Koudebrug-eis met een minimale Rc van 1,3 m2K/W. 
• Tochthalletje voor en achter. 
• Warmteopslag en afkoelingsvertraging door betonmassa aan de binnenkant. 
• Benutting passieve zonne-energie: grote ramen op het zuiden, kleine op overige windrichtingen en 

zonering door verblijfsruimtes op het zuiden. 
• Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (Fig. 9). 
• Zorgvuldige tochtdichting door: extra aanslag op ramen, tochtdichte aansluiting kozijn/wand, 

tochtsluis bij voor- en achterdeur, geen ventilatie- en/of luchttoevoerroosters in de gevel, 
tweepuntssluiting op de ramen en op de deuren een driepuntssluiting en tochtdichte bouwkundige 
aansluitingen bij o.a. het dak. 

 



 123 

 
Fig. 8. Detail van de onderdorpel met een betonnen borstwering van 80 mm. 
 
 

 
Fig. 9. De totale installatie voor warm-tapwater, ventilatie en ruimteverwarming. 
 
Meting: energie, comfort 
De energiebalans, weergegeven in Fig. 10 maakt duidelijk dat een ME-woning veel minder energie gebruikt 
t.b.v. de ruimteverwarming dan een ‘normale’ woning. Vooral aan de ‘verlieskant’ is de nodige energie 
bespaard. Of dit in de praktijk ook altijd zal worden gehaald blijft de vraag. In het bijzonder 
ventilatieverliezen heeft de ontwerper niet in de hand; hier vormt de gebruiker de zwakke schakel. Ten 
aanzien van de transmissieverliezen zal de nauwkeurigheid en kwaliteit van de uitvoering maatgevend zijn. 
Aan de ‘winstkant’ is er niet veel veranderd, de betere benutting van de zon levert een extra 600 kWh/jaar 
op (23% meer benutting van de zon). Dit staat zowel relatief als absoluut niet in verhouding tot de besparing 
op transmissie (86%) en ventilatieverlies (53%). De winstpost interne warmtebronnen is zelfs iets 
afgenomen door de ingezette zuinige apparatuur.  
Uit het bovenstaande blijkt dat de benutting van passieve zonne-energie binnen een kleine marge 
plaatsvindt. Veel glas op het zuiden, los gezien van de hogere transmissieverliezen van het glas, levert het 
nodige op, maar het beperken van de verliezen levert op een vrij eenvoudige en goedkope manier zeer veel 
energiebesparing op.  
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Fig. 10. De warmtebalans van een ‘normale’ woning en de minimum-energiewoning. 
 
# Vervolgonderzoek 
Na de oplevering zijn voor de ME-woningen enkele onderzoeken uitgevoerd, waaronder ook een 
bewonersonderzoek uit 1985, twee jaar na de oplevering [36i]. Enkele uitkomsten: 
 

• Tijdens de gebruiksfase blijkt in de praktijk het aardgasverbruik slechts 10% hoger dan 
berekeningen voorzagen (referentiewoning 1950 m3 aeq, doelstelling ME-woning 400 m3 aeq). Zelfs 
de minst bewuste bewoners gebruikten veel minder aardgas dan een referentiewoning (821 m3 
aeq).  

• Vooral voorzieningen als vaste zonwering, verstelbare doek-zonwering, nachtluiken worden in hoge 
mate gewaardeerd. Het ‘zonweringsbalkon’ had een echt, ruimer balkon mogen zijn. 

• De geiser, tevens verantwoordelijk voor de verwarming, vertoont veel storingen. Na de meetperiode  
is deze vervangen voor een nieuw type. Toch wordt de geiser gewaardeerd (68% positief). Het 
principe van een geiser als naverwarmer van lucht voor ruimteverwarming en warm-tapwater wordt 
vaker, ook nu, overwogen als verwarmingsbron, o.a. in de PZE-woning van het ECN [13i]. Conclusie 
in hun onderzoek was dat de geiser een economisch redelijke investering is (CV-ketel is erg 
concurrerend), maar een relatief hoge bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. 

• Het meest genoemd als probleem werd het ventilatiesysteem, hoewel de meesten wel een positieve 
waardering gaven. Genoemd werden tocht bij de inlaatventielen, geluidsoverlast, beperkte 
regelbaarheid (verschillende standen worden niet ervaren) en het ontbreken van een aan-uit knop.  

• Als oplossing hiervoor zijn de bewoners inventief; ze verwijderen ’s nachts de zekering of het 
systeem wordt geheel uitgezet, met als gevolg dat er electrisch wordt bijverwarmd. 

• Bewoners spreken dan ook de wens uit decentraal te kunnen ventileren en vooral verwarmen. De 
ramen zijn nog gewoon te openen en dat wordt ook gedaan. 

• Over het binnenklimaat in het algemeen zijn de bewoners tevreden (69,4%). Dit wordt verder 
onderschreven door Silvester in zijn proefschrift “Demonstratieprojecten in de energiezuinige 
woningbouw” (1996) [51i]. 

 
Silvester concludeert verder in zijn proefschrift "Demostratie projekten en energiezuinige woningbouw" 
(1996) dat de Minimum Energiewoning tot op heden niet verbeterd is [51i].  
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Ondanks dat de ME-woning twee decennia geleden is gerealiseerd zijn bijna alle aspecten en 
technieken ook vandaag aan de dag nog actueel. De hoge isolatiewaarden kunnen voor zowel de 
gevel als de beglazing tegenwoordig eenvoudiger en goedkoper worden gerealiseerd.  

• Arbeids- en gebruiksintensieve isolerende luiken zijn gezien de huidige isolatiewaardes van 
beglazing niet meer rendabel en waarschijnlijk ook niet meer gewenst.  

• Het succes van het concept van de totaal-geiser in combinatie met warmteterugwinning op 
ventilatielucht d.m.v. een lucht-lucht warmtewisselaar hangt in hoge mate af van de 
betrouwbaarheid en regelbaarheid van deze installatie. 

• De installatie is gebaseerd op individueel gebruik per woning. In de meergezinswoningen waar de 
SlimFac10 zal worden toegepast wordt in eerste instantie gestreefd naar een collectieve aanpak 
met een individuele laatste onafhankelijke regel- en instelmogelijkheid. 
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Renovatie portiek-flats, Schiedam (1989) 
 
Een meer specifiek voorbeeld van renovatie van appartementen, waarbij energiebesparing tijdens de 
gebruiksfase centraal staat zijn enkele woonblokken met portiekflats te Schiedam. Het renovatieplan is 
ontworpen door architect Kristinsson in 1989 [12]. 
  
Samenvatting  
448 portiek-etageflats, daterend uit 1956, verdeeld over vijftien blokken zijn gerenoveerd met als insteek het 
bereiken van een significant lager energieverbruik, een betere bouwtechnische staat en een comfortabelere 
indeling (Fig. 11, 12 en 13). Een gebalanceerd ventilatiesysteem, woonbalkons en een isolatiepakket van 
150 mm moeten hiervoor zorgen. 
 
Hoofdkenmerken  

• Vergroot balkon met (voorzet) schuiframen 
• Vergrote en vernieuwde keuken 
• Reduceren van glasoppervlak aan de schaduwzijde 
• Buitenisolatie van 150 mm 
• Dubbele beglazing en nieuwe kozijnen 
• Combiduct-luchtverwarmingsinstallatie 

 
Locatie & Klimaat 
Wijk Nieuwland te Schiedam met een Nederlands-stedelijk klimaat. 

 
 
Fig. 11. Plattegrond voor en na renovatie. Duidelijk te zien zijn de vergrote keuken, de loggia’s. Interessant 
zijn ook de droog-/zeem-/vluchtbalkons. 
 

 
Fig. 12a. Het principe van de Combi-duct 
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Fig. 12b. De portiekwoning met de Combi-duct 
 

 
 
Fig. 13a. De loggia’s en een nieuwe (woon)keuken 
 
Concept 
Het voornaamste doel was de verbetering van het binnenklimaat. Doordat er een gevel rondom de balkons 
is geplaatst zijn de koudebruggen en bijbehorende vochtproblemen verdwenen. De Combiduct-
luchtverwarmingsinstallatie zorgt voor een gebalanceerde ventilatie. Een ruime loggia, met open te schuiven 
ramen aan de zonkant, vergroot het bewoonbare oppervlak. 
 
Technieken 
De Combiduct-luchtverwarmingsinstallatie is speciaal ontworpen voor het gebruik in flats met weinig ruimte. 
De Combiduct wordt in de keuken geplaatst, boven het gasfornuis en heeft vier functies in één: 
gebalanceerde ventilatie, warm-tapwater, warmteterugwinning en luchtverwarming. De woning heeft twee 
zones, zodat de temperatuur in de slaapkamers onafhankelijk kan worden geregeld van de woonkamer. Het 
systeem heeft ook een zomerstand die ervoor zorgt draagt dat in de zomer alleen de uitblaasventilator zal 
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functioneren. De toevoerlucht komt dan via te openen ramen. Detaillering van de gevel blijft hier buiten 
beschouwing.  
 
Meting: energie, comfort 
Berekeningen hebben aangetoond dat de energie die nodig is voor ruimteverwarming ongeveer 500 m3 a.e. 
per jaar is. Voor de ventilatoren is ongeveer 500 kWh per jaar nodig. Verder is het wooncomfort aanzienlijk 
verbeterd. Deze verbeteringen worden duidelijk wanneer de temperatuurverschillen in dezelfde ruimte op 
vloer- en plafondhoogte met elkaar vergeleken worden bij bijvoorbeeld een buitentemperatuur van -3°C (Fig. 
13c). Voor de renovatie was het op vloerniveau 11-13°C, terwijl het bij het plafond 30°C was. De vloeren van 
de middelste woningen werden wel warmer door de warmte bij het plafond van de onderliggende woning.  
Na de renovatie bedroeg de temperatuurgradiënt in de woonkamer niet meer dan 2°C.  
 

 
Fig. 13b. Temperatuurverdeling vóór en ná de renovatie. 
 
# Vervolgonderzoek 
Om de ontworpen en uitgevoerde verbeteringen aan de appartementen in de praktijk goed te kunnen 
beoordelen is men aangewezen op vervolgonderzoek, waarbij vooral een bewonersenquete niet kan 
ontbreken. Ondergetekende is (nog) geen onderzoek bekend over deze woningen in de praktijk. Wel zijn er 
diverse onderzoeken bekend over de nieuwbouw Minimum Energie meer- en eengezinswoningen in 
hetzelfde Schiedam uit 1984. De eengezinswoning wordt ook beschreven in de bijlage Referentieprojecten 
en beschikt over nagenoeg dezelfde ingezette middelen en ontwerpprincipes. De uitkomsten uit 
bewonersenquetes van deze eengezinswoningen kunnen gebruikt worden om enige inzicht te krijgen in de 
kwaliteit van de gerenoveerde portiekwoningen. Enkele mogelijke overeenkomsten, wanneer ook de 
portiekwoningen zouden worden onderzocht kunnen zijn: 
 

• Tijdens de gebruiksfase blijkt in de praktijk het aardgasverbruik slechts 10% hoger dan 
berekeningen voorzagen (referentiewoning 1950 m3 aeq, doelstelling ME-woning 400 m3 aeq). Zelfs 
de minst bewuste bewoners gebruikten veel minder aardgas dan een referentiewoning (821 m3 
aeq):  
Dit kan ook gelden voor de portiekwoning, en misschien nog wel gunstiger uitvallen doordat 
bewoners vaker allemaal van huis zijn, er minder naden en kieren zijn, er minder buiten wordt 
geleefd, waardoor er minder energieverliezen optreden door het openen van deuren. De loggia zal 
hieraan meewerken. Er zal in het algemeen een iets gunstiger bewonersgedrag optreden en bv. een 
bovengemiddelde binnentemperatuur bij de ene bewoner zal ook bijdrage leveren aan een andere 
woning i.t.t. bij een ME-woning.  
 

• De geiser, tevens verantwoordelijk voor de verwarming, vertoont veel storingen. Na de meetperiode  
is deze vervangen voor een nieuw type. Toch wordt de geiser gewaardeerd (68% positief). Het 
principe van een geiser als naverwarmer van lucht voor ruimteverwarming en warm-tapwater wordt 
vaker, ook nu, overwogen als verwarmingsbron, o.a. in de PZE-woning van het ECN [13i]. Conclusie 
in hun onderzoek was dat de geiser een economisch redelijke investering is (CV-ketel is erg 
concurrerend), maar een relatief hoge bijdrage levert aan de CO2-uitstoot: 
In 1989 is de gecombineerde geiser inmiddels verbeterd tot de Combiduct. Voor een kleine 
portiekwoning hoeft deze oplossing, mits storingsvrij geen probleem te zijn. 
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• Het meest genoemd als probleem werd het ventilatiesysteem, hoewel de meesten wel een positieve 
waardering gaven. Genoemd werden tocht bij de inlaatventielen, geluidsoverlast, beperkte 
regelbaarheid (verschillende standen worden niet ervaren) en het ontbreken van een aan-uit knop: 
Het is onbekend of de portiekwoningen een aan-uit knop op het gebalanceerde ventilatiesysteem 
hebben, wel heeft het systeem een by-pass voor in de zomer. De bekende problemen van een 
gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning zullen ook in de portiekwoningen genoemd 
worden als klacht. 
 

• Als oplossing hiervoor zijn de bewoners inventief; ze verwijderen ’s nachts de zekering of het 
systeem wordt geheel uitgezet, met als gevolg dat er elektrisch wordt bijverwarmd: 
Dit zal ook gelden voor de portiekwoningen. 
 

• Bewoners spreken dan ook de wens uit decentraal te kunnen ventileren en vooral verwarmen. De 
ramen zijn nog gewoon te openen en dat wordt ook gedaan: 
Dit kan ook een wens zijn in de portiekwoningen, echter deze zal minder sterk zijn gezien het feit dat 
de totale woning kleiner en gelijkvloers is, waardoor ruimtes ‘elkaar’ gemakkelijker opwarmen.  

 
• Over het binnenklimaat in het algemeen zijn de bewoners tevreden (69,4%). Dit wordt verder 

onderschreven door Silvester in zijn proefschrift “Demonstratieprojecten in de energiezuinige 
woningbouw” [51i], met o.a. de conclusie: ‘de Minimum Energiewoning is tot op heden niet verbeterd 
(1996)’: 
Of dit ook geldt voor deze portiekwoningen blijft de vraag, wel werd dit renovatieproject 
genomineerd als een van de vijf projecten van de Nationale Renovatie Prijs 1989. Dit zegt iets over 
het ontwerp, maar nog niets over de praktijkervaringen van de jaren erna. 

 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 

• De meeste van de aangedragen oplossingen zijn bruikbaar. 
• Het gebruik van de loggia moet zo zijn dat er geen grote energieverliezen optreden. 
• Het installeren van kanalen in een bestaande (kleine) woning leidt meestal tot esthetisch lelijke 

oplossingen. 
 
 
 
Renovatie rijtjeswoning Lichtblau, München, Duitsland (2001) 
 
Samenvatting  
Voorbeeld van renoveren met Faktor 10: F. Lichtblau, een rijtjeshuis in München (Fig. 14) [7i]. Het op de cv-
installatie na originele huis uit 1956 werd gerenoveerd volgens de ‘Faktor 10’-theorie. De volgende 
vernieuwingen werden gerealiseerd: 
 
Hoofdkenmerken  

• verbouw, sanering en modernisering buiten en binnen 
• vernieuwing van sanitair en elektrische installatie 
• voorzetwand op de buitenwanden met vacuüm-isolatie-panelen (VIP) en nieuwe ramen (naar buiten 

te openen) 
• zuidgevel met volledige geïntegreerde zonnecollector 
• serre 
• isolatie van het kelderplafond met VIP 
• vernieuwing van de dakkapel met VIP 
• gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning 
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Fig. 14. De achtergevel op de zuidkant vóór en na renovatie. 
 
Locatie & Klimaat 
De woning bevindt zich in de buitenwijken van de stad München. Er heerst hier een redelijk mild landklimaat 
met invloeden van het middelhoge heuvellandschap. Om de waarde van het voorbeeld goed te kunnen 
beoordelen dient rekening te worden gehouden met het verschil in zoninstraling tussen Nederland en 
München (resp. circa 1000 kWh/m2a en 1250 kWh/m2a) (Fig. 15). 
 

 
Fig. 15. Door zowel het grotere zonaanbod in Zuid-Duitsland als de traditie worden kleinere 
daglichtopeningen toegepast. Voor daglichttoetreding lijkt de gemiddelde Nederlander hogere eisen te 
stellen. 
 
Concept 
Het doel van de Faktor 10-methode is het realiseren van een energiereductie voor ruimteverwarming tot 
slechts 10% van het gebruik van voor de renovatie. Sloop is, zeker hier, een minder voor de hand liggende 
optie, omdat het een particulier initiatief in een rijtjeswoning betreft. Het casco en de buitenwanden zijn 
blijven staan, waarna de gevels op een hoogwaardige manier zijn geïsoleerd en voorzien van passieve en 
actieve zontechnieken (Fig. 16). Ook het interieur van de woning is meegenomen, waarbij gedacht is aan 
comfortverhogende en energiezuinige oplossingen, zoals warmteterugwinning van ventilatielucht. 
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Fig. 16. Plattegrond en doorsnede na de renovatie.  
 
Technieken 
Binnen dit renovatieproject vallen de vacuüm-isolatie-panelen in de gevel het meeste op (Fig. 17). Op de 
zuidgevel gaat het om een combinatie van na-isolatie met 30 mm VIP met daarvoor een gevelzonnecollector 
met als medium water. Het zichtbare gevelmateriaal is dus opgebouwd uit prismatische glasplaten en 
aluminium profielen. Tegen de noordgevel is ook VIP geplaatst tussen aluminium profielen, afwerkt met witte 
beplating en logischerwijs zonder de zonnecollectoren. De witte beplating zorgt wel voor de nodige reflectie 
van met name diffuus licht van de hemelkoepel.  
De koudebruggen zijn op deze manier goed en eenvoudig opgelost. De voorzetgevel is over de bestaande 
monoliete gepleisterde stenen wand van 340 mm geplaatst. 
  

 
Fig. 17. Principedetail van de gevel met de vacuüm-isolatie-panelen (VIP). 
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Meting: energie, comfort 
Zoals uit de energiebalans blijkt is het besparingspotentieel enorm. Het energieverbruik voor de renovatie 
lag op 236 kWh/m2a. Na renovatie zou dat volgens de berekeningen rond de 19 kWh/m2a moet liggen, een 
reductie van 92% (Fig. 18). De gevelcollectoren zorgen voor de opwarming van het warm-tapwater. De 
gegevens lijken een wat te positieve voorstelling van zaken te geven. De dure gevelcollectoren in 
combinatie met VIP zullen naar mag worden verwacht nauwelijks kunnen worden terugverdiend. De 
toepassing van deze technieken is wel een goede aanzet voor toepassingen in de toekomst. De gesloten 
hal is een goede oplossing om energieverlies tegen te gaan. 
Het wooncomfort is zeker vooruit gegaan. Binnenwanden die lang warm blijven geven veel comfortabele 
stralingswarmte af. Ook de serre kan, mits de verwachtingen voor continu gebruik niet te hoog zijn, een 
prima aanvulling op het woongenot zijn. 
 

 
Fig. 18. De energiebalans vóór en na renovatie met de Faktor-10-methode. 
 
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen:  
 
De werknaam SlimFac10 vindt zijn oorsprong mede in de naam Faktor-10. O.a. dit project heeft inzicht 
verschaft in hoe een woning energiezuinig kan worden gerenoveerd, waarbij vooral de principes terug te 
vinden zullen zijn in de SlimFac10. Niet alle technische oplossingen lijken voor grootschalige renovatie van 
woningen in de sociale sector geschikt. 
 

• Vacuüm-isolatie-panelen zijn duur in aanschaf en over de technische detailoplossingen en hun 
kwaliteit op de lange duur is nog weinig bekend. 

• Zonnecollectoren in de gevel zijn zeker een optie. 
• Duitstalige landen hebben de traditie het totale oppervlakte van hun ramen laag te houden. De in 

Nederland minder beschikbare zon, veel meer bewolking, kan het nodig maken grotere ramen te 
maken vanuit het oogpunt van comfort. 

• Serres worden over het algemeen, mits de gebruiksdoelen duidelijk zijn, goed gewaardeerd. 
• De maten van de daglichtopeningen zijn gelijk gebleven na renovatie, behalve bij de dakkapel. Of er 

met name bij de zuidgevel gesproken kan worden van optimalisering van het benutten van 
zoninstraling is de vraag. 

 
 

Appartementencomplex “Urban Villa”, Amstelveen (1996) 
 
Samenvatting  
De Urban Villa ‘Licht en Groen’ bestaat uit twee appartementencomplexen met elk 42 woningen. Daarvan 
zijn in één van de complexen 16 appartementen met een oppervlakte van 100 m2 ontwikkeld tot  
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geavanceerde energiezuinige woningen gebruikmakend van zonne-energie (zie voor foto’s Fig. 27 en 28). 
Het doel van het project was om aan te tonen dat met geavanceerde technologie een zeer laag 
energieverbruik kan worden bereikt. Verder was het comfort en de architectonische kwaliteit van belang. De 
woningen zijn zo ontworpen dat ze minder dan 40 kWh/m2a gebruiken voor ruimteverwarming, tapwater, 
ventilatoren en pompen. Het gaat hier om een energiereductie van 60 - 70% ten opzichte van een 
conventioneel ontwerp. Vooronderzoek d.m.v. simulatie toont aan dat gedurende de zomer het comfort niet 
in het gedrang komt. 
 
Hoofdkenmerken  
• zeer dik isolatiepakket 
• hoogwaardig isolerende ramen 
• geavanceerde ventilatie en warmteterugwinning 
• geavanceerd controlesysteem 
• zonneboiler 
• passieve koeling 
• atrium 
 
Locatie & Klimaat 
Amstelveen ligt 10 km ten zuiden van Amsterdam op 52° NB met een mild zeeklimaat. De gebogen 
gebouwen liggen in een dorpachtig omgeving. Fig. 19 geeft het een klimaatdiagram van Amstelveen.  
 

 
Fig. 19. Zoninstraling, globaal verticaal op het zuiden en de gemiddelde temperatuur 
 
Een complex bestaat uit drie blokken bij elkaar gebracht door een groot atrium dat zowel ingang als 
gemeenschappelijke ruimte is (Fig. 20). De 16 woningen behorend bij het Task 13 onderzoeksprogramma 
liggen in de gebogen, op het zuiden gelegen blokken (Fig. 21) [27]. 
 

 
Fig. 20. De situatie van de Urban Villa in Amstelveen. 
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Fig. 21. De plattegrond van een appartement. 
 
Concept 
De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld een hogere woningdichtheid in de stedelijke omgeving 
te realiseren in combinatie met een lager energieverbruik tijdens de gebruiksduur van de gebouwen. Om te 
komen tot een harmonisch ontwerp en gelet op energiebesparing, comfort en architectonische kwaliteit is 
een gedetailleerde voorstudie gedaan door het ontwerpteam. Een belangrijk onderdeel was de transparante 
gevel, omdat de architect een hoge mate van openheid verlangde. Sleutelonderdelen waren behoud van 
energie, gebruik van passieve zonne-energie en het voorkomen van oververhitting. Uit de studie kwamen de 
volgende conclusies: 
 
• extreem laag energieverbruik t.b.v. ruimteverwarming kan worden bereikt door een zeer dik 

isolatiepakket, een zeer hoge luchtdichtheid en een zeer efficiënte warmteterugwinning gecombineerd 
met geavanceerde passieve zonnetechnologie.   

• De controle van de mechanische systemen moet zorgdragen voor een optimaal functioneren van alle 
systemen en oververhitting voorkomen. Het verwarmen van tapwater en het elektriciteitsverbruik voor 
pompen en ventilatoren wordt dan relatief belangrijk. Een dergelijk controlesysteem is een significante, 
maar essentiële investering. 

• Een collectief systeem is zowel energetisch als economisch gezien effectiever dan een individueel 
systeem. De gebruiker, echter, geeft de voorkeur aan individuele systemen. De gemiddelde bewoner 
van een meergezinswoning lijkt daar minder problemen mee te hebben. Binnen dit ontwerp is gekomen 
tot een compromis door warm tapwater met zonnecollectoren en de ventilatietoevoerlucht d.m.v het 
atrium collectief voor te verwarmen. 

 
Het energieconcept bestaat uit: 
 
• Reductie van warmteverliezen: 

- compact gebouw 
- zeer goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil 
- warmteterugwinning van ventilatielucht 
 

• Gebruik van zonne-energie: 
- directe zonstraling door de transparante gebouwschil 
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- voorverwarming van ventilatielucht naast warmteterugwinning 
- zonneboiler 

 
• Verwarming: 

- energie-efficiënt verwarmingsapparaat voor ruimteverwarming en warm tapwater 
- snelreagerende convectoren per ruimte 

 
• Ventilatie: 

- gebalanceerde ventilatie en warmteterugwinning gedurende het stookseizoen, hier buiten 
mechanische luchtafvoer en natuurlijke toevoer. 

 
• Passieve koeling: 

- gecontroleerde zonneschermbesturing 
- zeer efficiënte ventilatie door de ventilatieopeningen 

 
Door verscheidene simulaties werd duidelijk dat het principeprobleem bestond uit het in balans brengen van 
de verschillende maatregelen, en wel zodanig dat het comfort ook gewaarborgd blijft tijdens de zomer. 
 
Technieken 
Constructie: 
De betonnen constructie heeft een isolatiepakket van tenminste 20 cm, aan de noord- en zuidzijde 
afgewerkt met houten frames. Het transparante geveloppervlak is aan de zuidzijde tot het maximum van 
40% gebracht. Voor een adequate koeling in de zomer zijn alle ruimtes uitgerust met ventilatieopeningen en 
te openen ramen. De constructie voor de balkons en de zonneschermen is losgekoppeld van de 
hoofdconstructie. Dit om koudebruggen te voorkomen. Tabel 1 vermeldt de U-waarden van de verschillende 
onderdelen van de gebouwschil (U: W/m2K). 
 
Tabel 1. U-waarden in de gebouwschil 
Vloer   0,15 
Buitenwanden  0,17 
Beglazing  0,7 
Zuidgevel (gemiddeld) 0,9 
Dak   0,15 
Atrium (enkel glas) 5,7 
 
 

 
Fig. 22. Detaildoorsnede van de gevel. 
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Luchtdichtheid: 
De gebouwschil met dichte ventilatieopeningen heeft een luchtdoorlatendheid van 1,27 h-1 bij een druk van 
50 Pa. 
 
Zonwering: 
De beweegbare verticale zonneschermen hangen voor de gevel ter hoogte van de voorkant van de balkons 
en kunnen zowel door het controlesysteem, als handmatig worden bediend. Onder het dak van het atrium 
worden de zonweringdoeken bediend door het controlesysteem. Verder hebben de bovenste 
appartementen ook horizontale lamellen voor de zuidgevel. 
 
Zuidgevel 
De zuidgevel is opgebouwd uit geïntegreerde elementen bestaande uit ramen, balkondeuren, dichte 
geveldelen, ventilatieopeningen (boven en onder) en convectoren voor de ruimteverwarming (Fig. 22). Veel 
aandacht is besteed aan het ontwikkelen van deze gevelelementen. De eisen als mate van isolatie, 
luchtdichtheid, zoninstraling, ventilatie, inbraakpreventie en geluidsisolatie moeten worden opgelost binnen 
het element. De thermische aspecten van het gevelelement is getest in de PASSYS Testfaciliteit van TNO-
Bouw. De thermische prestaties voldoen aan de verwachtingen. Speciale aandacht heeft het minimaliseren 
van koudebruggen gekregen. De liftschacht en het trappenhuis staan los van de woningen, evenals de 
balkonconstructie. De enige verbinding tussen balkon en woning is om de horizontale krachten door te 
geven. Ook de dakdoorvoeren hebben de nodige aandacht gekregen. Toch blijken de koudebruggen de 
geleidingsverliezen te verhogen met 16%. 
 
Zonne-energie: 
Het benutten van passieve zonne-energie door directe en indirecte zoninstraling dekt ongeveer 41% van de 
vraag naar ruimteverwarming. Interne warmtebronnen dragen bij voor 42%, terwijl de laatste 17% wordt 
verzorgd door het verwarmingssysteem. Een zonneboilersysteem voorziet in 60% van de behoefte aan 
warm tapwater. Logischerwijs is gekozen voor collectieve zonnecollectoren. De collector is 18 m2 voor een 
eenheid van vier woningen. Elke woning heeft een opslagboiler welke het water kan naverwarmen tot 65°C. 
De (af)wasmachines kunnen direct op de boiler worden aangesloten.  
 
Ruimteverwarming: 
Zeer goed geïsoleerde gebouwen hebben een minimale warmtebehoefte. Aandacht is gegeven aan hoe de 
collectieve warmteopwekking door de collectoren moet worden gekoppeld aan de installatie voor de verdere 
distributie, naverwarming en regeling (Fig. 23). Uiteindelijk is gekozen voor een individueel 
verwarmingsapparaat van 10-22 kW, met een efficiëntie van 90%. Snelreagerende convectoren verwarmen 
de individuele ruimtes. Een buffertank voorkomt het te snel aan- en uitgaan van het verwarmingsapparaat. 
Op deze manier kan het hoge rendement van het verwarmingsapparaat optimaal benut worden. 
 

 
Fig. 23. Het verwarmingssysteem met de zonnecollector. 
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Winterventilatie: 
Luchtverversing in de woning vindt plaats d.m.v. gebalanceerde ventilatie. De toevoerlucht stroomt van het 
atrium, al dan niet voorverwarmd, door twee kruisstroom warmtewisselaars met een gecombineerd 
rendement van 80%. De totale luchthoeveelheid die volgens de Nederlandse normen (250 m3/h voor de 
woning in totaal) wordt ruimschoots gehaald. De bewoners wordt geadviseerd om in de winter geen gebruik 
te maken van natuurlijke ventilatie. Worden de ramen toch geopend dan wordt het verwarmingselement 
automatisch afgesloten.  
 
Zomerventilatie: 
Buiten het stookseizoen geeft een rood lichtje in elke kamer aan of er gebruik gemaakt kan worden van 
natuurlijke ventilatie. Het controlesysteem detecteert door sensoren als de bewoner een raam of 
ventilatieopeningen opent en schakelt de toevoerventilator uit. Dit zorgt voor een reductie van het 
energieverbruik van de ventilator. De afvoerventilator blijft altijd aan. 
 

 
Fig. 24. De gevelindeling: dichte delen, (vaste) beglazing en de grote ventilatieopeningen. 
 
Zomer koeling:  
De ventilatieopeningen boven en onder zijn zo ontworpen dat een juiste stroming (ongeveer 6 luchtwissels 
per uur) gegarandeerd is in de ruimtes bij verschillende temperaturen en windsnelheden (Fig. 24). Fig. 25 
toont de verschillende ventilatiesituaties voor de woningen, het gebruik van de zonneschermen en het 
atrium. 
 

 
Fig. 25. Ventilatie tijdens de verschillende seizoenen. 
 
Controlesysteem: 
Het controlesysteem bestaat uit een centrale unit en 16 individuele units, één per woning. De centrale unit 
controleert en stuurt de onderdelen in het atrium aan, en genereert ook data voor de individuele units. Elk 
appartement wordt bestuurt en gecontroleerd door een onafhankelijk systeem, gebaseerd op locale 
metingen en informatie verzonden door de centrale unit. De centrale unit voorkomt oververhitting van het 
atrium door aansturing van de zonweringdoeken en ventilatieopeningen. Om zonne-energie te kunnen 
benutten in het atrium worden tijdens het stookseizoen alleen ‘s nachts de zonweringdoeken gesloten. 
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Verder controleert de centrale unit de rookmelders, de zonnecollectoren en de verlichting in de algemene 
ruimtes. 
De ventilatie, de zonwering, de ruimteverwarming en het tapwater worden in elke woning afzonderlijk 
gecontroleerd. De ruimteverwarming wordt bestuurd door kleppen in de verwarmingselementen in elke 
ruimte. De warmte- en ventilatiebehoefte van de bewoner kan worden voor geprogrammeerd. Ook dag- en 
nachtventilatie kunnen worden ingevoerd. Dit alles kan ook tijdelijk worden overruled. Wanneer de 
ventilatiebehoefte in de keuken en badkamer hoger is dan voorziet het systeem daarin. De zonwering 
reageert op de klimatologische omstandigheden, zoals windsnelheid, neerslag en temperatuur. Ook hier kan 
de zonwering handmatig worden aangepast.  
 
Meting: energie, comfort 
De energie prestaties van deze appartementen zijn gemeten met het SUNCODE-PC model, waarbij het 
effect van koudebruggen ook is meegenomen [29]. Het elektriciteitsverbruik is opgemaakt uit de 
gebruikskarakteristieken van de gekozen apparaten en de geschatte gebruikstijden.  
Aangaande de oververhitting in de zomer zijn de resultaten heel bemoedigend. Tijdens een zeer warme en 
zonnige periode met temperaturen ver boven de 30°C, was de binnentemperatuur in de woonkamer 
ongeveer 25°C. Fig. 26 toont dat maatregelen t.a.v. passieve koeling juist zijn ingezet en adequaat 
functioneren.  
 

      
Fig. 26. De binnen- en buitentemperatuur op een zomerse dag en het energieverbruik per appartement. 
 
“Interviews with the occupants indicate that they were very content with the thermal comfort during summer. 
Some even stated that the apartment was cooler than their previous house. The control system is thought to 
be complex, especially for the elderly. More information about the use of the system was desired. Apart from 
some teething problems, the concept seems to work quite well under summer conditions, although the 
handling of the control systems is complicated.” [27]. 
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 
De samenwerking tussen de verschillende disciplines tijdens het ontwerpproces was soms moeilijk, maar 
essentieel om te komen tot een uitgebalanceerd ontwerp. De keus voor een gebouw met meerdere 
verdiepingen is gemaakt op basis van verscheidene beperkende factoren, zoals stadsplanning en 
verkoopargumenten. Dit heeft ontwerpconcessies tot gevolg, vooral compactheid en een individuele 
installatie per woning. 
Een geavanceerde installatie, gecontroleerd door een ‘huiscomputer’, is een noodzakelijk onderdeel van het 
energieconcept.  
 

• Zuidgevel is deels prefab: Binnen het SlimFac10 concept dient een gevelsysteem volledig prefab 
zijn, dus ook de koof voor eventuele verwarmingselementen 

• gevel koudebruggen: kunnen ze (nog) beter? 
• Heel veel goede elementen: constructie, koudebruggen, semi-openbare ruimtes, ruimtelijkheid 
• Comfort 
• Controlesysteem 
• Voorloper van hybridensysteem, ventilatie naar behoefte? 
• Vaste overstekken achterwege gelaten, daardoor komt diffuus licht ten alle tijden diep in de woning 
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Fig. 27. Urban Villa ‘Licht en Groen’ (boven links): De zuidgevel met de vaste en beweegbare zonwering; 
(boven rechts:) De ingangen van het complex liggen aan de zijkant van het complex; (midden links): Zijgevel 
van het complex met de externe balkonconstructie; (midden rechts) Het atrium aan de binnenkant met de 
galerijen; (onder links) Een installatie-ruimte met vier buffervaten voor vier woningen; (onder rechts): De 
ventilatie-luiken aan de binnenkant met de convectoren netjes ingebouwd. 
 



 139 

  
Fig. 28. Urban Villa ‘Licht en Groen’ (links): De zuidgevel op de begane grond met bovengelegen balkon en 
de beweegbare zonwering; (rechts): Wederom de zuidgevel met de balkons, vaste en beweegbare 
zonwering en de zonnecollectoren.  
 
INTERVIEWS (met bewoners): 
 
Aandachtspunten voor vragen waren: 

- dominantie van het controlesysteem: is dit goed ingeregeld, kan het eenvoudig worden 
overgenomen bij een tijdelijk veranderende behoefte (coldchill)? 

- Hoe werken de rode lampjes en is er aan te houden, waarom wel of niet? 
- Zomersituatie: werkt zonwering goed, maar is er ook nog uitzicht? Balkons? 
- Architectonisch uiterlijk, mooi? Gevel, atrium, entree, galerij? 
- Energierekening: is dit echt goedkoop of is bijvoorbeeld de elektriciteitsrekening of de gezamenlijke 

rekening erg hoog? 
- Indeling, zonering met gebruik? Zijn er warme en koude zones? 
- Is het atrium bruikbaar of is het een veredelde hal met als hoofdfunctie verkeersruimte? 
- Verwarming, regelbaarheid  ……….. 

 
Het bezoek: 
 
(+) mooi atrium, wordt door de bewoners zeer gewaardeerd. 
(+) bouwkundige oplossingen als de openen ramen en het ventilatierooster onder de ramen in de 
borstwering worden ook zeer gewaardeerd. 
(+) isolatie wordt opgemerkt en ook gewaardeerd. 
(+) de hoeveelheid glasoppervlak wordt gewaardeerd. 
(–) slaapkamers worden klein bevonden 
(–) het lichtniveau in de keuken is ook overdag vaak erg laag. De relatief kleine ramen aan de noordkant, 
grenzend aan het atrium brengen zeker in de lager gelegen appartementen relatief weinig licht in de woning. 
(–) onderhoudsvoorzieningen aan bouwkundige delen kan beter. De beglazing van het atrium is met de 
huidige Arbo-regelgeving niet voordelig schoon te houden.  
(–) balkons op de bovenste verdieping hebben wel vaste horizontale lamellen, maar deze zijn niet bedoelt 
als beschutting tegen regen. 
(–) voor de installaties hebben veel bewoners uiteindelijk weinig goede woorden voor over. De bediening, de 
bedrijfszekerheid, de onderhoudskosten, er wordt over geklaagd. Met name de collectieve 
installatievoorzieningen werken vaak niet, waardoor de bewoner het geloof in de werking verliest en niet 
meer gelooft in het energiezuinig wonen. Het grote aantal verschillende partijen die hier voor 
verantwoordelijk zijn, maar deze verantwoordelijkheid niet op zich nemen is een doorn in het oog van de 
bewoners en de vereniging van eigenaren. Zelfs simpele systemen, ook in 1995, als zonnecollectoren 
kunnen niet goed worden ingeregeld en gedimensioneerd. Vorstschade kwam ook voor.  
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Damen Consultants 1997, Conclusies [29]: 
 
“Het concept maakt de hoog gespannen verwachtingen waar ten aanzien van een laag energieverbruik voor 
ruimteverwarming” (Fig. 29). 
 

 
Fig. 29. Het opgebouwde oordeel van Damen Consultants. 
 
Literatuur en vakbladen (Samenvatting) 
 
Semi-collectief gebruik van zonnecollectoren [75t]: 

• De opmerking dat slimme bewoners hotfill-apparaten kopen en ruimteverwarming overlaten aan de 
buren is weer eens een andere invalshoek. 

• Als één van de opmerkelijkste gegevens wordt de eenvoud van het concept voor de gebruikers 
genoemd. In de praktijk blijkt dat anders uit te pakken. 

• Daaronder valt ook het principe van de raamcontacten, dat goed werkt, maar niet door elke 
bewoners als prettig wordt ervaren. Bij het openen van de ramen schakelt de verwarming d.m.v. de 
raamcontacten zichzelf uit en wordt de bewoner gebruikt. Dat levert alleen een besparing op als de 
verwarming en constructie snel reageren. 

 
Comfortabel wonen in een energiezuinig project [74t]: 

• Er wordt gewezen op het oververhit raken van een woning met veel glas op het zuiden. 
• Visuele transparantheid van de schil is zowel voor architect als de bewoners een belangrijke 

kwaliteit van de woning. 
• Als nadelen hiervan worden genoemd: risico op oververhitting, verblinding, privacy bij grote 

glasvlakken 
• Oververhitting is te voorkomen door: automatische zonwering, (nachtventilatie) door te openen 

ramen, ventilatiekleppen (boven en onder) in de gevel van zuid-georiënteerde vertrekken. 
• Uit de Tabel 2 kan geconcludeerd worden dat nachtventilatie in de zomer heel belangrijk is om 

oververhitting te voorkomen. 
 
Tabel 2. Bewonersgedrag t.a.v. ventilatie in de zomer 
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Urban Villa Amstelveen biedt toekomstperspectief [81t]: 
• De evaluatie zal uitwijzen of het concept voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van zowel 

energiebesparing als wooncomfort. 
 
Koude start Urban Villa in Amstelveen [76t]: 

In het artikel wordt vooral één bewoonster aan het woord gelaten met een wat cynische ondertoon. 
Hier zal eerst het probleem (van deze bewoonster, B) worden aangestipt, dan de reactie van de 
‘ontwerper’ (O)en tenslotte mijn eigen oordeel (E). 

• Hemelwaterafvoer vergeten: bouw- / ontwerpfout. (B, O, E) 
• B: verticale screens zijn een overbodige investering voor haar appartement, te weinig zon door iets 

oostelijke ligging t.o.v. zuiden, balkon boven houdt een hoop tegen, ze gaan snel stuk bij wind. 
O: geen oordeel 
E: balkons (vaste overstekken) zorgen inderdaad dat een hoop licht en zon wordt tegengehouden, 
flexibiliteit is er niet, maar het principe van zonwering is aan te bevelen en wordt gewaardeerd (denk 
maar aan de bekende oranje uitvalschermen). 

• B: roker wil een extra raampje openen, maar dan wordt het koud en het ventilatiesysteem zuigt vuile 
Amstelveense lucht naar binnen als de ventilator harder wordt gezet. Verder zijn de kookluchtjes 
van anderen te ruiken. 
O: komt door handelen van bewoners; ze lopen te klussen. Indeling veranderen kan dan ook niet. 
E: heeft niets met besparen te maken, maar men kan altijd een muntje op het contact aanbrengen 
en het systeem denk dat het raam nog dicht is. 

• B: ventilatiesysteem ontregelt; het ene punt werkt beter dan het andere. 
O: bewoners willen de ventielen reinigen, maar halen ze verkeerd los of plaatsen ze verkeerd terug. 
E: duidelijke instructie is de manier om dit te voorkomen of door gebruiksvriendelijke ventielen te 
plaatsen / ontwerpen. 

• B: de voorverwarmde verse lucht (wtw + atrium) wordt met kracht de woning in geblazen. 
O: dat is nu eenmaal zo, maar valt wel binnen de normen. 
E: koude lucht met een hogere snelheid zorgt voor discomfort, dit moet worden vermeden. Een 
aanscherping van de normen? Principe van voorverwarmen en warmteterugwinning moeten wel 
blijven staan, maar mogen ook niet leiden tot minder ventileren. 

• B: uitvallen van de zonnecollectoren, de ketel werkt ook minder; het bad kan maar halfvol met warm 
water. 
O: bevroren leiding in het systeem; volgens de bewoonster onzin, want in de zomer deed het al niet. 
E: Inregelen en een goede installatie zijn essentieel.  

 
• De bewoonster heeft haar woning zoveel mogelijk ontkoppeld van het semi-collectieve systeem. 

Haar individuele systemen worden zoveel mogelijk met de hand bediend. Het heeft haar een 
ogenschijnlijke besparing opgeleverd.  

 
Koudebruggen als thermische lek (zie verder hoofdstuk Koudebruggen) [80t]: 

• Er worden drie algemene oorzaken genoemd van koudebruggen: 1. plaats van isolatielaag 
verspringt; isolatielaag wordt doorbroken; geometrische koudebruggen. 

• De geometrische koudebruggen zijn moeilijk te vermijden, de andere op te lossen tijdens ontwerp 
en daarna de uitvoering. 

• Doorbrekingen: lift en trappenhuis hebben een eigen draagstructuur. 
• Balkons en galerijen: de balkons hebben een volledig eigen draagconstructie, alleen enkele kleine 

verbindingen t.b.v. de horizontale afsteuning. Voor de galerijen buiten het atrium is gekozen voor het 
inpakken van de platen i.p.v. de duurder geachte Isokorf. 

• Fundering: funderingsbalken die buiten de kern van het gebouw komen worden wel voorzien van 
een zelf ontworpen ‘Isokorfconstructie’ voorzien. 

• Dak: heel belangrijk, de spanten van het atrium rusten op betonnen ‘poeren’ op het dak. De 
collectoren zijn geplaatst op weer zelf ontworpen stalen bevestigingspunten met daarop (buiten) een 
raamwerk zodat er minder punten nodig waren. RVS heeft een mindere warmtegeleidingcoëfficiënt 
dan gewoon constructiestaal dat tevens bijdraagt aan de beperking van het energieverlies. 

• Er wordt op gewezen dat energetische effecten van koudebruggen verhoudingsgewijs belangrijker 
worden naarmate het isolatieniveau toeneemt.  

• In Tabel 3 vat het energieverlies bij de verschillende aandachtniveaus voor de Urban Villa samen 
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Tabel 3. Vier varianten van aandachtniveaus bij koudebruggen 

 
 
Een duurzaam huis voor elk milieu [79]: 

• “De bewoners van de zestien urban villa’s in Amstelveen beseffen amper dat ze in ‘s werelds meest 
geavanceerde energiezuinige appartementen wonen” (1995). 

• Om milieuredenen worden geen woningen gekocht, wel door locatie, prijs, woonoppervlak en 
uiterlijk. DuBo is een bijkomend item. 

• Er wordt in het artikel over algemene Duurzaam Bouwen-zaken gesproken gericht op de politiek, 
beleidsmakers en aannemers. 

 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen:  
 

Het concept en de uitvoering van het complex Urban Villa te Amstelveen benadert de functies, die ook 
de SlimFac10 zou moeten bezitten. Er zijn echter een aantal verschillen: 
• De gevel zal al deze functie in zich moeten hebben en volledig prefab moeten zijn, zodat de gevel 

als geheel slechts gemonteerd hoeft te worden, waarna de binnenbekleding en de overgangen 
tussen de elementen aan de buitenkant eenvoudig kan worden aangebracht. 

• Problemen met de zonnecollectoren moeten worden voorkomen. 
• Qua concept is het ventilatiesysteem goed, alleen lijkt gebalanceerde ventilatie geen optie bij de 

renovatie van appartementen met een lage vrije verdiepingshoogte. 
• Vaste zonwering moet zoveel mogelijk worden voorkomen, ook dienen de balkons en/of serres een 

zo klein mogelijke belemmering te zijn voor de dag- en zonlichttoetreding. 
• Een atrium is geen optie. 

 
 
ECN 
 
Het onderzoeksinstituut Energie Centrum Nederland (ECN) te Petten doet veel onderzoek naar 
energieverbruik in de gebouwde omgeving. De ‘vakgroep’ Energie in de Gebouwde Omgeving (EGON, 
DEGO in het engels) heeft verschillende nog steeds actieve en dus actuele onderzoeken lopen. Twee 
daarvan zijn het fenomeen ‘Actieve gevel’ en de Nederlandse tegenhanger van het Passiv-haus, de 
Passieve Zonne-Energie woning (PZE-woning). 
 
Actieve gevel [61t, 62t] 
Het onderzoek naar een actieve gevel is ingegeven door dat de meeste traditionele gevels in woningen 
vooral een passieve scheiding vormen tussen binnen en buiten. Het woord passief heeft hier in tegenstelling 
tot passieve zonne-energie, een negatieve bijsmaak. Tegenhanger van de passieve gevel zou de actieve 
gevel moeten zijn die actief reageert op veranderende omstandigheden veroorzaakt door aanbod van en 
vraag naar licht, lucht, warmte en geluid. Enkele voordelen zijn: 
 

• Verbetering van comfort, de gevel kan reageren op een veranderende vraag van de gebruiker 
• Energiebesparing door betere benutting van zon en licht en het voorkomen van onnodige 

energieverliezen 
• Gezonder binnenklimaat door betere en snellere reactie op veranderende omstandigheden: 

warmte, CO2-niveau 
• Integratie van componenten leidt tot betere afstemming van functies en dus tot meer comfort 
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• Fabrieksmatige productie geeft hogere kwaliteit dan assemblage van de verschillende fabrikanten 
en partijen op de bouwplaats 

• Esthetica gewaarborgd bij integratie van componenten 
 
Figuur 30 geeft in de vorm van een schets het beginprincipe van een mogelijk ideale opbouw van de actieve 
gevel. Om het onderzoek eenvoudiger en meer toegespitst te houden op de markt van bestaande, reeds 
door de markt geaccepteerde componenten, is een viertal gevels samengesteld met als doel om vooral te 
kijken naar luchtkwaliteit, temperatuurniveaus en energieverbruik [5i]. 
 
 

 
Fig. 30. Een eerste principe-schetsje van de ‘actieve’ gevel. 
 
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer De Vries Kozijnen en de TU Delft. In een 
draaibare testwoning op het terrein van ECN worden de vier ‘actieve’ gevels getest (Fig. 31).  
 

 
Fig. 31. De draaibare testwoning met de vier ‘actieve’ gevels op het ECN-terrein. 
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De testwoning is draaibaar uitgevoerd zodat elke gevel, elke oriëntatie op elk moment van het jaar kan 
aannemen. Meerdere variabelen kunnen zo worden getest. Zo kan een automatische zonwering 
oververhitting in de zomer voorkomen, terwijl het voor verwarming in de overige seizoenen zonnewarmte 
doorlaat. Verder wordt er gedacht aan een warmteterugwinunit in de gevel. Dit heeft als voordeel dat de 
kortere luchtkanalen beter schoon kunnen worden gehouden vergeleken met een centrale unit, waardoor er 
nauwelijks vervuiling van de verse lucht optreedt. De verse lucht wordt tevens voorverwarmd waardoor 
bewoners minder tocht ervaren. Ook zomernachtventilatie is een mogelijke toepassing in een actieve gevel. 
Een automatisch systeem kan dit optimaal regelen, en kan worden gekoppeld aan een bewoners-
aanwezigheidsdetectiesysteem. Bij afwezigheid wordt de verwarming en ventilatie lager gezet en kan de 
zonnewarmte ongehinderd door de ramen binnenkomen, zonder dat de bewoners daar last van hebben. Bij 
aanwezigheid wordt vaak de zonwering gebruikt om verblinding en inkijk te voorkomen.  
 
In het vaktijdschrift Ventilatie&Verwarming zijn de eerste bevindingen op basis van simulaties en de eerste 
opbouw beschreven [59t]. De vier gevels hebben elk een kleur gekregen om gemakkelijk onderscheid te 
kunnen maken en hebben elk hun eigen opbouw (Tabel 4). 
 
Tabel 4. De belangrijkste kenmerken van de actieve gevels in de testwoning. 

 
 
Er zijn veel traditionele producten zijn toegepast, o.a. de bekende uitvalschermen, luxaflex en het screen. 
Los van de innovatieve totaal-integratie van de (bestaande) producten zijn de Climarad en het parallelraam 
innovatief te noemen (Fig. 32). De Climarad wordt in de bijlagen Verwarming en Ventilatie uitgebreid 
besproken.  
 

 
Fig. 32. Het parallel te openen raam. 
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Tabel 5 toont de resultaten van simulaties voor verschillende gevallen. Het project richt zich vooral op de 
vermindering van ventilatie- en transmissieverliezen, de slimme zonwering, koeling door 
zomernachtventilatie en benutting van zonne-energie. De gebruikte technieken blijken goed te functioneren, 
met uitzondering van de tussenzonwering in de gele gevel. Hier zou de luchtspouw in de zomer moeten 
worden geventileerd om overtollige hitte af te voeren. De simulaties laten het potentieel zien van een actieve 
gevel voor de gewone woning op het gebied van energiebesparing en comfortverhoging. De warmtevraag, 
in kWh per vierkante meter per jaar, kan teruggebracht worden tot circa 17 kWh/m2a, wat bijna zo laag is als 
de streefwaarde voor een PZE-woning. Vraaggestuurde ventilatie draagt aanzienlijk hieraan bij, waarbij een 
CO2-sensor de kwaliteit van de binnenlucht garandeer. Oververhitting (max. 300 h/jaar boven de 25°C) 
tenslotte kan vrijwel geheel worden voorkomen. 
 
Tabel  5 Simulaties van warmtevraag en oververhitting van een woning, uitgerust met actieve gevels, met 
verschillende functies ‘actief’ ingeschakeld. ZNV=zomernachtventilatie. 

 
 
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 
Het principe van de actieve gevel sluit naadloos aan bij het idee van het SlimFac10 gevelelement. Toch is 
enige voorzichtigheid op zijn plaats. De vraag, gesteld door ondergetekende aan de betreffende 
onderzoeker van het ECN, F. Koene, in hoeverre de bevindingen en onderzoeksresultaten hun uitwerking 
hebben gekregen t.o.v. het eerste principe-schetsje van de ‘actieve’ gevel werd geantwoord:  
 
“Het schetsje was in een heel vroeg stadium gemaakt om te zien wat er allemaal mogelijk is. Gedurende het 
project is gekozen voor enkel de basiselementen ventilatie, zomernachtventilatie en zonwering omdat die 
technieken al gangbaar en niet duur zijn. Nu blijkt na afloop van het project dat zelfs gevels met enkel die 
basiselementen (voorzien van slimme regelingen) in de praktijk al een brug te ver zijn. De bouw is erg 
conservatief (of wij hebben de verkeerde elementen gekozen).” 
 
Het antwoord maakt eens te meer duidelijk dat innovatie en zeker integrale innovatie technisch misschien 
niet altijd even lastig zijn, maar door de uitvoerende partijen, veelal “de markt” niet gemakkelijk worden 
ingezet. Bij de ontwikkeling van een ingewikkeld systeem als de SlimFac10 zal hier aandacht aan moeten 
besteed. 
 
PVE-WONING (ECN)  
 
Over dit concept is reeds het nodige geschreven in de bijlagen Verwarming en Ventilatie. Hier zal vooral 
worden ingegaan op de globale warmtebalans, de potentie van het concept, ingezette ontwerpaspecten en 
technieken [12i, 13i].  
 
warmtebalans 
Voor iedere woning geldt, dat er over een bepaalde periode een balans optreedt van enerzijds alle 
inkomende warmte (door zonnestraling of warme buitenlucht), de intern geproduceerde warmte door 
personen en apparaten, en de verwarmingsenergie en anderzijds alle uitgaande warmte die verloren gaat 
door transmissie, ventilatie en infiltratie. Er kan gesproken worden van warmtewinst en warmteverlies. Over 
een bepaalde periode bezien zijn de warmtewinsten, inclusief de verwarmingsenergie, en de 
warmteverliezen met elkaar in evenwicht. Uitgaande van een bepaald gewenst temperatuurniveau in de 
woning kan de momentane warmtebehoefte Qbehoefte worden bepaald door de warmteverliezen Qverlies van 
de warmtewinst Qwinst af te trekken. Op momenten dat het warmteverlies groter is dan de warmtewinst en de 
temperatuur op hetzelfde niveau moet blijven dan zal er extra verwarmingsenergie moeten worden 
toegevoegd: 
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Qbehoefte = Qwinst - Qverlies 
 
De warmteverliezen worden veroorzaakt door transmissieverliezen via de gebouwomhulling en door verlies 
van met de ventilatielucht of onbedoelde ventilatie (infiltratie) meegevoerde warmte. De warmtewinst bestaat 
uit interne warmteproductie (personen, verlichting, kookwarmte, elektrische apparatuur, etc.) en de in de 
woning binnenkomende en de door de schil geabsorbeerde zonnestraling. 
De sommatie van warmtewinst en warmteverlies is over een grotere tijdsspanne in evenwicht. De 
onderstaande warmtebalansen verschaffen inzicht in de verschillen in warmtebalans tussen de 
referentiewoning (Novem) en een PZE-woning (Fig. 33).  
 
 

 
Fig. 33. Vergelijking van de warmtebalans voor ruimteverwarming. De bovenste cirkeldiagrammen staan 
voor de Novem-referentiewoning, onder voor de PZE-woning. De verhoudingen in oppervlak tussen de 
bovenste en de onderste cirkels zijn slechts indicatief. De infiltratie is bij de referentiewoning bij het 
ventilatieverlies opgeteld.  
 
Concept  
Definitie van een Passieve Zonne-Energie-woning (PZE) is (Fig. 34): 
 
Een PZE-woning is een woning waarin door een afgewogen combinatie van energievraagbeperkende en 
PZE-maatregelen een comfortabel binnenklimaat wordt verkregen met een zo groot mogelijke passieve 
benutting van zonne-energie. 
 
Dit wordt bereikt door de volgende stappen van de Trias Energetica bij het energiebewust ontwerpen toe te 
passen : 
 
Stap 1: minimaliseer de energieverliezen 
Stap 2: pas zo veel mogelijk duurzame energiebronnen toe 
Stap 3: gebruik de brandstoffen zo efficiënt mogelijk 
 
Zoals impliciet uit het navolgende zal blijken, is de volgorde van de te nemen stappen niet alleen ingegeven 
door overwegingen van energievraag en energieaanbod, maar eveneens bepaald door de 
beïnvloedbaarheid van de voorgestelde maatregelen in de tijd. Het minimaliseren van de vraag gebeurt in 
belangrijke mate met behulp van bouwkundige en stedenbouwkundige maatregelen, die hun effect hebben 
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gedurende de gehele bestaansduur van het gebouw. Het al dan niet toepassen van PZE heeft eveneens 
consequenties voor de gehele bestaansduur van het gebouw, met name door oriëntering, het benutten van 
daglicht, de mogelijkheid voor natuurlijke koeling, etc. Actieve toepassing van duurzame energie 
daarentegen, zoals zonnecollectoren en PV, is gebonden aan installaties die desgewenst veelal vervangen, 
naderhand toegepast of verwijderd worden. Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen wordt geheel door de 
installaties bepaald. Die efficiëntie kan over 20 jaar, wanneer de huidige installaties zijn verouderd, sterk zijn 
verbeterd. 
Omdat PZE-maatregelen niet pas in tweede instantie moeten worden genomen en omdat zij tevens onnodig 
gebruik van energie voorkomen, zouden zij onder de eerste stap (minimaliseren van de energieverliezen) 
gerangschikt moeten worden. Als alternatief kan ook een vier-stappenstrategie worden gevolgd, waarbij de 
toepassing van PZE-maatregelen als tweede stap wordt geclassificeerd. Teneinde mogelijke verwarring te 
stichten, beperken we ons echter tot drie stappen en rangschikken het nemen van PZE-maatregelen onder 
de eerste stap. 
 
Stap 1: minimaliseer de energieverliezen en gebruik PZE 
Het voorkomen van onnodig energiegebruik wordt bereikt door de energiebehoefte te minimaliseren door: 
- beperking van de warmteverliezen ten gevolge van transmissie, infiltratie en ventilatie 
- optimaal gebruik te maken van ‘gratis’ passieve zonne-energie. 
 
Met name maatregelen die niet of nauwelijks tijdens de levensduur van een woning of woningplan te 
wijzigen zijn, vragen extra aandacht. 
 
1. Goede isolatie 
2. Zuid-oriëntatie, bezonning (en zonwering) 
3. Goede daglichttoetreding 
4. Goede naad- en kierdichting 
5. Compact bouwen 
6. Zonering, compartimentering 
7. Windluw bouwen 
8. Natuurlijke koeling 
9. Gecontroleerde ventilatie 
10. Warmterugwinning van ventilatielucht en ‘gebruikt’ warm water 
11. Waterbesparing 
 
Stap 2: inzetten van duurzame energiebronnen 
Door het zo optimaal mogelijk benutten van duurzame energiebronnen kan het gebruik van fossiele 
brandstoffen nog verder worden beperkt. Naast de eerder genomen passieve zonne-energiemaatregelen en 
goede daglichttoetreding in stap 1 kunnen onder meer de volgende actieve systemen worden toegepast: 
 
1. Thermische zonne-energiesystemen 
2. Photovoltaïsche zonne-energiesystemen 
3. Benutting omgevingswarmte met behulp van een warmtepomp 
 
Opgemerkt dient te worden dat de inzet van duurzame bronnen niet per definitie moet worden verkozen 
boven stap 3. Wanneer voor de realisatie van een project een beperkt budget voor energiebesparende 
maatregelen ter beschikking staat is het zaak om het materiele budget zo efficiënt mogelijk te benutten. Als 
dit in de praktijk betekent dat bijvoorbeeld relatief dure zonnecelpanelen worden toegepast ten koste van 
een HR ketel of een zonneboiler dan is dit zowel uit financieel als energietechnisch oogpunt geen 
verstandige keuze. 
 
Stap 3: gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk 
De nog overgebleven, niet met duurzame energie in te vullen ‘energievraag’ dient zo efficiënt mogelijk te 
worden ingevuld. Dit kan onder meer door de volgende efficiency maatregelen te nemen: 
1. HR verwarmingssysteem voor ruimte en tapwater(na)verwarming 
2. Lage temperatuur (LT) ruimteverwarmingsystemen 
3. Warmtekrachtkoppeling 
4. Optimale regelingen van pompen en ventilatoren 
5. Energiezuinige apparaten, verlichting 
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Fig. 34. Passiv-haus in Darmstadt. Dit eerste passieve huis in Duitsland, wetenschappelijk ondersteund door 
het Institut Wohnen und Umwelt heeft grenzen verlegd. 
 
Schetsontwerp 
Zonder het gehele ontwerp van de PZE-woning uitgebreid uit te behandelen vallen er enkele dingen op aan 
zowel de 3d-computerschets als de plattegronden en doorsneden (Fig. 35 en 36).  
In het hart van de woning is een lichtschacht gedacht die veel licht in de woning moet brengen. Verder 
valllen de grootte van het glasoppervlak van de zuidgevel, de geringe beglazing op de noordgevel, het 
tochtportaal, en de zonering door niet-verblijfruimtes op het noorden op. Persoonlijk vind ik het opvallend dat 
de ramen in de gevel tamelijk klein zijn, misschien voorkomt de lichtschacht dat de woning donker wordt in 
het midden.  
De woning wordt verwarmd door voorverwarmde lucht. Mocht dit niet haalbaar zijn dan is het toepassen van 
een HR-ketel-systeem met LT-verwarming ook mogelijk. De definitie van een Passiv-haus wordt hiermee 
verlaten, maar in Nederland waar elke buurt over een vaste gasaansluiting beschikt is de toepassing van 
een CV-ketel gebruikelijk, waardoor deze optie ook binnen de definitie van een PZE-woning gehandhaafd 
kan blijven.  
 

 
Fig. 35. Een art-impression van het ontwerp voor de basis PZE-woning.  
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Fig. 36. De tekening van de basis PZE-woning. In de bijlage zijn ze groter bijgesloten. 
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 
Ondanks dat het hier gaat om een eengezinswoning zijn bijna alle principes interessant voor de te 
renoveren meergezinswoningen met de SlimFac10. 
 
 
Energiebalans woning, Amersfoort (1999) 
 
Samenvatting  
Energiebalanswoningen®, met een netto-vloeroppervlak van 160 m2 zijn ontworpen met als uitgangspunt 
een energieverbruik dat op jaarbasis gelijk is aan de energieproductie [17]. Dat betekende onder meer dat 
naast het al grote PV-oppervlak, verglaasde en open delen nodig waren om zowel actieve als passieve 
zontoepassingen maximaal te kunnen benutten.  
 
Hoofdkenmerken  

• 78 m2 PV-zonnepanelen geïntegreerd in het dak 
• 15 m2 doorzicht PV-zonnepanelen 
• Zonnecollector voor warm-tapwater 
• Ruime vide 
• Combinatie van hightech en traditionele architectuur 

 
Locatie & Klimaat 
De 2-onder-1-kap woning ligt in Amersfoort in een halfstedelijk Nederlands klimaat (Fig. 37). 
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Fig. 37. De situatie met de plattegrond van de begane grond. 
 
Concept 
Van buitenaf lijken de huizen gesloten. De binnenkant van de woningen laten een onverwachte openheid 
zien als gevolg van de energetische ontwerpuitgangspunten. In het midden van het huis ligt een atrium 
waardoor daglicht en zonlicht diep in het huis doordringen (Fig. 38). In de winter verwarmt zoninstraling de 
aan het atrium grenzende ruimten. Doorzichtzonnepanelen en aanvullende zonwering voorkomen hier ‘s 
zomers oververhitting.  
 

 
Fig. 38. Doorsneden van het atrium en het balkon. 
 
Technieken 
Aan de buitenzijde van de woning is het zonnedak een zeer opvallend onderdeel (Fig. 39). Hierin zijn 
verschillende soorten zonnesystemen toegepast: zonnecollectoren, PV-panelen, dubbelglas 
doorzichtpanelen, enkel glas doorzichtpanelen, gewoon dubbel glas en zonwering. Bijzonder is, dat ondanks 
samenvoeging van deze verschillende elementen, met verschillende diktes, toch een egaal dakvlak is 
gerealiseerd. De collectoren zijn afgedekt met glasplaten in dezelfde profielen. Waar nodig zijn de profielen 
voorzien van een koudebrug-onderbreking.  
Voor de warmtevoorziening in de woning is een combinatie van verschillende technieken toegepast. Voor 
passieve zonne-energie zijn het eerder genoemde atrium, de compartimentering van de woning en de 
verdeling van glasoppervlakken in de gevels belangrijk. Voor het gebruik van actieve zonne-energie dienen 
zonnecollectoren gecombineerd met een gedifferentieerd opslagsysteem en een elektrische warmtepomp. 
Het opslagsysteem bestaat uit een opslagvat voor warm-tapwater van 300 l, een opslagvat voor 
ruimteverwarming van 500 l. en een grondwaterlaag op circa twaalf meter diepte voor lange-termijnopslag. 
Mochten de diverse systemen een te laag aanbod hebben dan dekt de warmtepomp de rest van de 
warmtebehoefte. De verwarmingselementen bestaan uit wand- en vloerverwarming. Warmteterugwinning uit 
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ventilatielucht vindt plaats met de warmtepomp. Hieruit blijkt dat de woning geen gasaansluiting hoeft te 
hebben en ook niet heeft. 
 

 
Fig. 39. Het zonnedak van twee Energiebalanswoningen®. 
 
Meting: energie, comfort 
De energieprestatiecoëfficiënt van de woning is 0,56. Hierin zijn de PV-panelen niet betrokken. De 
complexiteit van de diverse energetisch maatregelen kunnen bij uitvallen van een van de componenten tot 
discomfort leiden. De berekende energiebalans volledig zelfvoorzienend. Bijdrages door passieve zonne-
energie vallen tegen elkaar weg en zijn dan ook niet vermeld. Er wordt 7500 kWh aan elektriciteit opgewekt 
en even zoveel gebruikt. Uit de energiebalans gebaseerd op metingen blijkt dat er 15% minder elektriciteit 
wordt opgewekt en er 36% meer elektriciteit nodig is, resulterend in een verschil van 3885 kWh/a, oftewel er 
is 38% meer elektriciteit nodig dan er wordt opgewekt (Fig. 40). De elektriciteitsrekening zal overeenkomen 
met die een normale villa van deze omvang, maar met een gasrekening van nul. De conclusie kan dan ook 
zijn dat de PV-panelen en zonnecollectoren zorgen voor de benodigde energie voor verwarming, warm-
tapwater en hulpenergie en dat de ingekochte elektriciteit voor het normale huishoudelijke gebruik wordt 
ingezet.  
 

 

 
Fig. 40 De energiebalansen van het berekende en het gemeten energieverbruik [30]. 
 
De villa’s lijken een hoge mate van wooncomfort te bezitten. De zonnige plekken in de woning zorgen voor 
afwisseling van de beleving. Echter, het gekozen concept zorgt ervoor dat een royale zonnige buitenruimte, 
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in de buurt van de woonkamer, ook met de nodige privacy ontbreekt. De woonkamer ligt bv. op het noorden, 
net als de meeste ramen. Dit zorgt voor aangenaam difuus licht, maar bij grote oppervlakken voor relatief 
veel transmissieverliezen. 
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• Zuid-gevel wordt niet optimaal benut t.b.v. passieve zonne-energie: de zon die valt op bv. de dichte 
garagedeuren op het zuiden wordt niet benut. 

• Berekende en gemeten energiebalansen wijken nogal van elkaar af. 
• Isolatiepakket is ontoereikend om te komen tot een woning de qua energie zichzelf in balans kan 

houden; de dure, opgewekte energie gaat verloren door transmissieverliezen. 
• Integratie van de diverse panelen, collectoren en daglichtopeningen in een glad oppervlak blijkt te 

leiden tot lekkages. 
• Een warmtepomp met een elektrische keukenboiler voor het (na)verwarmen van warm-tapwater is 

zowel economisch al energetisch niet de beste manier van opwekking van warmte bij een niet- 
sluitende energiebalans met PV-panelen. 

• Grote opslagvaten leiden tot significante verliezen, beide vaten op 50°C continu levert een 
transmissieverlies op van zeker 500 kWh/a, dat maar voor hoogstens de helft bijdraagt aan de 
opwarming als interne warmtebron in de woning (winter). 

• Binnen dit voorbeeldproject lijken de prioriteiten gelegen te hebben op architectuur, met daarbij de 
inpassing van nieuwe, nog niet breed beproefde, technieken voor vooral de opwekking van energie 
in plaats van in te zetten op het voorkomen van energieverliezen. 

• Het dak als bron voor het benutten van zonne-energie zal bij woonblokken met 
meergezinswoningen een collectief karakter hebben. 

 
 
Terrace houses, Lindås, Zweden (2003) 
 
Samenvatting  
In de schitterende natuurlijke omgeving van Lindås, twintig kilometer ten zuiden van Göteborg zijn twintig 
rijtjeshuizen gerealiseerd waarin het traditionele verwarmingssysteem in het ontwerpstadium is vervangen 
door een warmtewisselaar in combinatie met een exceptioneel goed geïsoleerde constructie (Fig. 41). 
Zonnecollectoren op het dak zorgen voor de helft van de benodigde energie voor warm tapwater [5t, 18i]. 
 
Hoofdkenmerken  

• Zeer dik isolatiepakket 
• Warmtewisselaar voor ventilatielucht 
• Zonneboiler 
• Benutting van passieve zonne-energie 
• Zonering 
• Tochtsluis 
 

Locatie & Klimaat 
Lindås ligt ten zuiden van Göteborg op 57° NB en heeft een redelijk mild zeeklimaat. 
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Fig. 41. De zuidgevel van een woonblok met vier woningen. 
 
 
Concept 
De woningen zijn ontworpen om te komen tot een aangenaam binnenklimaat met een minimum aan 
energieverbruik. De zuidgevel, uitkijkend op de tuin heeft grote ramen die ten volle gebruik maken van de 
zon (Fig. 42). Balkon- en dakoverstekken zorgen voor bescherming tegen de intensieve zonnestraling 
tijdens de zomer. Als gevolg van de geschakelde rijtjesconstructie met woningen van elf meter diep zijn er 
relatief weinig buitenwanden, die op zichzelf ook nog eens zeer goed geïsoleerd en luchtdicht zijn. Het 
dakraam bovenaan de trap brengt licht in het midden van de woning en doet tevens dienst als een effectieve 
ventilatieopening tijdens de zomer.  
Het doel van het project is om aan te tonen dat het mogelijk is om een huis te bouwen in het Scandinavische 
klimaat zonder een verwarmingssysteem en tegen normale kosten. Er is dan ook geen extra moeite gedaan 
om de woningen te verkopen. De advertentie was: “Comfortabele rijtjeswoning in een schitterende 
natuurlijke omgeving met een laag energievraag”. 
 

 
Fig. 42. Plattegronden van de begane grond en de verdieping 
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Technieken 
Om een dergelijk doel te bereiken zijn er in tegenstelling tot de verwachting weinig extra geavanceerde 
installaties aan de woning toegevoegd. De belangrijkste technische oplossing is immers gezocht in het 
behouden van de aanwezige energie door extreem goed te isoleren.  
 
De dikte van het isolatiepakket met de U-waardes (U: W/m2K) van de verschillende constructiedelen zijn dan 
ook (Fig. 43): 
 
- dichte gevel: HSB    43 cm isolatie  0,10 
- dak:  houten balken   48 cm isolatie  0,08 
- vloer:  betonnen plaat op  25 cm isolatie  0,11 
- ramen: 3 lagen glas met 2 metalen ZTA: 0,50  0,85 
  coatings en Argon-gasvulling LTA: 0,66 
- voordeur:        0,80 
 

 
Fig. 43. Detaildoorsnede van de gevel en het dak. 
 
Ventilatie en Verwarming 
De afvoerlucht in een tegenstroom warmtewisselaar verwarmt de toevoerlucht met een uitwisselrendement 
van 80 % (Fig. 44). In de zomer kan de warmtewisselaar d.m.v. een automatische bypass worden 
uitgeschakeld en wordt de woning geventileerd zonder voorverwarming van de toevoerlucht. De te openen 
ramen zorgen voor ventilatie. Los van het verbruik van elektriciteit voor pompen en ventilatoren zijn de 
energieverliezen verdeeld over de ventilatie- en transmissieverliezen. Daar tegenover staat dat een deel van 
de vraag naar ruimteverwarming wordt opgevangen door interne warmtebronnen (± 30 kWh/m2a). 
Daarnaast zorgt de zoninstraling voor opwarming van de woning. Het verschil tussen beide kan worden 
opgevangen door een elektrisch verwarmingselement van 900 W dat is gekoppeld aan de warmtewisselaar. 
De woningen zijn ontworpen voor normale Scandinavische klimatologische omstandigheden. Zéér lage 
buitentemperaturen over een uitgestrekte periode zijn zeldzaam en worden in het ontwerpmodel 
meegenomen als extreem. In zulke gevallen kan de binnentemperatuur dalen met een graad of twee. 
De woningen zijn niet meer of minder complex om in te leven als normale woningen. Als het buiten koud is 
openen de bewoners hun ramen niet om geen valse luchtstroom te creëren. Als het warm en zonnig is laten 
ze de jaloezieën zakken of de zonneschermen voor de ramen aan de buitenkant van de zuidgevel. 
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Fig. 44 Doorsnede met de voorspelde luchtstromingen en zoninstraling. 
 
Warm tapwater 
Zonnecollectoren van 5 m2 per woning verschaffen de helft van de energie voor de vraag naar warm 
tapwater (Fig. 45). Het opslagvat van 500 liter is uitgerust met een elektrisch verwarmingselement om de 
rest van de vraag te dekken.  
 

 
Fig. 45. Zonnecollectoren en een te openen daglichtopening voor natuurlijke ventilatie in de zomer en 
voldoende daglicht in de kern van de woning. 
 
Meting: energie, comfort 
De energieprestatie van de woningen is zoals gecalculeerd. Het gemiddelde energieverbruik is hoger dan 
gecalculeerd ten gevolge van de gebruikersgewoontes (hogere binnentemperatuur, meer TV’s, PC’s etc., 
zie ook [15t]). De variatie in energieverbruik van het complex is groot. De totaal geleverde energie varieert 
tussen 45 en 97 kWh/m2a voor de verschillende huishoudens. De besparingen op energieverbruik, 
vergeleken met woningen gebouwd volgens de nationale bouwvoorschriften is 50-70%.  
 
De totale gemeten energievraag van de woning (kWh/m2·a, gemiddeld): 
 
Ruimteverwarming (elektrische luchtverwarming) 14,5 kWh/m2·a 
Warm tapwater (elektrische boiler)   15,2 kWh/m2·a 
Ventilatoren en pompen       6,7 kWh/m2·a 
Verlichting en huishoudelijke apparaten   31,8 kWh/m2·a 
Totaal elektriciteitsverbruik    68,0 kWh/m2·a 
Warm tapwater (zonneboiler)      8,9 kWh/m2·a 
Totale gemeten energievraag    76,9 kWh/m2·a 
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# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 
De stichtingskosten worden geschat als zijnde vergelijkbaar met dat van een conventioneel huis. De extra 
afmetingen in de vorm van een grotere luchtdichtheid en isolatiepakket noodzakelijk voor ‘passieve zonne-
energie’ en warmteterugwinning bij ventilatie worden bekostigd door de veel lagere kosten voor een 
verwarmingssysteem en in de gebruiksfase door de veel lagere energiekosten. 
De 14,5 kWh/m2a benodigd voor ruimteverwarming komt overeen met de gehanteerde standaard voor een 
‘Passiv’-haus van 15 kWh/m2·a.  
 

• Dakraam zorgt voor licht diep in de woning 
• De boiler voor het warm tapwater en de naverwarmer van ventilatielucht maken gebruik van 

energetisch inefficiënte elektriciteit  
 
 
Appartementencomplex, Innsbruck, Oostenrijk (1999) 
 
Samenvatting  
In het Oostenrijkse Innsbruck hebben de architecten Baumschlager & Eberle een appartementencomplex 
ontworpen bestaande uit zes afzonderlijke woongebouwen [22]. Er is gekozen voor een centrale interne 
ontsluiting van de woningen, waardoor er veel vrij-indeelbaar geveloppervlak overblijft (Fig. 46, 47). Als doel 
is gesteld om rond de 25 kWh/m2·a uit te komen voor ruimteverwarming. Een waarde die in de buurt komt 
van een Passiv-woning, waarbij een conventionele verwarmingsinstallatie eventueel kan vervallen. Bij deze 
woningen is dat niet het geval; de woongebouwen zijn voorzien van de nodige installaties om te komen tot 
een comfortabel binnenklimaat met gebruikmaking van zowel passieve als actieve zonne-energie. 
 

 
Fig. 46. De functionele zonering, waardoor over de gehele gevel een eigen balkon kan worden gecreëerd. 
 
Hoofdkenmerken  

• Functiezonering (Fig. 46) 
• Zonnecollectoren voor warm-tapwater en voorverwarming voor de luchtverwarming 
• Mini-warmtepompen 
• Luiken met een drievoudige functie 
• Luchtverwarming 
• Warmteterugwinunits 
• Hoogwaardige architectonische uitstraling 
• Rc-waarde voor de dichte delen van 5,0 m2K/W of hoger 
• Triple-glazing 
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Fig. 47. Het appartementencomplex met de zonwerings- en nachtuitstralingsluiken 
 
Concept en Technieken 
Het belangrijkste architectonische uitgangspunt was om een gebouw te ontwerpen dat maximaal was 
gericht op de omgeving van zowel de middelgrote stad Innsbruck als het overweldigende landschap rond 
deze stad, die midden in de Oostenrijkse Alpen is gelegen. Daartoe is gekozen om zoveel mogelijk 
geveloppervlak vrij te houden voor uitzicht en te kiezen voor een interne ontsluiting van de woningen (Fig. 
48). Bijkomend voordeel daarbij is dat er een ruimte ontstaat die kan zorgen voor de nodige sociale 
contacten en kan dienen als een niet-verwarmde binnenruimte die tevens als een groot tochtportaal kan 
worden gezien. 
 

 
Fig. 48. Plattegrond van een verdieping van een van de woongebouwen met in dit geval 8 appartementen. 
 
De grootte van de woningen varieert aanzienlijk. Er zijn 1-4 kamer appartementen, verschillend in 
oppervlakte. In de plattegrond, getoond in figuur 48, blijkt duidelijk dat er smalle en iets bredere balkons zijn 
van zowel 70 als 130 cm breed. Over de functionaliteit van zowel de smalle als de brede balkons kan 
worden getwijfeld. De smalle is handig om de ramen te kunnen lappen, rond te kunnen lopen, iets te luchten 
te hangen of in de deuropening de gaan zitten. Zelfs de bredere balkons lijken niet echt geschikt om met 
een grotere groep te gaan zitten. Verder zijn de slaapkamer(s) op de kopse kanten is (zijn) gesitueerd, daar 
waar een smal balkon op zijn plaats is. 
In Fig. 49 worden de ingezette technische middelen benoemd. De in de tekst vermelde cijfers verwijzen naar 
deze figuur: 
 

- Warmteopslag voor de lange termijn d.m.v. een groot collectief opslagvat (2), bedoelt voor de 
opwarming van de individuele opslagvaten (10) en voorverwarming van de collectieve toevoerlucht, 
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waarna de warmteterugwinunit (4) de lucht verder opwarmt. Mocht er voldoende zonnewarmte 
beschikbaar zijn via de zonnecollectoren (9) dan nemen deze dat over (11). Is er te weinig dan 
verwarmt de gasverwarmer de lucht (3) voor. 

- Luchtverwarming (6), mits nodig, vindt plaats d.m.v. een individuele warmtepomp die na de 
warmteterugwinunit (4) is geplaatst.  

- Warmteopslag voor de korte termijn d.m.v. een klein individueel opslagvat (10) per appartement 
bedoelt voor de individuele warmtepomp om de lucht te verwarmen en het tapwater verder te 
verwarmen indien nodig. 

- Zonwering d.m.v. grote voorzetluiken (Fig. 50). Deze kunnen tevens gebruikt worden als isolerende 
luiken voor de koudere nachten of als luiken voor wat extra privacy. 

- Grote raamoppervlaktes voor de benutting van passieve zonneenergie i.c.m. hoogwaardige isolatie. 
- Door de grote openslaande deuren kan het zeer ondiepe balkon toch effectief gebruikt worden (Fig. 

50). 
- Een dergelijke installatie met het gebruik van warmtepompen kan het toepassen van koeling 

mogelijk maken. Dat is echter (nog) niet opgenomen in het plan. De luiken moeten zorgen voor de 
nodige zonwering. 

 

 
Fig. 49. De doorsnede met het verloop en de plaats van de installatie. 
 
De gekozen verkavelingsvorm heeft ook nadelen. Deze is niet maximaal afgestemd op het benutten van de 
zon voor passieve zonneenergie. Verder is in de gebouwen, naar Duits gebruik, zeer veel regel- en 
installatietechniek toegepast, zowel individueel als collectief. Hierdoor is de kans op storingen groot, terwijl 
het risico van verlies van vertrouwen in de techniek vanwege de ingewikkeldheid van de installatie reëel is. 
Het is echter wel zo dat de stand der techniek, het investeringsklimaat, de uitvoeringskwaliteit en de 
bekendheidsgraad bij de gebruiker over het algemeen in de Duitstalige landen hoog is.   
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Fig. 50. De multifunctionele luiken met rechts de smalle ‘interne’ balkons. 
 
Meting: energie, comfort 
De meetresultaten naar energie en comfort zijn hier minder van belang omdat het hier een project betreft in 
een ander land met een andere cultuur en een ander klimaat. Na bestudering van de ingezette technieken 
blijft het interessant of deze concepten met bijbehorende technieken ook voor de Nederlandse situatie 
geschikt zijn. 
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 
Interessant project, waarbij de hoeveelheid toegepaste installatietechniek en het niet optimaal gericht zijn 
van de verblijfsruimtes op de zon als minpunten kunnen worden gezien voor de toepassing bij de 
SlimFac10. De multifunctionele luiken met balkon kunnen, in welke hoedanigheid dan ook, eventueel 
worden toegepast. Zonnecollectoren zullen een onderdeel vormen van de te renoveren 
meergezinswoningen in Nederland. 
 
 
Renovatie flatgebouw Brandaris, Zaandam (1998) 
 
Samenvatting  
Om de populariteit van de veertien verdiepingen tellende flat ook voor de komende 25 jaar te garanderen, is 
deze in 1998 grondig gerenoveerd [21i]. Het meest opvallende onderdeel van de renovatie is het 
gigantische veld van zonnecollectoren op het dak met een oppervlakte van 760 m2 (Fig. 51 en 52). 
Daarnaast is de gevel aangepakt: grote delen van het woonblok zijn voorzien van glazen voorzetgevels, 
waardoor de galerij beschut is en de balkons ook in het voor- en naseizoen gebruikt kunnen worden als 
verblijfsruimte (Fig. 53). 
 
Hoofdkenmerken  

• Zonnecollectoren voor warm-tapwater en ruimteverwarming 
• Afsluiting galerij en balkons 
• Nieuwe architectuur toegevoegd 
• PV-panelen voor de vele pompen in het woonblok 
• Opslagvat van 40m3. 

 
Locatie & Klimaat 
De woonflat Brandaris staat aan de rand van Zaandam en biedt bewoners een prachtig uitzicht over de 
Oostzaampolder (Fig. 51). Er heerst een gematigd zeeklimaat, maar door de wind op deze specifieke locatie 
en de gebouwhoogte zal er moeten worden gerekend met de nodige extra transmissieverliezen. 
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Fig. 51. De Brandaris met de zonnecollectoren en het prachtige uitzicht. 
 

 
Fig. 52. Een isometrie van het volledige complex, waar de hoeveelheid zonnecollectoren duidelijk zijn te 
onderscheiden. 
 
Concept en Technieken  [20i, 21i] 
Zoals eerder aangestipt zijn er twee energetische hoofddoelen: benutting van zonne-energie en het 
beperken van met name transmissieverliezen. Daarnaast moet het imago worden verbeterd van de 
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collectieve installatie door een verbeterde individuele controle hierop door de gebruiker. Dit alles moet 
meegenomen worden tijdens de al geplande conventionele renovatie tegen een beperkte kostenstijging.  
Transmissieverliezen worden hier beperkt door de toepassing van een glazen voorzetwand op grote delen 
van de galerijen en balkons (Fig. 53).  
 

       
Fig. 53. Het afsluitbare balkon wordt in het voor- en naseizoen een extra verblijfsruimte met het 
bijbehorende verticaal detail van beglazing. 
 
Het installatieconcept is omvangrijk en integraal aangepakt. Zo zijn de zonnecollectoren en het grote 
opslagvat gekoppeld aan het bestaande verwarmingssysteem met een warmte/krachteenheid en vier 
gasgestookte hulpketels. Het zonverwarmde water stroomt door geïsoleerde leidingen naar een buffer, het 
grote opslagvat op de begane grond. Via een warmtewisselaar staat het gesloten collectorcircuit zijn warmte 
af aan het collectieve warm-tapwater- en verwarmingssysteem (Fig. 54 en 55).  
 

 
Fig. 54.Het principe-schema van de installatie (DHW=warm-tapwater, CHP&gas = warmte/krachteenheid en 
vier gasgestookte hulpketels). 
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Fig. 55. Principe-doorsnede van de warm-tapwater en de verwarmingsinstallatie in het woongebouw. 
 
Meting: energie, comfort 
Figuren 56 en 57 tonen de gestelde doelen voor de vraag naar energie in het woonblok. De 
ruimteverwarming zal vooral door de verbeterde isolatie worden teruggedrongen. Energie voor het koken 
blijft gelijk, de afwas- en wasmachine zullen kunnen worden gevuld met voorverwarmd spoelwater. De vraag 
naar warm-tapwater zal stijgen (Fig. 55). De oorzaak is een combinatie van de leiding- en systeemverliezen 
en door het toepassen van een bad in meerdere woningen.  
 

 
Fig. 56. De totale warmtevraag in kWh per vierkante meter per jaar. 
 
De warmtevraag en warmteaanbod zijn met elkaar in evenwicht (Fig. 56, 57) In Fig. 57 is het warmteaanbod 
van het doel (na renovatie, target) op 100% gesteld. Het warmteaanbod is opgebouwd uit een 
warmte/krachteenheid, onderdeel uitmakend van de stadsverwarming (CHP), gasgestookte hulpketels en in 
de nieuwe situatie uit de zonneboiler. Verder valt te zien dat slechts een klein deel van het totale 
warmteaanbod door de zonnecollectoren met opslagvat (zonneboiler) wordt ingenomen. Ondanks de grote 
hoeveelheid zonnecollectoren, die ook een architectonische meerwaarde hebben, is de vraag toch nog te 
hoog. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid woningen van het veertien tellende woonblok, de hoog 
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ingeschatte vraag naar warm-tapwater en de in de ogen van de zeer energiezuinig wonen relatief lage 
isolatie-waarde van de gebouwschil (Rc-waarden van 3,0-4,0 m2K/W).  
 

 
Fig. 57. Het totale warmteaanbod in percentages. 
 
De genoemde isolatie van de gebouwschil wordt in hoge mate bepaald door de glazen voorzetconstructie 
op de relatief ongunstige oostgevel. Fig. 58 maakt duidelijk dat bij de ‘gewone’ naïsolatie van de gevel (en 
toepassing van energiezuinig ventileren) de nodige energie wordt bespaard. Bijvoorbeeld, in februari zal de 
warmtevraag van 1900 kWh in de huidige situatie dalen naar 800 kWh na naïsolatie van de bestaande 
gevel. Als er ook een glazen voorzetconstructie wordt aangebracht dan zakt de maandelijkse warmtevraag 
nog eens met 300 kWh naar 500 kWh. Oververhitting wordt na de eventueel aangebrachte binnenzonwering 
niet verwacht.  
 

 
Fig. 58. Warmtevraag voor ruimteverwarming per woning. 



 164 

 
Fig. 59. De zonnecollectoren op het dak van de Brandaris. 
 
 
# Algemene conclusies & Aanbevelingen voor Faktor10 renovatie van appartementen: 
 

• De Brandaris bezit vele interessante aspecten die zeker toegepast zullen worden in het SlimFac10-
concept.  

• Een goed voorbeeld vormen de zonnecollectoren, bij een lagere flat kan er meer collectoroppervlak 
per woning op het dak worden ingezet, waardoor de dekkingsgraad omhoog kan (Fig. 59). 

• Een meer hoogwaardige isolatie dan bij de Brandaris is zeker noodzakelijk en economisch ook 
zeker interessant genoeg. 

• De balkons hebben zowel architectonische, energetische als gebruiksvoordelen. 
• Het installatieconcept heeft nog geen warmteterugwinning, maar is als principe goed toe te passen: 

een combinatie van een collectief systeem met een uiteindelijk mogelijkheid voor de gebruiker deze 
aan zijn of haar wensen aan te passen. 

 
 
Renovatie appartementencomplexen, Leidschendam (2000) 
 
Als laatste wordt kort het project van de ontwerpbureau en aannemer Panagro hier aangestipt (Fig. 60) [33i]. 
Bij deze renovatie was het doel te komen tot een significante besparing op energie voor ruimteverwarming. 
Buiten de naïsolatie (Rc= 4,0 m2K/w) van de gevel en de toepassing van HR++ beglazing is er veel 
aandacht besteed aan ventilatie. Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning bleek om meerdere 
redenen niet aantrekkelijk. Vooral de inpassing van de toevoerkanalen bleek lastig. Er is uiteindelijk gekozen 
voor natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Op deze mechanische afvoer is een warmtepomp 
aangesloten die het warm-tapwater voorverwarmt met de warmte uit de afvoerlucht (Fig. 61). Dit principe 
wordt een warmtepompboiler genoemd. Wordt deze energiewinst verdisconteerd in het energieverbruik voor 
ruimteverwarming dan verbruikt een appartement na renovatie nog slechts 65 kWh/m2a.  
 

 
Fig. 60. De galerijflat in Leidschendam voor renovatie. 
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Fig. 61 Principe-schema van de warmtepompboiler. 
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Gebruiker en comfort 
 
Inleiding 
 
“De mens wil alles in de hand kunnen hebben, maar heeft graag dat er mee wordt gedacht. Hier kan de 
computer zeer geschikt voor zijn. De gebruiker behoeft wel inzicht in hoe de computer denkt, zodat de mens 
instaat is deze te overrulen, wanneer deze dat wil. Immers de mens’ wil is wet.” 
 
Of deze uitspraak aansluit bij de definitie die de VanDale geeft aan het begrip comfort wordt hier nader 
bekeken. De VanDale definieert: 
 
com·fort (het ~) 
1 gemak 
  
com·for·ta·bel (bn.) 
1 gerieflijk ingericht 
2 ruimschoots toereikend => riant 
 
De uitspraak en de definitie van de Van Dale leiden tot de voorlopige, meer gebruikstechnische definitie van 
comfort:  “Een geboden faciliteit, die gebruikt en gewaardeerd kan worden”. De ontwerper dient in staat zijn 
de faciliteit zo te bedenken, in te passen etc., dat de gebruiker, de gemiddelde gebruiker wel te verstaan, 
deze begrijpt en ook eenvoudig kan gebruiken. Dit ‘eenvoudig’ staat voor meerdere aspecten. De mens is af 
en toe moe, gehaast, blij, of geconcentreerd op iets anders. Onder al deze gemoedstoestanden dient het 
systeem toegankelijk te zijn. Er wordt hier gesproken over systemen in de meest brede zin van het woord. 
Dit kan zijn: een vraaggestuurde ventilatiesysteem of een bureau met stoel. Zo uiteenlopend kan het zijn. 
Een bouwkundig ingenieur zal zich veel bezighouden met gevels. Hier zijn zaken als ventilatieroosters, te 
openen ramen, maar ook lichttoetreding, zonwering etc. aan de orde. Het is van het grootste belang deze 
aspecten vanuit het oogpunt van de gebruiker te benaderen, waarbij uitvoeringsaspecten niet over het hoofd 
worden gezien. De bouw is een aaneenschakeling van partijen, producten en diensten. Dit is ook terug  te 
vinden in de gebruiksfase van de gebouwen. Een modern huis kent vele met installaties geassocieerde 
functies, zoals schakelaars voor de ventilatie van de badkamer, de huiskamer, de wasemkap, schakelaars 
en/of hendels voor het licht, onze apparatuur, zonwering binnen en buiten, ramen, beveiligingsinstallatie etc. 
Alles bij elkaar genomen kan een modern huis meer functies hebben dan de gemiddelde televisie. Het 
belangrijkste verschil tussen het gebruik van de TV en woning is echter dat bij gebruik van de TV de 
gebruiker in principe alleen daar mee bezig is of dat het minder belangrijk is er even geen controle over 
hebben en de TV door de afstandsbediening binnen een handomdraai kunnen aanpassen aan onze 
wensen. Bij een woning is dit vaak niet het geval. Onze gezondheid en welzijn hangt nauw samen met ons 
binnenklimaat. Willen we dit optimaal in de hand hebben en houden dan hebben we hier aardig wat werk 
aan. De vele pogingen om aan controle te winnen in onze woning d.m.v. bijvoorbeeld een huiscomputer en 
diverse bedieningspanelen en afstandsbedieningen lijken slechts tot frustraties te leiden bij de gemiddelde 
bewoner. Zo makkelijk als de meeste om kunnen gaan met de PC of  DVD-recorder zo weinig open lijkt de 
gemiddelde bewoner te staan voor Domotica ten behoeve van ons binnenklimaat. De belangrijkste reden 
hierachter is waarschijnlijk dat een binnenklimaat, in het midden gelaten wat voor ‘n binnenklimaat, er altijd 
is en dat niet uitgeschakeld kan of mag worden i.t.t. een PC. Vanuit het oogpunt van de gebruiker zou het 
uitgangspunt voor het regelen van het “binnenklimaat” moeten worden: “ik moet er zo min mogelijk aan 
hoeven doen, wel controle houden en er iets aan doen wanneer ik dat wil”. Kortom het verschil tussen 
noodzaak en vermaak. Alhoewel: is de TV ook niet onmisbaar!?  
 
Het bovenstaande leidt tot de volgende simpele definitie van comfort, namelijk: 
 
Comfort = faciliteit + gebruiker 
 
Deze definitie ziet er op het eerste gezicht eenvoudig uit. Zolang de faciliteit functioneert, bruikbaar en 
wenselijk is voor de gebruiker is er een bepaalde mate van comfort. Toch is het vaak zo dat op het eerste 
gezicht goed functionerende faciliteiten door de gebruiker niet kunnen worden gebruik of worden gewenst. 
Er is dan geen sprake van comfort, ondanks dat een bepaald systeem wel de term comfort meekrijgt van de 
ontwerpers en/of fabrikanten. Het gebalanceerde ventilatiesysteem met warmteterugwinning is hier een 
voorbeeld van. In dit hoofdstuk deze bijlage zullen bouwkundige maatregelen bekeken worden op de mate 
van comfort die ze (kunnen) brengen.  
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Paragraaf-indeling 
• Aandachtspunten 
• Comfort-model 
• Novem 
• Gezondheid en Comfort ? 
• Conclusies 

 
Aandachtspunten 
Comfort hoeft niet alleen te maken te hebben met behaaglijkheid. Behaaglijkheid is echter wel de 
voornaamste bouwfysische component van de gecreëerde omgeving. Behaaglijkheid vormt de goede 
verhouding tussen temperatuur (T), relatieve luchtvochtigheid (Rv) en luchtsnelheid (vlucht). Naar het begrip 
behaaglijkheid is het nodige onderzoek gedaan. Fanger was in de jaren ’70 de samensteller van het 
comfort-gebied-diagram [46]. In Fig. 1 zijn een aantal willekeurige metingen verwerkt, waarbij er twee 
comfortgebieden zijn aangegeven. Aan de hand van een dergelijk diagram kan grafisch duidelijk worden of 
er bijvoorbeeld veel temperatuursoverschrijdingsuren voorkomen in een bepaalde ruimte. Ter illustratie, bij 
een temperatuur van 26°C en een relatieve vochtigheid van 30% is het nog beperkt behaaglijk in een ruimte, 
in tegenstelling tot die bij 26°C en een Rv van 60%.  
 

 
Fig. 1. Comfortgebied volgens Fanger, bepaald op basis van luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
[12i]. 
 
De verdere bouwfysische componenten,die van belang zijn voor comfort, zijn bijvoorbeeld licht, geluid, 
ergonomie en contact. Voorbeelden bij deze componenten zijn het (uit)zicht (bv. ook difuus licht op het 
noorden), akoestiek, meubilair, zoninstraling, materiaal, kleur, en “beïnvloeding van en controle op”. Het 
laatstgenoemde voorbeeld heeft vooral betrekking op één onderdeel van comfort, namelijk het snel kunnen 
reageren op schommelingen in de omgeving en op een veranderende behoefte. Regelbaarheid door en 
voor de gebruiker is belangrijk, maar ook de snelheid waarmee de faciliteit reageert. Een traag reagerende 
verwarming is niet altijd gewenst. Overigens is, in tegenstelling tot de algemene opinie, een vloerverwarming 
in de vorm van een droog en zwevend systeem een relatief snel reagerend systeem, omdat het zijn warmte 
niet eerst af hoeft te geven aan de gehele massa van de vloer. De wanden en het plafond kunnen dan later 
meedoen in de thermische werking van het gebouw. Van belang blijft natuurlijk de mogelijk hoge negatieve 
straling die van koude wanden afkomt. 
 
Het begrip comfort is nauw geassocieerd met de begrippen: 
 
Voldoen: overeenkomst tussen geboden en gewenst. 
 
Kwaliteit: geaccepteerde standaard voor consumenten tegen een prijs die ze bereid zijn te betalen, oftewel: 
verhouding tussen functievervulling en offer. 
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Fig. 2. Functievervulling: wet van de afnemende grensnut [32].. 
 
Bij het begrip kwaliteit kan worden gesteld dat er altijd een onderling verschil tussen gebruikers zal zijn t.a.v. 
functievervulling en offer (Fig. 2). Tijdens het bepalen van hoe comfort bereikt kan worden van een bepaald 
aspect wordt uit praktische overwegingen slechts rekening gehouden met een gemiddelde kwaliteit 
waarvoor de gemiddelde gebruiker bereid is voor te betalen. In een latere fase kunnen bij het ontwerpen 
dan eventueel nog gradaties in de kwaliteit (en dus ook comfort) worden aangebracht.   
 
Comfort-modellen 
Tot nu toe is gesproken over comfort in relatie tot vooral bouwfysische aspecten, waarin de bestaande 
literatuur de basis vormde. Om ook andere aspecten op hun mate van comfort te kunnen beoordelen kan 
een model uitkomst bieden. Met het model, een comfortmodel, worden alle te beoordelen onderdelen van 
een aspect gestructureerd belicht. Fig. 3 representeert op schetsmatige wijze de basis van het model. 
 

 
Fig. 3. De basis van het comfortmodel [Schamhart]. 
 
De stappen die met het model worden doorlopen zijn:  
 
input (wens / werkwoord) – comfortmodel (analyse / ordening) – output (aanbeveling / eis) 
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De input wordt in de kern beschouwd als een wens die hoort bij een handeling, waarbij de handeling als een 
vast gegeven wordt beschouwd. Sommige handelingen zouden we niet alleen comfortabel willen maken, 
maar eigenlijk helemaal willen opheffen. “Schoonmaken” is daar een voorbeeld van. We kunnen er echter 
wel vanuit gaan dat er altijd zal moeten worden schoongemaakt, waarbij de handeling hoogstens volledig 
kan worden overgenomen door een robot. De handeling blijft dus de beste vorm van input voor het model. In 
Tabel 1 zijn de voornaamste handelingen die in en om het huis worden verricht genoemd. Daarbij is ook de 
faciliteit genoemd die het meest voor de hand ligt. Hier moet dan worden gedacht een ruimte met een 
voorwerp.  
 
Tabel 1. Input voor het comfort model 
Wens (werkwoorden) Eerste idee faciliteit: ruimte / voorwerp Bijzonderheden 
Slapen Slaapkamer / bed  
Eten Eetruimte / eettafel  
Zitten Woonkamer, buiten / bank  
Tv-kijken Woonkamer / televisie  
Lezen Woonkamer / boeken, tijdschriften  
Eten bereiden Keuken / fornuis, aanrecht  
Schoonhouden Opberggelegenheid / stofzuiger  
Opbergen Berging, opberggelegenheid / kast  
Studeren Studeerkamer / bureau  
Werk / zaken Studeerkamer / bureau  
Administratie 
bijhouden 

Studeerkamer / bureau  

Hobbiën Studeerkamer, hobbykamer, buiten / tafel  
Behaaglijk voelen Woning en omgeving T, RV, CO2, tocht, geluid, licht 
Muziek luisteren Woonkamer / stereo  
Communiceren Woning / zitgelegenheid, telefoon  
Kleding wassen Bijkeuken / wasmachine, wasmand  
Kleding drogen  Bijkeuken, buiten / droogrek, waslijn  
Wassen Badkamer / douche  
Veilig voelen Woning en omgeving  
Vervoeren Berging, parkeerplaats / fiets, auto  
Afval wegkrijgen (Bij)keuken, ingang / emmer, container  
Ruiten wassen Galerijen / hangsteiger  
Rusten Verblijfsruimtes / zitmeubilair  
Contacten leggen Toegangsruimtes, balkon / ‘gebruiker’  
Thuiskomen Toegangsruimtes, hal / kapstok  

 
Voorbeeld comfortmodel 
 
COMFORTMODEL benaderd met TWEE UITERSTEN: filosofie en techniek 
 
De filosofische kijk op ‘opbergen’ 
 
Gebruiker: 
Wat wil hij? 
De eerste vraag die hierbij dient te worden gesteld is welke functie het opbergen heeft. De spullen kunnen 
om verschillende redenen worden opgeborgen, zoals tentoonstellen, onttrekken aan het zicht en stof, 
regelmatig gebruiken, zo niet dagelijks, niet regelmatig gebruiken ofwel opslaan voor ‘altijd’ of voor een 
seizoen, archiveren van administratie of behoevenen van een hobby. Het zal duidelijk zijn dat daarbij vele 
vragen opdoemen. Moeten de attributen bij de hand liggen? Moeten ze onttrokken worden aan het zicht? 
Horen ze in een specifieke ruimte? Worden er eisen gesteld aan de opbergcondities? Zijn ze toegankelijk 
voor iedereen? Heeft het een relatie met buiten? Komt er vuil bij kijken? Is het alleen maar opslaan of 
moeten er ook handelingen dichtbij de opbergmogelijkheid kunnen worden verricht? Bij welke attributen 
hoort welke manier van toegang en ruimtelijke opbouw?  
 
Los van deze vragen komt natuurlijk nog de vraag hoeveel moeite de gebruiker wil doen voor het 
tevoorschijn halen van de attributen en het gebruik ervan? De moderne gebruiker is er één van zowel 
bewaren als weggooien en opnieuw aanschaffen. Veranderende producten en bijbehorende eisen in 
combinatie met een minder hoge eis aan kwaliteit maakt het dat er veel wordt weggegooid. Dit is echter niet 
de enige reden dat er (veel) wordt weggegooid. De hedendaagse woning houdt geen rekening met 
voldoende en goede opbergruimte. Vaak wordt gedacht: ‘Ik ga de kostbare ruimte niet gebruiken om spullen 
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op te slaan die ik niet gebruik’ of ‘Ik kan het straks toch niet snel terugvinden’. De gedachte is 
gerechtvaardigd, maar de vaak daarop volgende handeling ‘weggooien’ niet. Onderzoek van de 
Consumentenbond heeft aangetoond dat wanneer een woning de juiste opbergvoorzieningen bezit, en dat 
hoeft niet perse meer ruimte te betekenen, de bewoners hun spullen langer bewaren en vaker gebruiken 
[35]. Dit heeft tot gevolg dat gebruiksvoorwerpen een betere investering blijken te zijn. Ook het streven naar 
minimalisme kan een insteek zijn voor het oplossen van het bewaar- en opbergprobleem.  
 
Wat kan hij? 
Het voorafgaande ging ervan uit dat de gebruiker in principe alles dat met opbergen te maken heeft aan 
kan, maar misschien niet wil. Blijft nog staan dat een gebruiker niet alles kan. Simpel voorbeeld is het tillen 
van zware spullen van een hoge plank, maar zo zijn er natuurlijk ook minder eenduidige voorbeelden te 
noemen. Er dient hier rekening gehouden met de menselijke maat in zowel een statische als een 
dynamische situatie. 
 
Faciliteit: 
 
Wat is het? /  Wat kan het zijn? 
Deze vragen hebben een ontwerp-technische inslag. Bestaande opbergsystemen zijn er genoeg en ook van 
de inpassing van systemen in woningen zijn voldoende voorbeelden. Hier is vooral van belang de vraag 
welke voorziening waar te plaatsen. Vervolgens kan dan worden afgevraagd in hoeverre dergelijke 
voorzieningen ook nog een bepaalde flexibiliteit moeten hebben. Immers de ene gebruiker zal een ruimte 
als slaapkamer gebruiken, terwijl de andere er een studeer- / hobbykamer had gedacht.  
 
Wat doet het? 
Hier moet antwoord worden gevonden op de vraag in hoeverre de voorziening kan voldoen aan de wens en 
kunde van de gebruiker. Een voorziening is per definitie nog geen goede dan wel comfortabele voorziening 
als het niet doet wat wordt verlangd. Van belang is dan o.a. de ergonomie van de opbergvoorzieningen.  
 
Conclusie: leidt deze combinatie in dit geval tot comfort? 
 
Geval: jaren ’60-’80 appartementen: 
Vanuit de gedachte dat in de huidige situatie “goed opbergen” een ondergeschikte rol speelt in deze 
appartementen verdient het aanbeveling de bovenstaande vragen te beantwoorden met een meer 
(gebruiks)technische benadering.  
 
De technische kijk op ‘opbergen’ 
 
Gebruiker: 
 
Wat wil hij? 
Het belangrijkste, dat een gebruiker wil, is ervan overtuigd zijn dat het opberg-probleem is opgelost. Spullen 
moeten snel, gemakkelijk en logisch terug te vinden en te pakken zijn. Daarnaast moet dit zo min mogelijk 
kostbare ruimte innemen in de toch al kleine behuizing binnen de Nederlandse bouwtraditie en is er vraag 
naar flexibiliteit. D.w.z. een ruimte toegeschreven aan het opbergen van bijvoorbeeld kleding moet ook 
redelijk eenvoudig kunnen worden veranderd in een opbergplaats voor studie of hobby.  
 
Wat kan hij? 
De verschillende opbergsystemen zullen zo moeten zijn ontworpen dat ze voor een ieder goed te gebruiken 
zijn, dus voor jong, oud, valide en minder-valide. 
 
Faciliteit: 
 
Wat is het? /  Wat kan het zijn? 
Er zijn verschillende ruimtes waar verschillende soorten opbergsystemen worden verlangd. Zo zal flexibiliteit 
in een keuken of badkamer van minder belang zijn dan in een slaapkamer. Hieronder zal voor verschillende 
opbergwensen besproken worden welke opbergsystemen interessant zijn.  
Er wordt uitgegaan van drie-tot-vier-kamerappartement met maximaal vier bewoners, waarvan twee 
kinderen. Dit in verband met het inschatten van de benodigde minimale opbergruimte. 
 
Opbergruimte buiten 
Voor een eengezinswoning is de oplossing vaak heel eenvoudig: het losstaande schuurtje. Het schuurtje 
wordt meestal als een goede oplossing gezien, maar is het vaak niet. Vaak is een schuurtje te klein, te 
vochtig, met een kleine toegangsdeur en beperkte opslagmogelijkheden. Het opbergen van bijvoorbeeld 
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tuingereedschap in een vochtige schuur leidt tot roest en brengt de functionaliteit ervan in gevaar. Hetzelfde 
gaat op voor fietsen. Beschikt de woning over de mogelijkheid om deze spullen elders, droger te bewaren 
dan is het slepen met spullen eenvoudiger dan bij meergezinswoningen. Bij de laatste wordt het verplaatsen 
van spullen tussen de elders, in een semi-publieke ruimte gelegen berging en de woning zelf als minder 
prettig ervaren. 
Meergezinswoningen hebben over het algemeen minder opbergmogelijkheden in of zeer dichtbij de woning. 
Daar tegenover staat dat de elders gelegen bergingen redelijk warm en droog zijn, prima omstandigheden 
voor het opslaan van spullen. In dergelijke bergingen, die over het algemeen niet gebruikt mogen worden 
om in te “hobby-en”, dienen de verschillende functies goed te worden gescheiden. Lange- en korte-
termijnopslag, gereedschap en vervoersmiddelen (fietsen) dienen hun eigen plek te krijgen. Bij de plaatsing 
van bijvoorbeeld kasten dient er te worden gelet op looplijnen en plaatsing van andere, grote, onhandelbare 
spullen.   
 
Studie/administratie 
Voor de activiteiten studeren en het doen van de administratie is een bureau met een computer een vereiste 
met daarom heen opbergmogelijkheden: planken voor ordners, laden voor hangmappen en  kleine 
rommeltjes en eventueel een kluis voor belangrijke, waardevolle bezittingen en papieren. Bijna alle 
benodigde meubels zullen roerende goederen zijn en aangeschaft worden door bewoners zelf. Deze optie 
biedt de meeste flexibiliteit. Betreffende de installaties en dan met name de elektriciteitsvoorziening en 
datacommunicatie is het wel gewenst een bepaalde mate van flexibiliteit in te bouwen in het inbouwpakket. 
Een uitgebreide kabelgootplint is een hele bekende oplossing.  
 
Hobby 
Bij de combinatie hobby en opbergen is het doel vaak zeer verschillend. De ene heeft als hobby het 
verzamelen van spullen met bewaren als opbergdoel. Dit bewaren kan op verschillende manieren: ordenen 
en tentoonstellen of, vooral, opslaan, al dan niet geordend om er af en toe in te kijken. De ander heeft meer 
een doe-hobby. Voor hem of haar is het opbergen een noodzakelijk kwaad en het doel is hulpmiddelen snel 
en gemakkelijk te kunnen vinden en gebruiken. Het zal duidelijk zijn dat een goede opstelling van 
opbergmeubelen in relatie tot de werkplek van groot belang is. De looplijnen dienen net als in bv. de keuken 
met de werkdriehoek zo optimaal mogelijk te zijn. 
 
‘Zichtopslag’: boeken, verzameling, foto’s, muziek, films, etc. 
Dit soort van opbergen is voor de meeste bewoners als vanzelfsprekend, maar ook zeer belangrijk om 
invulling te geven aan hun eigen identiteit. Vaak wordt hier een wandmeubel voor gebruikt waar boeken, 
cd’s, films en dergelijke in worden opgeborgen. Daarnaast kan in dit meubel ook de televisie en de stereo-
toren worden geplaatst en is het voorzien van verlichtingsarmaturen.   
 
Schoonmaak 
Dit lijkt vaak geen prioriteit in (kleine) woningen. Vooral om een goede plek te vinden in de woning voor de 
stofzuiger en strijkplank is lastig. Verder begint bijna niemand graag aan een schoonmaakklus; zeker als de 
diverse hulpmiddelen moeilijk te vinden en te pakken zijn wordt het schoonmaken nog wel eens minder 
grondig gedaan of uitgesteld.  
 
Rest, apparatuur, vakantie 
Ook voor deze spullen is eigenlijk geen gereserveerde ruimte in een woning, en zeker niet in een 
appartement. Vaak eindigen de vakantiespullen en apparatuur die af en toe nodig is in een rommelkamer 
en/of -kast, in de berging of ergens waar zich nog loze ruimte bevindt. Het lijkt niet noodzakelijk hier een 
aparte ruimte voor aan te wijzen, maar er dient wel ruimte voor te worden gecreëerd om de vaak grote 
spullen droog te kunnen bewaren. 
 
Linnengoed 
Het opbergen van linnengoed is belangrijk voor het functioneren van een huishouden. Bij voorkeur in de 
buurt van de wasmachine, maar wel droog. Misschien nog belangrijker is dat linnengoed wordt opgeslagen 
in kasten die altijd toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat de slaapkamers afvallen en de vrij toegankelijke 
droogruimte of een kast in bv. de gang als beste opties gelden. Ook dient er nagedacht te worden over de 
beste plek voor zowel het opslaan als het gebruiken van de strijkplank. 
 
Kapstok, kleding 
Deze bevindt zich meestal in de te kleine hal, waardoor een dikke rij jassen het volledig openen van de 
deur(en) belemmerd. Verder ontbreekt vaak de mogelijkheid kleine kledingstukken en accessoires uit het 
zicht te kunnen opbergen. Als de ruimte in de woning het toelaat is het hebben van een gesloten kast met 
ruimte voor (winter)jassen en laatjes voor de kleinere kledingstukken en andersoortige spullen een uitkomst. 
Daarbij mag een plaats voor een spiegel niet worden vergeten. 



 173 

Kleding 
Het opbergen van kleding kan het mooist in kasten(wanden), al dan niet ingebouwd (Fig. 4). Deze laatste 
biedt onbeperkte mogelijkheden. In een dergelijke wand kunnen elektriciteit, datacommunicatie, spiegels, 
diverse soorten opbergsystemen worden geïntegreerd.  
 
Wat doet het? 
Deurtjes, planken, lades, dozen, hangen, rollen, ordenen, verlichten, afsluiten, onttrekken aan het zicht,  
 
Conclusie: leidt deze combinatie in dit geval tot comfort? 
 
Geval: jaren ’60-’80 appartementen: 
De ‘donkere’ zone in de woning bij woningverbreding wordt als ideale plaats voor opslag beschouwd. Licht- 
en zontoetreding wordt op deze manier zo klein mogelijk. Bovendien kan hierdoor een hoge mate van 
geluidsisolatie ontstaan tussen bijvoorbeeld de huiskamer en een slaapkamer. 
  

 
Fig. 4. De kastenwand als geïntegreerd onderdeel van de woning. 
 
Tot zover een aanzet voor een voorlopig nog abstract analytisch comfort-model. Het begrip comfort is veel 
onderzocht. Diverse onderzoeksinstituten, zoals het Novem en SEV, houden zich bezig met comfort in de 
gebouwde omgeving.  
 
Novem 
Novem, dat veel onderzoek op het gebied van energie en wonen initieert en subsidieert heeft in haar Toolkit 
voor ontwerpers een hoofdstuk(je) Comfort opgenomen [15i]. Dit kan gezien worden als een soort 
comfortmodel, waarbij de verschillende ontwerpaspecten worden voorzien van eisen die een verhoogd 
comfort moeten waarborgen: 
“5.2.5 Comfort 
Onderscheid wordt gemaakt in akoestisch comfort en thermisch comfort. Twee aspecten die ook onder 
gezondheid genoemd hadden kunnen worden. Geluidhinder en het niet behaaglijk voelen veroorzaken 
negatieve gezondheidseffecten. 
Akoestisch comfort heeft betrekking op het voorkomen van geluidhinder. Geluid van installaties, burengeluid 
en geluid van binnen de eigen woning. Installatiegeluid dient bij de bron aangepakt te worden door 
geluidarme installaties te kiezen, door een geluiddempende montage en door de situering van de installatie. 
Voor het tegengaan van burengeluid zijn massa en het scheiden van constructies oplossingen, terwijl extra 
geluid van binnen de woning geïsoleerd kan worden door een ‘stille kamer’ te creëren. Daarin kan 
gemusiceerd worden zonder dat anderen daar last van hebben, of de kamer kan dienen als slaapkamer 
voor iemand die in nachtdiensten werkt. Extra akoestische kwaliteit wordt uitgedrukt in prestatie-
eisen/kwaliteitscijfers. 
Thermisch comfort heeft betrekking op het voorkomen van tocht en koudestraling, het voorkomen van 
oververhitting in de zomer en op voldoende tapdebiet van warm water. 
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Tocht is een combinatie van luchttemperatuur en luchtsnelheid,beide te beïnvloeden door een te kiezen 
ventilatiesysteem. 
Extra isolatie van dichte en open geveldelen plus het beperken van glashoogten, voorkomt koudestraling. 
Een woning is ’s zomers zeer behaaglijk te noemen wanneer een temperatuuroverschrijding boven de 25 
graden, niet meer dan 50 uur optreedt. Dit is te bereiken door massa in de woning, waardoor een koele 
woning lang koel kan blijven, door effectieve ventilatie, die een overdag opgewarmde woning ’s nachts met 
koele lucht weer af kan koelen, door het weren van zoninstraling en als dat alles niet mogelijk of 
onvoldoende is, door te koelen. Voor dat laatste kan gebruik gemaakt worden van een warmtepomp. 
Het tapdebiet aan warm water wordt uitgedrukt in het aantal liters dat per minuut geleverd kan worden van 
60°C. Hoe meer liters, hoe hoger het comfort en des te meer tappunten tegelijk warmwater kunnen leveren. 
8 liter/min (CW 4) is een goed comfort voor één tappunt. Indien er twee badruimten in een woning aanwezig 
zijn of in de toekomst voorzien, dan is 12 liter/min (CW 6) wenselijk”. 
 
Novem heeft een tabel opgesteld waarin de verschillende comfortaspecten worden beoordeeld met als 
basis o.a. het Bouwbesluit (Tabel 2). Er wordt aangegeven waar zij een ophoging van de eisen gewenst 
achten of waar de dagelijkse bouwpraktijk extra aandacht aan moet schenken om een verhoogd 
comfortniveau te bereiken (+). Nog comfortabeler wordt het als de eisen met (++) worden ingewilligd.  
 
Tabel 2. Aanbevelingen voor een goed comfort uit de Novem-Toolkit [15i]. 
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Tabel 2. vervolg 

 
 
Voordat enkele aspecten van de Toolkit (Tabel 2) worden behandeld op hun relevantie voor het renoveren 
van appartementen, dient genoemd te worden dat het hier vooral gaat om eisen die te maken hebben met 
de technische kwaliteit van het gebouw en de installaties die invloed hebben op het welbehagen van de 
gebruiker. Op maatvoering en ergonomie van ruimtes en de aanwezige voorwerpen wordt niet ingegaan.  
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‘ventilatoren eigen installatie’ Lastig te realiseren ontwerpdoel. Zeker wanneer er gedacht wordt in  
    decentrale oplossingen, zoals de breathingwindow van Kristinsson [9i] en 
    de Climarad van Brugman [55t]. Kristinsson noemt een geluidsniveau van 
    30 dB als doel. In de documentatie van de reeds beschikbare Climarad  
    wordt angstvallig geen streef-geluidsniveau genoemd. 
 
‘sanitair van buiten de woning’ De eis van een hogere massa dan 550 kg/m2 voor de verdiepingsvloer 

wordt lastig. Een massieve 20 cm dikke vloer weegt over het algemeen net 
550 kg/m2. Mochten er holle ruimtes in de vloer zijn opgenomen dan wordt 
dit lager. Een zwevende vloer bv., en zeker een droge, draagt niet veel bij 
in het totale gewicht. Toch is het de vraag of deze gewichtseis noodzakelijk 
is om tot extra geluidsisolatie te komen. Kennelijk wordt er door Novem 
vanuit gegaan dat een zwevende dekvloer geen optie is in een natte ruimte. 

 
‘geluidswering tussen woningen’ (+) Ilu;k ≥ + 6 dB t.o.v. het Bouwbesluit. Technisch zeker haalbaar, de vraag  
    of de toevoegingen naast de verbetering van de geluidswering nog een  
    ander doel kunnen dienen, zodat de investering een meerwaarde krijgt. 
    (++)NEN 1070 klasse 2: Ilu,k = +5 dB/Ico = +10 dB tussen woningen en 

Ilu,k = –10 dB en Ico = –10 dB binnen de woning. Het afstemmen van 
plattegronden op geluidsbelasting is een van de topprioriteiten als het om 
geluidswering gaat. 

 
‘geluidswering tussen verblijfs- (++) In de (donkere) kern van de woning moet dit zeker haalbaar zijn. 
ruimten’ 
 
‘Geluidswering buitengeluid’ (+) / (++) De nieuwe gevel zal zo ontworpen worden dat ook aan deze 
    eisen wordt voldaan. 
 
‘Daglicht: verblijfsruimten’ de eis van 0,15 x Avloer lijkt lastig te halen in meergezinswoningen met ook  
    balkons en galerijen. Doel is wel om naast daglicht ook zoveel mogelijk  
    zoninstraling te realiseren. Een donkere zone midden in de woningen wordt  
    geaccepteerd omwille van het creëren van extra ruimte aan de randen van  
    de woning. 
 
‘ventilatieroosters’ Met de mogelijke toepassing van een warmtepompboiler zullen 

vraaggestuurde roosters worden toegepast. Natuurlijke toevoer is zeer 
gezond, uitdaging is om deze natuurlijk toevoerlucht op een energiezuinige 
manier voor te verwarmen. 

 
‘kierdichting/luchtdoorlatend’ (++) qv10-waarde van 0,625 wordt toegepast om te kunnen komen tot een  
    zeer energiezuinige woning. Zie verder bijlage Luchtdichtheid. 
 
‘Koelen: bouwsysteem’  (+) / (++) De NPR richtlijn adviseert ten aanzien van het maximaal aantal  

uren temperatuursoverschrijding van boven 25°C een aantal van maximaal  
300 uur per jaar. Om tot meer comfort te komen adviseert de Toolkit resp. 
200 tot 50 uur overschrijdingsuren per jaar. Doel is om te proberen uit te  
komen op ongeveer 200 uur overschrijding per jaar, dus de (+)-comforteis  
van de Toolkit.  

 
‘Thermische isolatie’ De beglazing zal zeker hoger zijn dan HR++-glas. Drievoudig glas of  

gelijkwaardige beglazing met een U-waarde van rond 1,0 W/m2K wordt de  
eis. Ook de Rc-waarde van de dichte delen ligt hoger dan in de Toolkit,  
namelijk rond de 7,0.  

 
Geconcludeerd kan worden dat de Novem-toolkit eisen over het algemeen midden in het rijtje Bouwbesluit – 
Novem Toolkit – Eigen ideëen voor cComfort (PZE-basis) liggen. Verdere wensen en eisen komen in de 
bijlagen Referentiewoning en Programma van Eisen en Wensen  aan de orde. 
 
Gezondheid en comfort ? 
Is een warmteterugwinningsunit gezond? Een lastige vraag, maar afgaande op het onderstaande artikel zou 
het antwoord wel eens nee kunnen zijn. Als een voor de handliggende reden wordt aangevoerd dat 
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toevoerkanalen, -filters en -roosters vollopen met stof, waar veel mensen slecht tegen kunnen en er 
luchtwegklachten van kunnen krijgen (Fig. 5).  
 
Gezondheidsklachten door mechanische ventilatie 
“Duizenden mensen die in een nieuwbouwhuis wonen, zijn mogelijk ziek van de mechanische ventilatie in 
hun huis. Want volgens bewoners van dit soort huizen veroorzaakt de ventilatie luchtwegproblemen.  
Deskundigen ((huis)artsen) pleiten daarom voor een grootschalig onderzoek door de overheid. Volgens een 
eerste, voorlopig onderzoek hebben mensen die in een huis wonen met zo'n systeem twee keer zoveel 
gezondheidsklachten als anderen.” (Bron: Vereniging van Huisartsen i.o.v. 4 in het Land [22i]). 
 

 
Fig. 5. De verstopte filters van een WTW-installatie zijn vaak de bron van de klachten, doordat de  
luchtwegen geïrriteerd kunnen raken. 
 
Een ruimere en meer wetenschappelijke bron is het boek Weldadige woningen van de SEV, Stichting 
Experiment & Volkshuisvesting [16]. Onderstaande tekst is een samenvatting waarin de visie van het boek 
wordt overgenomen, daar waar die bruikbaar is, met mogelijk enkele aanvullingen gericht op hoogbouw. De 
opmerkingen met * zijn aanvullingen met een afwijkend mening. 
De visie van het boek is ‘gezond wonen’. Als eerste doemt de vragen op als wat heeft comfort met gezond 
te maken, en willen mensen gezond wonen. Het begrip gezond wonen vindt in de onderstaande aspecten 
aansluiting bij het begrip comfort. Aan het einde van elk aspect wordt uiteengezet hoe de combinatie van 
gebruiker en faciliteit bij dat specifieke aspect tot een beoogd comfort kan leiden. Als laatste worden bij elk 
aspect enkele ontwerpaanbevelingen gedaan t.a.v. hoogbouw en comfort. Verwijzingen naar andere 
bijlagen vindt plaats als een bepaald aspect in relatie tot o.a. comfort elders uitgebreider wordt belicht. 
 
• Overgang privé-openbaar 

 
“De buitenruimte voor de woning is een zachte overgang tussen privé en openbaar. Hier kom je thuis en 
verwelkom je jouw gasten. Voorbijgangers voelen direct aan dat de ruimte bij de woning hoort, zonder 
dat de woning zich van de openbare ruimte afkeert.” 
 
Bewust en onbewust gaan mensen op zoek naar het creëren van een dergelijke overgang. De gebruiker 
moet die faciliteit worden geboden in de vorm van plantenbakken of het plaatsen van een voorwerp dat 
identiteit geeft aan de woning. Bij het gezamenlijk wonen in een woonblok, zoals bij hoogbouw, is het 
zaak dit vorm krijgt zonder anderen te storen. Bij hoogbouw gaat het om het maken van twee 
overgangen; een tussen straat en woongebouw en een tussen woongebouw en woning. Dit houdt twee 
keer vormgegeven met verschillende uitgangspunten in. De één door en voor de individuele bewoner, 
de ander voor alle bewoners. 
 
Aanbevelingen: 
 Zorg dat de centrale toegang uitnodigt en een hoge mate van sociale controle kan hebben.  
 Maak ruimte voor de voordeur van de woning voor planten en/of voorwerp. 

 
• Identiteit woning 
 

“Je voelt je pas echt thuis wanneer je er je persoonlijke identiteit aan hebt kunnen geven. Niet alleen 
een naambordje, maar graag iets meer. Dat lukt het best wanneer de architectuur in de buurt gevarieerd 
is. Maar de architectuur moet het ook mogelijk maken iets persoonlijks toe te voegen, zonder dat de 
straat een ratjetoe wordt” 
 
Het meest duidelijk wordt dat bij de eerder besproken voordeur. Bij hoogbouw is lastiger je met je 
woning te onderscheiden, terwijl de vraag hierna ook hier groot is. Hoogbouw wordt vaak geassocieerd 
met monotone homogeniteit. Om dit te doorbreken lijkt architectuur belangrijker dan de invulling van de 
bewoners zelf. Toch verdient het aanbeveling de mogelijkheden te scheppen de woning een eigen 
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identiteit te geven. De gebruiker is meer geneigd iets eigens beter te verzorgen. Dit komt de gehele 
leefomgeving ten goede, ook wat betreft de sociale betrokkenheid. Een kleine mate van keuzevrijheid is 
gewenst. Zonder faciliteit bij een specifieke bewonerseis zal er geen gebruiker zijn en dus geen comfort. 
 
Aanbevelingen: 
 Stel enkele regels op wat je als verhuurder of vereniging van eigenaren wel en niet toestaat. 

Gebruik en plaatsing van o.a. luifels, plantenbakken, schotels, buitenschilderwerk, ballustrade-
afwerking etc.  

 Maak ruimte voor de voordeur van de woning voor planten en/of voorwerp. 
 De bedachte uitbreidingen aan voor- en achterkant van de appartementen kunnen bij een 

verschillende schakeling en variatie in de grootte van de woningen een karakter geven aan de grote 
woonblokken. 

 
• Richten op omgeving 
 

“De ochtendzon op je ontbijttafel en ‘s avonds nagenieten van de laatste zonnestralen. Uitzicht op de 
bomen of een beek, of juist uitzicht op een drukke (vaar)weg. Door de indeling van de woning af te 
stemmen op de zon en de omgeving, kun je als ontwerper extra kwaliteit inbouwen die niets kosten 
maar veel waard zijn.” [16] 
 
Ook bij het op-de-zon-gericht renoveren spelen deze aspecten een rol. Immers hoe aangenamer de 
ruimtes zijn voor de functie die ze zijn toebedeeld hoe beter/meer/liever ze worden gebruikt. De 
combinatie van de plaats van de entree, de eigen buitenruimten (balkon, portiek, galerij, dakterras) en 
de overige ruimten maken een indeling. Vrijheid en flexibiliteit worden gewaardeerd, maar niet tegen 
elke prijs.  
 
Aanbevelingen: 
 Ontwerp de ‘gewone’ kamers (slaapkamer, studeerkamer, hobby-kamer) zo dat ze uitwisselbaar zijn 

zonder verbouwwerkzaamheden. Uitgangspunt is de wens van bewoners een bepaalde functie bij 
een bepaalde oriëntatie te plaatsen. Bijvoorbeeld wakker worden met de ochtend zon of juist een 
atelier op het noorden met veel diffuus licht. 

 Maak bewoners bewust van de oriëntatie zodat de zon als oneindige bron van energie een 
voornamere rol kan spelen in het woongedrag van de gebruiker. 

 Hoogbouw zorgt als vanzelf voor de mogelijkheid voor mooie uitzichten. Maak hier gebruik van. 
 

• Stille woning 
 
“Stilte kun je voelen. Bijvoorbeeld als een geluid opeens wegvalt. Geluid is dan ook een van de meest 
hardnekkige bronnen van overlast. Vooral lawaai van verkeer, buren en vliegtuigen. Maar vergeet 
huisinstallaties en leidingen niet. Een woning die bescherming biedt tegen ongewenst geluid, en zelf ook 
stil is, is gezond voor zijn bewoners.” 
 
Aanbevelingen: 
 Los van de eerdergenoemde wens om de eisen voor geluidswering te verhogen is het toevoegen 

van een stille ruimte als slaapruimte voor bewoners met nachtdiensten of als musiceerruimte aan te 
bevelen. 

 
• Leefruimte in openlucht 
 

“Onderdak is mooi, maar voor een goede gezondheid is het nodig gemiddeld minstens twee uur per dag 
buiten te zijn. De woning moet uitnodigen om aan die dagelijkse portie te komen. Een gezonde woning 
biedt mogelijkheden om ook buiten te leven.” 
Waarom buiten? Buitenlucht is (bijna) altijd gezonder dan binnenlucht, aanmaak van vitamine D door 
zonlicht. In het Bouwbesluit wordt wel als minimale eis gesteld dat een woning een overdekte 
buitenruimte dient te krijgen. Aan de grootte worden geen eisen gesteld. Zie verder de bijlage Serre.  
 
Aanbevelingen: 
 Een serre met bv. schuifdeuren kan zorgen voor een half-open, in ieder geval een droge 

buitenruimte. Om deze ruimte te kunnen gebruiken als gebruiksbuitenruimte en tevens als benutter 
van zonnewarmte dient er aangrenzend voldoende ruimte te zijn om attributen te kunnen wegzetten.  

 Daktuinen, balkons, dakterrassen, veranda’s, patio’s en/of loggia’s zijn opties. Deze (semi-) 
buitenruimtes dienen een minimale netto-gebruiksmaat te hebben van 2,5 bij 2,5 meter.  
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 Verder is de toegang tot deze ruimtes belangrijk voor frequent gebruik. Ook belangrijk is het 
mogelijke energieverlies bij gebruik van deze ruimtes. 

 Ook privacy (inkijk), beschutting (wind, regen, zon), veiligheid en zonoriëntatie verdienen aandacht. 
 
• Licht & Zicht 
 

“Is het bewolkt of zonnig, waait het, wat gebeurt er op straat? Via de vensters van onze woning krijgen 
we ongemerkt veel essentiële informatie. Het ritme van dag en nacht, zomer en winter, veiligheid en 
sociaal contact. Stem de ramen qua vorm, afmeting en plaats in de gevel daarop af.” 
 
Ramen hebben verschillende functies; licht, zicht, frisse lucht, zonnewarmte en vormen één van de 
belangrijkste onderdelen van een woning. Vanuit de visie van energiezuinig bouwen is het optimaliseren 
van raamoppervlak t.o.v. de zon essentieel. Ramen op het noorden worden daarom klein gedacht. Dit 
niet altijd tot tevredenheid van de bewoners; een mens trek immers altijd naar het licht toe. Ramen 
hebben ook nadelen, naast de grotere transmissieverliezen dan bij een gesloten gebouwschil kan ook 
ongewenste inkijk plaatsvinden. Zie verder o.a. het hoofdstuk bijlage Isolerende Ramen. 
 
Aanbevelingen: 
 Maak hoge ramen daar waar licht belangrijk is. 
 Waar uitzicht belangrijk is, moeten de dorpels op een hoogte van 100 tot 130 cm boven de vloer 

(ooghoogte bij zitten) en 150 tot 180 cm cm (ooghoogte bij staan) worden vermeden. 
 Houd contrasten voor licht beperkt 

 
• Daglicht 
 

“Een lichte woning is aantrekkelijk. Dat blijkt, want mensen trekken altijd op het licht af. Het is prettig als 
direct zonlicht tot ver in de woning doordringt. Bijvoorbeeld dankzij grote en hoge kamers, transparante 
onderdelen in deuren en tussenwanden, reflecterende elementen en een daklicht.” 
 
Daglicht is minder vermoeiend dan kunstlicht en kleuren worden bij daglicht beter waargenomen. Licht 
maakt de woning bovendien groter, doordat verschillende vertrekken bij elkaar worden betrokken. Aan 
de andere kant hebben mensen van tijd tot tijd ook behoefte aan koelte en beschutting. Het is de kunst 
om daarin een goede balans te vinden. Zie verder bijlage Isolerende Ramen. 
 
Aanbevelingen: 
 Maak een goede balans tussen de verschillende doelen van daglicht: zicht, zonnewarmte en 

daglichttoetreding. Deze verschillende doelen kunnen bij elkaar worden gebracht en 
geoptimaliseerd worden in een gevelelement. Hierin speelt regelbaarheid een grote rol. Geen 
dominant systeem, maar in eerste instantie een vast systeem dat al dan niet gewenst aangepast 
kan worden.  

 Veel effect heeft een dakraam in een trappenhuis met glas naar aangrenzende vertrekken. 
 Het kunnen verduisteren van ruimtes is tevens gewenst.  

 
• Keuken als middelpunt 
 

“In de keuken vertellen gezinsleden elkaar wat er de afgelopen dag is gebeurd. In veel huishoudens is 
de keuken de centrale ontmoetingsplek. Er wordt ook nog gekookt. Soms heel uitgebreid. Een goed 
ontwerp van de keuken kan die functie ondersteunen.” 
 
Praten en toch activiteit rondom de keukentafel. * Is dit ook zo bij een appartement waar maar 1,4 
personen in wonen? Hier moet een afweging plaatsvinden tussen beschikbare en benodigde ruimte. Op 
het eerste gezicht is het handig een keuken in ieder geval zo in te delen dat er twee werkbladen 
ontstaan; in een hoek of aan de andere kant van het ‘basis’-aanrecht. Daarnaast is het kunnen plaatsen 
van in ieder geval een kleine (ronde) tafel voor minimaal twee personen aan te bevelen. Deze tafel kan 
dan meerdere functie hebben. Opstelruimte of als eettafel. Wel is het zo dat de woonkamer dan nog een 
grotere eettafel nodig heeft voor als er gasten zijn. Ook deze tafel kan dan een dubbelfunctie hebben: 
werk- en/of eettafel.  
 
Aanbevelingen: 
 Zonlicht is gewenst als daar ruimte voor is in het totale ontwerp. 
 Open keukens worden goed gewaardeerd, ondanks dat het meer energie kost voor 

ruimteverwarming en dat kookluchtjes langer (kunnen) blijven hangen. Een schuifdeur kan een 
tussenoplossing zijn. 
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 Losse keukenmeubels komen flexibiliteit ten goede; is de installatie hier ook op aangepast? 
 Koken op gas is energetisch gezien zuiniger (geen opwekkingsverliezen), koken op elektriciteit 

gezonder (geen verbrandingsgassen en waterdamp). Als het resultaat van het energie-ontwerp is 
dat een gasleiding voor elke woning kan vervallen dan valt de keuze op elektrisch koken. 

 Sowieso de mogelijkheid voor het aansluiten van een afzuigkap met (semi-)individuele afvoerleiding. 
 
• Trap meer dan een stijgpunt 
 

“Trappenlopen is goed voor je conditie. Maar vaak is de trap ook een bron van ongevallen en voor 
ouderen en minder validen een onneembare hindernis. Een zorgvuldige ergonomie neemt veer 
bezwaren weg. Bovendien kan een goed ontworpen trap ruimtelijk meerwaarde aan de woning geven: 
ook in de hoogte is iets te beleven.” 
 
Als er wordt uitgegaan van het renoveren van hoogbouw dan lijkt het trappenhuis voor in de woning al af 
te vallen. Toch kan een maisonnette voor de nodige variatie zorgen in het vaak eenzijdige aanbod in 
deze woongebouwen. Dan hebben te maken met twee soorten trappen: het gemeenschappelijke, 
centrale semi-openbare trappenhuis en de trap voor in de woning. De eerste soort kan prima ontworpen 
worden volgens de eisen van het Bouwbesluit (Afdeling 2.5). Extra aandacht verdient de 
belevingswaarde van de aansluiting tussen entree en trappenhuis en tussen trappenhuis en galerij of 
voordeur. Voor de tweede soort is het Bouwbesluit in dit geval een goede maatstaf, zeker nu de regels 
zijn aangescherpt en er ruimere trappenhuizen ontworpen dienen te worden. Naar de plaats van deze 
‘huis’trap kan nog gekeken worden. Bij plaatsen in het hart van een appartement blijft deze 
waarschijnlijk verstoken van daglicht. Het creëren van de trap aan de buitenkant kan een meerwaarde 
geven aan zowel het interieur als het exterieur van resp. de woning en woongebouw.  
 
Aanbevelingen: 
 Daglichttoetreding is een pluspunt in een trappenhuis. 
 Een houten leuning voelt prettig aan. Ook het plaatsen van een leuning op kinderhoogte is welkom. 
 

• Flexibiliteit 
 

“Mensen willen niet alleen nu prettig kunnen wonen, maar ook in een ander jaargetijde, over een paar 
jaar en over twintig jaar als de samenstelling van hun huishouden drastisch is veranderd. Een goede 
woning kan meegroeien met de leeftijd, mobiliteit en gezondheid van de bewoners en biedt ruimte aan 
alle functies die zij eraan willen geven.” 
 
De meeste woningen zijn slechts voor één huishouden geschikt. Bij veranderingen zijn er ingrijpende 
verbouwingen nodig, wordt er verhuisd of wordt het discomfort geaccepteerd. Toch is het de vraag in 
hoeverre bewoners bij het hebben van een logische plattegrond nog grote wijzigingen willen 
aanbrengen. Het renoveren van een bestaande structuur kan niet altijd leiden tot een maximale 
flexibiliteit. Zeker als het benutten van de zon en het beperken van energieverliezen een hoge prioriteit 
hebben. * Mijn persoonlijke mening hierover is dat het ontwerpen van iets grotere ruimten de drang tot 
het hebben van flexibiliteit doet verminderen. Los van dat zal in het gepresenteerde renovatie-ontwerp 
flexibiliteit worden gezocht in het toevoegen van een ‘stellage’ buiten de gevel waar ruimtes kunnen 
worden toegevoegd. 
Verder wordt binnen renovatie-ontwerp de gevel als plaats voor flexibiliteit t.a.v. de  installaties 
beschouwd.  
 
Aanbevelingen: 
 Gevel als grote kabelgoot 
 Denk zorgvuldig na over bv. de badkamer. Deze ruimte is van zichzelf het minst flexibel. Ontwerp 

deze voor de gebruiksduur van de woning of voor de gebruiksduur van de individuele componenten.  
 Mogelijkheid tot het installeren van duurzame schuifdeuren. 

 
• Kamerplanten 
 

“Planten maken de woning levend. Ze hebben een gunstige invloed op het binnenmilieu doordat ze de 
lucht reinigen en de luchtvochtigheid stabiliseren. Ze ruiken lekker en zien er vaak mooi uit. In een 
gezond huis is daarom veel geschikte ruimte voor planten, bijvoorbeeld in een hal, een vide of een 
atrium.” 
 
Aanbevelingen: 
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 Houd rekening met de ruimte die planten nodig hebben, verkeersruimtes en de vensterbank zijn 
interessante plaatsen. 

 Ook licht, lucht, vochtigheid en verzorging zijn van belang. 
 
• Duurzaam bouwen 
 

“Het prettige gevoel te douchen onder zonverwarmd water. Of de wetenschap dat de verwarming 
energiezuinig is. Duurzaam Bouwen (dubo) spreekt sterk tot de verbeelding. Bewoners stellen het op 
prijs wanneer hun woning met zorg voor het milieu is ontworpen.” 
 
Ondanks het feit dat de trendgevoelige term ‘dubo’ bij zowel het publiek als in de bouwwereld een licht 
besmette term is geworden, worden de oplossingen zeker de laatste tijd beter gewaardeerd. Het 
samengaan van oog voor het milieu en een gezond en comfortabel leefmilieu gingen in het verleden niet 
altijd hand in hand. Belangrijke voordelen die bewoners ervaren, zijn het comfort dat met veel 
maatregelen samenhangt, de milieubijdrage en de kostenvoordelen. Veel bewoners vinden het 
bovendien modern en vooruitstrevend. 
 
Aanbevelingen: 
 Kies eerst voor robuuste maatregelen. Dat zijn maatregelen waarbij het uiteindelijke milieueffect niet 

afhangt van wat de bewoners ervan vinden, zoals materialen voor constructies. 
 Maatregelen met een gebruikerscomponent hebben alleen zin als ze goed gebruikt worden en als 

de gebruiker er positief over is. Bv. lagetemperatuursverwarming, waterbesparende maatregelen, 
wtw bij ventilatie. 

 Wensen en verwachtingen van bewoners zijn van groot belang voor de effectiviteit. Problemen als 
het ontstaan van legionella-bacteriën moeten worden voorkomen, in dit geval met bijvoorbeeld een 
naverwarmer, die het water tot boven de 60°C verhit. 

 
• Anti-allergeen 

 
“Steeds meer mensen zijn overgevoelig voor allerlei lichaamsvreemde stoffen. Deze zogenoemde 
allergenen worden onder andere veroorzaakt door de uitwerpselen van mijten. Door inademing krijgen 
we de allergenen binnen met alle gevolgen van dien.” 
 
Stof in lucht met een hoge luchtvochtigheid is een goede combinatie. Door hoogwaardig te renoveren 
zal het binnenklimaat eenvoudiger in de hand te houden zijn.  
 
Aanbevelingen: 
 Voorkom koudebruggen. 
 LT-verwarming valt te verkiezen boven radiatoren en convectoren i.v.m. stofverplaatsing. Echter 

wanneer zo hoogwaardig geïsoleerd gaat worden zullen deze warmteopwekkers niet al te groot 
hoeven te worden en het stofprobleem minder. 

 Gladde vloeren hebben de voorkeur. 
 
• Comfortabel binnenklimaat 
 

“De één is een kou-kleum, de ander heeft ook in de winter genoeg aan een T-shirt. Warmte, koude en 
frisse lucht moet je dus naar persoonlijke behoefte per vertrek kunnen beïnvloeden. Voor een 
comfortabel binnenklimaat is dat essentieel.” 
 
Voor een prettig binnenklimaat moet het eenvoudig zijn warmte, (vrije) koeling, zoninstraling en frisse 
lucht individueel te regelen. Bewoners willen temperatuur en frisse lucht in de afzonderlijke vertrekken 
apart kunnen regelen en klagen als de instelling van verwarming en ventilatie te ingewikkeld is. Hierover 
meer in o.a. de volgende bijlagen Ventilatie, Verwarming en Passieve zonne-energie. 

 
Enkele Aanbevelingen: 
 Eenvoudige en individuele regelbaarheid van verwarming en ventilatie. 
 Geen collectieve installaties zonder individuele regelbaarheid. 
 Zonneschermen per ruimte te bedienen, eventueel met de hand. 
 Voorlichting, een duidelijke gebruiksaanwijzing in combinatie met duidelijk afleesbare displays per 

vertrek. 
 
• Laag-temperatuursverwarming 
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“Mensen houden van vloerverwarming omdat het de woning zo gelijkmatig verwarmt. Het is ook gezond. 
Met parket of een houten vloer is het echter niet goed te combineren. Denk dan aan wandverwarming.” 
 
De nadelen van radiatoren en convectoren spelen bij een zeer goed geïsoleerde woning een minder 
grote rol. Onder dergelijke omstandigheden kunnen bijvoorbeeld ook convectoren werken met een 
toevoer van water met een lage temperatuur. Of de vrij trage vloerverwarming toegepast moet worden in 
de gerenoveerde appartement zal moeten blijken. Er zijn systemen op de markt die aan 8 cm hoogte 
genoeg hebben voor zowel geluidswering als het herbergen van vloerverwarming. O.a. Fermacell heeft 
een dergelijk droog systeem. 
 
Aanbevelingen: 
 Gebruik een zo groot mogelijk oppervlak bij LTV, minimaal 4-5 keer het oppervlak van een radiator 

voor dezelfde toepassing.  
 Een combinatie is denkbaar met radiatoren en/of convectoren daar waar de (tijdelijke) vraag erg 

groot is. 
 Dikke, goed isolerende vloerbedekking wordt afgeraden, het verminderd de werking van de 

vloerverwarming door de beperkte . 
 Verder valt er te denken aan een tegel- of keramische kachel. Deze geeft heel geleidelijk veel 

stralingswarmte af. 
 

• Natuurlijke ventilatie heeft de voorkeur 
 

“Frisse lucht is comfortabel en gezond, vooral wanneer die op een natuurlijke manier in de woning komt. 
De eenvoudigste en prettigste methode is natuurlijke ventilatie. Zo weinig mogelijk mechanische 
hulpmiddelen en ramen en deuren die open kunnen om te luchten.” 
 
Zonder mechanische afzuiging is het heel moeilijk om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. 
Voor de aanvoer verdient natuurlijke ventilatie de voorkeur. Dit gaat echter gepaard met hoge 
energieverliezen. Vandaar dat het gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning bestaat. Deze 
laatste faciliteit wordt niet altijd gewaardeerd. Hybride ventilatie heeft de voorkeur; als het kan en 
mechanisch (gebalanceerd) als het moet. De regelbaarheid en de mogelijkheid om als gebruiker in te 
grijpen bij een (tijdelijke) verandering van de vraag blijft essentieel.  Tevens moet het systeem 
begrijpelijk blijven. Klapraampjes en ventilatieroosters voldoen hieraan. Hoogbouw heeft echter als 
nadeel dat het gevoeliger is voor wind. Mechanische luchttoevoer kan in deze situatie een welkome en 
ook gewaardeerde optie zijn. Gebruikers hebben de neiging veel te willen ventileren tijdens de 
nachtrust. Het systeem moet de gebruiker wegwijs maken in de relatie ventileren en energieverbruik. 
 
Aanbevelingen: 
 Zorg altijd voor een zo luchtdicht mogelijke gebouwschil. Ongecontroleerde ventilatie vindt dan bijna 

niet plaats. Zeker op hoogte is dit van belang. 
 Voorzieningen moeten goed te reinigen zijn. 
 Een combinatie van te open ramen (kleine spui) of roosters met een volledig regelend systeem op 

basis van hybride ventilatie lijkt voor hoogbouw een energiezuinige en gebruiksvriendelijke 
oplossing. 

 Badkamer en keuken hebben een verhoogde afzuiging nodig. 
 Vooral slaapkamers verdienen extra aandacht t.a.v. frisse lucht en energiebesparing. 

 
• Mechanische ventilatie als laatste 
 

“Als het buiten lawaaierig is, vaak hard waait of als de lucht niet schoon is, is mechanische ventilatie 
beter. De ramen blijven dan dicht terwijl mechanische systemen voor voldoende frisse lucht zorgen. De 
warmte van de binnenlucht kan met balansventilatie worden teruggewonnen.” 
 
Het principe bestaat uit vele voorzieningen zoals inpandige ventilatieroosters, kanalen en ventilatoren. 
Bij renovatie van hoogbouw lijkt hiervoor binnen het bestaande casco weinig ruimte beschikbaar. Er zal 
naar oplossingen moeten worden gezocht die gebruik maken van ruimte waar die wel gevonden kan 
worden, zoals in de gevel. Echte balansventilatie wordt verstoord wanneer de gebruiker een raam 
opent. Sensoren in combinatie met elektrische regelapparatuur zal moeten voorkomen dat er teveel of 
te weinig wordt geventileerd waardoor mogelijk grote energieverliezen kunnen ontstaan. Zie verder 
bijlage Ventilatie. 
 
Aanbevelingen: 
 Maak ook een thermostaat voor de ventilatie, het liefst per vertrek regelbaar. 
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 Zorg dat de componenten eenvoudig reinigbaar zijn. 
 Zorg voor stille componenten. 
 Plaatsing van af- en aanvoer rooster is belangrijk i.v.m. tochtverschijnselen en dus comfort. 
 

• Tochtverschijnselen 
 

“Tocht is hinderlijk en oncomfortabel. Ouderen zijn er extra gevoelig voor en vooral ‘s winters kan tocht 
vervelend zijn. Door een aantal slimme maatregen is overlast door tocht te voorkomen.” 
 
Tocht is een luchtbeweging die een ongewenste, plaatselijke afkoeling van het lichaam veroorzaakt, bv. 
van de nek. De kans op tocht wordt bepaald door een combinatie van luchtsnelheid, turbulentie en 
luchttemperatuur. Oorzaken van tocht zijn o.a. een relatief lekke gevel, ontbreken van goede 
uitzetmechanismen op te openen ramen, verkeerd geplaatste gevel- en inblaasroosters (te laag, te dicht 
bij het zitgedeelte). Ook tochtstraling en koudeval door minder goed geïsoleerde transparante 
geveldelen moeten worden genoemd. De mate waarin gebruikers tocht als discomfort zien hangt in 
sterke mate af of zij er zelf invloed hebben op de sterkte van de luchtstroom. Tocht door een te sluiten 
raam wordt gemakkelijker geaccepteerd als tocht veroorzaakt door een slecht geplaatst inblaasrooster. 
 
Aanbevelingen: 
 Naad- en kierdicht maken van gevels. Bij een isolatie-waarde van Rc=8,0 wordt de gebouwschil 

meteen ook praktisch luchtdicht gemaakt. Zie verder bijlage Luchtdichtheid. 
 Te openen ramen met een meerstanden-mechanisme 
 Regelbare en voldoende doorlatende roosters en inblaasopeningen niet te dicht bij zitplaatsen 
 Voorkom koudeval door goed geïsoleerd glas i.c.m. goede (plaatselijke) warmteopwekkers. Binnen 

de Passiv-haus-renovatie heeft dit al prioriteit en wordt als vanzelfsprekend de minimale eis in het 
Bouwbesluit ruimschoots verlaten. Zie verder o.a. de bijlage Isolerende Ramen en Isolatie. 

 
• Installaties fluisterstil 
 

“Allerlei installaties in huis maken dag en nacht of op onverwachte momenten geluid. Om overlast te 
voorkomen, zijn geluidswerende voorzieningen nodig. Ook zonering is mogelijk, waarbij slaapkamers 
zover mogelijk van geluidsbronnen worden gepositioneerd.” 
 
Geluid in een woning wordt o.a. veroorzaakt door watervoerende leidingen (drinkwater, cv en 
afvoerbuizen), ventilatiesystemen en diverse apparaten (vaat- en wasmachine, cv-ketel en ventilatoren). 
De geluidsproductie is meestal hoger dan gewenst. Apparaten die altijd aanstaan, zoals installaties voor 
verwarming en ventilatie, leiden soms tot overlast. Om geluidshinder te beperken is de drie-stappen-
strategie een oplossing: aanpak bij de bron, zonering en geluidsisolatie. Zie verder o.a. bijlage Geluid en 
Renovatie. 
 
Aanbevelingen: 
 Aanpak bij de bron: juiste buisdiameters, slagdempers plaatsen. 
 Isoleer afvoerbuizen door ze in te pakken. 
 Kies stille installaties. 
 Zoneer installaties: ruimte voor cv en ventilatoren bij schacht bij niet-geluidgevoelige ruimten, ver 

van slaapvertrekken. 
 Beperk gebruik van installaties ‘s nachts: zeer goede isolatie en nachtverlaging voorkomen dat de 

ketel aanslaat. Nachtverlaging zal minder duidelijk plaatsvinden bij zeer goed geïsoleerde woningen, 
de woning, omdat er minder transmissieverlies plaatsvindt. Bij te openen ramen kan de ventilatie-
unit een standje lager, maar zullen de ventilatieverliezen in het stookseizoen oplopen. 

 
• Hout 
 

“Hout voelt goed. Het is een bekend materiaal. Het is zacht en warm en het is uitermate geschikt om de 
woning af te werken. Het bezit bovendien fysische eigenschappen die goed zijn voor het binnenklimaat.” 
 
Hout heeft veel goede eigenschappen: het is licht, het stabiliseert de luchtvochtigheid en het isoleert 
redelijk goed (λ: ± 0,15 W/m2). Deze eigenschap leidt tot minder koudestraling en dientengevolge een 
aangename oppervlaktetemperatuur. Mede door de goede verwerkbaarheid is het zeer geschikt voor 
vloeren, kozijnen, deuren en leuningen. Daarnaast geeft het karakter aan een woning, associaties als 
knus, natuurlijk en huiselijk. Hout heeft ook duidelijke nadelen: het kan rotten en behoeft dus onderhoud. 
Daarom wordt er nog wel eens getwijfeld bij grootschalige toepassing buiten. Daarnaast is het 
brandbaar. 
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Aanbevelingen: 
 Gebruik zoveel mogelijk daar waar de goede eigenschappen benut kunnen worden. 
 Hout als gevelmateriaal is licht en kan prima toegepast worden mits de negatieve eigenschappen in 

het detail worden onderkend. 
 
• Kleuren 
 

“Mensen hebben net zoveel behoefte aan kleur als aan licht. Kleur versterkt de ruimtelijke werking en 
maakt de architectuur leesbaar. Kleur is geen toevoeging aan de omgeving, maar ís de omgeving.” 
 
De waarneming van kleur hangt o.a. af van de verlichting in een ruimte en van het daglicht en wordt 
beïnvloed door omliggende kleuren. Uiteindelijk wordt de beleving van kleur bepaald door kleurgebruik, 
lichtbronnen en materiaalgebruik.  
 
Aanbevelingen: 
 Gebruik felle, onderscheidende kleuren als iets de aandacht moet trekken. 
 Gebruik kleur om onderscheid te maken, zoals bij constructie-delen. 
 Geef bewoners de ruimte om hun eigen omgeving te kleuren, zonder dat het een ratjetoe wordt.  

 
• Inbraakbeveiliging  
 

“Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat men vreest, en dat nooit op komt dagen, zei Jacob 
Cats. En hij had gelijk. Door een aantal technische maatregelen is de kans op woninginbraak aanzienlijk 
te verkleinen en is ook de angst voor inbraken te verkleinen.” 
 
Door een inbraak verliezen bewoners gedurende langere of kortere tijd het vertrouwen dat zij controle 
hebben over hun directe leefomgeving. Goede beveiliging betekent minder kans op materiële schade en 
daarmee een groter gevoel van veiligheid. In het Politiekeurmerk Veilig Wonen staat beschreven hoe 
een woning goed kan worden beveiligd. Het blijft natuurlijk de vraag of de gebruiker de faciliteit altijd 
goed gebruikt. Comfort wordt sowieso bereikt als het idee bij de gebruiker leeft dat het goed gebruikt 
wordt. Dit hoeft dan nog niet het geval te zijn.  
 
Aanbevelingen: 
 Het begint bij het inrichten van een veilige openbare ruimte: verlichting en een mate van sociaal 

toezicht. 
 Deuren en ramen, met name op de begane grond moeten inbraakwerend worden gemaakt.  
 Informatie over gebruik is essentieel. 
 Denk ook aan het beveiliging bij bv. de kierstand van te openen ramen. 

 
 
Conclusies 
 
Het onderwerp comfort, zeker in relatie tot de gebruiker (voor zover comfort niet altijd al met de gebruiker te 
maken heeft), lijkt welhaast een ‘oneindig’ onderwerp. Als naast comfort een laag energieverbruik ook 
belangrijk is, moeten er afwegingen worden gemaakt. Het Programma van Eisen & Wensen worden al 
enkele keuzes gemaakt. Verder zal tijdens het ontwerpproces duidelijk worden hoe er met deze mogelijke 
keuzes wordt omgegaan.  
 
De interviews in de bijlage Interviews geven ook een indruk hoe een gebruiker tegen het onderwerp comfort 
aankijkt. 
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Meergezinswoningen in Nederland 
 
 
De flat, iedereen heeft er wel een mening over [1]. 
Gestapelde bouw voor meerdere gezinnen, ook wel meergezinswoningen genoemd, vindt zijn oorsprong in 
de stad. Grond was (en is) in de stad schaars en om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten profiteren van 
met name de vervoersinfrastructuur is het een vereiste zo compact mogelijk te bouwen. De Romeinen 
waren een van de eerste die dit toepasten voor volkshuisvesting, zij beschikten over efficiënte technieken 
om tot 5 woonlagen te bouwen. Beschouwen we de Nederlandse situatie dan kan worden gesteld dat de 
eerste hoogbouw hier is ontstaan vanuit de pakhuizen aan de grachten in de grote steden. Deze bleken niet 
meer te voldoen voor de functie waarvoor ze ooit werden gebouwd en werden omgebouwd tot woonblokken. 
Parallel aan deze ontwikkeling is begin vorige eeuw de gestapelde volkshuisvesting in de toenmalige 
buitenwijken van de grote steden ontstaan. Het ging hier om maximaal 5 woonlagen. Ook in de middelgrote 
steden werd dit type woning gebouwd, echter op veel minder grote schaal, waardoor dit type bij de plannen 
van na de Tweede Wereldoorlog in deze steden is gesaneerd. In die tijd werd er nog niet gesproken over 
een flat, de term portiekwoning of woning in een woonblok waren toen de benamingen voor deze vorm van 
wonen. Buiten het feit dat vele woongebouwen in de oorlog zijn vernield, bleek al snel dat er meer woningen 
nodig waren dan de toen voorradige woningvoorraad.  
De nieuw te bouwen, gestapelde woningen, vanaf hier de flat genoemd, moesten de woningnood oplossen. 
De term flat heeft tegenwoordig geen eenduidige betekenis. De een associeert dat alleen met een hoge 
galerijflat, de ander noemt alles waarbij woningen boven elkaar liggen al een flat. Voor het moment wordt 
hier de term gekoppeld aan het laatste.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de hoogbouwgolf, vaak zo genoemd in het publieke debat, slechts 
betrekking heeft op tien jaar, en wel van 1964 tot 1974. In die tijd zijn ruim 300.000 hoogbouwwoningen 
neergezet. Gedurende de periode daaraan voorafgaand werden bijna alleen flats van twee tot vier etages 
gebouwd, meest volgens traditionele bouwmethoden. Het betrof hoofdzakelijk portiekflats, een flat waarbij 
de boven elkaar liggende woningen paarsgewijs worden ontsloten met een trappenhuis en een lift ontbrak 
altijd. Ook na 1974 zijn voornamelijk middelhoge flats gebouwd, vooral in de stadsvernieuwingsgebieden en 
de groeikernen. De voorkeur ging bovendien terug van grootschalige galerijontsluiting naar de kleinschalige 
portiekontsluiting. Tot zo ver de geschiedenis van de flat in een notendop. In nu volgende zal de functie, 
zowel sociaal-maatschappelijk als bouwkundig,  van het bestand van flats over de periode 1945 tot 
ongeveer 1975 worden beschreven, waarbij de nodige aandacht zal worden geschonken aan problemen en 
oplossingen. In een later stadium zullen deze problemen en oplossingen worden uitgediept en uitgewerkt. 
 
Ten ondergang gedoemd? 
De meest typerende voorstelling van de flat bij de meeste is toch wel die van de hoogbouwflat met galerij-
ontsluiting: een langwerpige schijf met tien of meer lagen galerijlichtjes in de avond (Fig. 1). Als er 
voldoende alternatieve woningen beschikbaar zouden zijn, dan zouden de meeste flatbewoners vertrokken 
zijn naar een mogelijk meer aantrekkelijk woning.  
 

 
Fig. 1. Een typische hoogbouw flat. 
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De “harde kern” achterblijvers zou marginale proporties hebben aangenomen en de flat zou haar 
bestaansrecht hebben verloren. Tot eind jaren tachtig gaf ‘slechts’ 17% aan een voorkeur voor de 
‘woonvorm’ flat te hebben [11i]. Dit bleek niet alleen te gelden voor Nederland, ook de ons omliggende 
landen maken zich zorgen over de toekomst van flats in relatie tot woonvoorkeur. Hierna wordt de middel- 
en hoogbouw in Nederland bekeken vanuit de beschikbare statische gegevens en bijbehorende analyses, 
waarbij ook ingegaan wordt op de afweging sloop versus renovatie. 
 
Meergezinswoningen in Nederland 
De gepresenteerde samenvatting is gebaseerd op werk van Roeloffzen e.a. [11i]. Sloop of renovatie wordt 
per geval afgewogen, maar hier kan reeds worden gesteld dat er zich echter een trend lijkt te ontwikkelen tot 
renoveren. Sloopafval moet hoogwaardig gescheiden worden en dat drukt op de prijs van totale sloop.  
De kansen voor met name hoogbouwflats zijn groot, ondanks de wens van de gemiddelde Nederlander om 
in een rijtjeshuis te wonen en het minder imago dat de flat heeft. Op het eerste gezicht heeft de flat en in het 
bijzonder de hoogbouwflat als doelgroep (jonge) tweeverdieners zonder kinderen, jongeren en ouderen.  
Een duurzame benadering van de woningbouw en in dit geval de middel- en hoogbouw, wordt gevonden in 
de theorie van de drie P’s, die de volgende aspecten omvat: 
 

• People (de mens): hier gaat het om kwaliteit van omgeving, woongebouw, toegang en faciliteiten 
• Planet (de aarde): watermanagement, bodem, afval en gezondheid 
• Profit/Prosperity (profijt en welstand): aspecten als locale werkgelegenheid, bedrijvigheid, diversiteit 

in functies, flexibiliteit, IT en infrastructuur 
 
Woningvoorraad 
In Fig. 2 en Tabel 1, 2, 3, en 4 staan de gegevens over de woningvoorraad in Nederland. De onderverdeling 
van de woningvoorrraad in type woningen is als volgt: 
 

• 2-3 laags woning: eengezinswoning (low-rise) 
• 2-5 laags woongebouw: meergezinswoning (medium-rise) 
• 5 of meer laags woongebouw: meergezinswoning (high-rise) 
 
(2 of meer laags woongebouw: meergezinswoning (multi-storey) 

 

 
Fig. 2. Onderverdeling van de totale woningvoorraad. 
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Tabel 1. Aandeel meergezinswoningen binnen de totale voorraad. 

 
 
Tabel 2. Hoogbouw en grootte. 

 
 
Tabel 3. Eigendomsstructuur en hoogbouw. 

 
 
Tabel 4. Grootte van het huishouden. 

 
 
Uit dit statistisch materiaal kunnen diverse conclusies worden getrokken: 
De meeste hoogbouwwoningen met een oppervlak tussen de 40 en 100 m2 (Tabel 2) dat 62% van de 
hoogbouwwoningen eigendom zijn van woningbouwverenigingen en dat steeds meer hoogbouwwoningen 
van huurwoning tot koopwoning worden getransformeerd. De hoogbouwwoningen vooral bewoond door 
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alleenstaanden (60% bij hoogbouw, 30% voor het totaal) (Tabel 4). Er zijn 2-4 kamer in 90% van de 
hoogbouwwoningen. Dit is ook het grootste verschil met de eengezinswoningen [11i].  
Een belangrijke trendbreuk na de als gedeeltelijk mislukt beschouwde opzet van de hoogbouwgolf in de 
jaren ’60 en ’70 is de bouw van nieuwe hoogbouw in de jaren negentig. De jaren negentig kenmerkten zich 
door de groeiende welvaart en de vraag naar comfortabele, zelfs luxe appartementen in de binnensteden 
van de grotere steden.  
Echter grote delen van de bestaande voorraad zullen ook aangepakt moeten werden.De ’56-district-
benadering’, waarbij 56 gebieden werden aangewezen, voor een substantieel deel aan hoogbouw die 
volgens de drie-P-methode zouden worden aangepakt [11i]. 
Ruimtes die door alle bewoners van een flat gebruikt worden zijn de parkeerplaats, het groen, de entree, het 
trappenhuis (en lift), galerij en eventueel de gezamenlijke tuin en een recreatieruimte. Andere faciliteiten die 
bij meergezinswoningen (kunnen) horen zijn de opslag van huishoudelijk afval, glazenwasser, conciërge en 
eventueel een zorgfaciliteit. 
De verloedering van de openbare omgeving is het grootste probleem van de flat. Dit uit zich in vandalisme 
en ophoping van afval rond de flat. Oorzaken zijn op verschillende terreinen te vinden. Het management en 
de sociale controle zijn onvoldoende (Fig. 3). Dit laatste heeft vooral te maken met het ontbreken van 
woningen op de begane grond en met de monotone en grootschalige inrichting van de buitenruimte. 
Iedereen is verantwoordelijk voor een heel groot deel, dus niemand kan elkaar aanspreken op een 
onderdeel, waardoor niemand zich meer verantwoordelijk voelt. Een oplossing kan zijn het creëren van 
woningen op de begane grond, met daarbij een open tuin. Het probleem van de bergingen en eventueel het 
parkeren zullen integraal opgelost moeten worden. Aspecten als recreatieruimten, speelgelegenheid en 
afvalinzameling kunnen dan ook meegenomen worden. 
 

 
Fig. 3. Ondefinieerbaar openbaar groen. 
 
De hoogbouw in Nederland bestaat uit, zoals eerder genoemd, twee perioden te weten de jaren ’60 en ’70 
en na 1990. Het verbaast niet dat o.a. de leefomgeving van de hoogbouw verschilt tussen deze twee 
perioden.  
 
Naoorlogse hoogbouw 
Door de ruime opzet van de hoogbouw buiten het centrum van de stad ontstond er veel ruimte tussen de 
voordeur van de flat en de hoofdweg. Deze ruimte was bedoeld om het leggen van sociale contacten te 
vergemakkelijken. Hier werd gedacht aan contacten tussen gezinnen. In de loop van de tijd zijn deze 
gezinnen verhuisd naar de meer gewilde rijtjeshuizen en zijn degene met een sociaal-maatschappelijk 
zwakkere positie achtergebleven. De anonimiteit van de woonblokken deed zijn intrede, met als direct 
gevolg dat vandalisme en het hebben van een onveilig gevoel toenam. Het slechte imago was geboren. 
Gebleken is dat het niet direct ligt aan de kwaliteit van de woningen, maar meer aan de stedenbouwkundige 
structuur rond de flats. 
Aan te bevelen is om op de begane grond weer woningen en/of winkels te maken, zodat het sociale leven 
zich daar weer kan afspelen, met als voordelen het bieden van werk en het vergroten van de sfeer en 
sociale controle. Het gedeeltelijk functioneel maken van de grote ruimtes tussen de woonblokken kan 
hieraan meewerken. Te denken valt aan overdekt parkeren in combinatie met sportfaciliteiten, gescheiden 
speelplekken voor de diverse leeftijdscategorieën, ligweiden, natuurlijke en functionele waterpartijen, enz. 
 
Hoogbouw na 1990 
Belangrijkste verschil met de naoorlogse hoogbouw is dat deze hoogbouw zich in de centra van de steden 
concentreert en dat het idee van hoogbouwgebieden is verlaten. Het individuele gebouw staat centraal. De 
CIAM-ideeën van grootschalig, uniformiteit, functiescheiding zijn vervangen door het concept van stedelijke 
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regeneratie, differentiatie, kleinschaligheid en stedelijke intimiteit. De grote groene ruimtes tussen de 
blokken zijn verdwenen en parkeren vindt ondergronds plaats.  
Enkele kenmerkende eigenschappen van de Nederlandse hoogbouwvoorraad in vergelijking tot de andere 
Europese lidstaten zijn: 

• De Nederlandse hoogbouwwoning is ruimtelijk significant groter dan de Europese,  waarbij 
gemiddeld 23% van de Nederlandse hoogbouw is groter dan 100 m2, in vergelijking tot 11% van de 
Europese. 

• Veel minder bewoners van hoogbouw zijn eigenaar van hun woning. Dit verschil is te verklaren door 
de afwezigheid van sterke woningbouwverenigingen in de andere Europese lidstaten. Particuliere 
verhuur is gelijk. 

• Het grootste verschil is dat in de andere lidstaten de hoogbouw veelal uit slechts één  kamer (23%) 
bestaat. In Nederland ligt dit percentage op 4%. Een aantal van 4 kamers is in Nederland 33% 
vergeleken met 10% in andere lidstaten. 

• De hoogbouwgolf vond nagenoeg overal tegelijk plaats, maar andere lidstaten hebben wel meer 
hoogbouw van vóór 1945. 

 
Demografische kenmerken van hoogbouw 
De onderstaande tabellen verschaffen enig inzicht in de demografische kenmerken van hoogbouw (Tabel 5, 
6, 7, 8 en 9). 
 
Tabel 5. Bewoners onderverdeeld in huishoudcategorie.  

 
 
Tabel 6. Leeftijd van bewoners. 
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Tabel 7. Woningen onderverdeeld in prijscategorieën. 

 
 
Tabel 8. Bewoners en hun inkomen. 

 
 
Tabel 9. Bewoners en hun opleidingsniveau. 

 
 
Enkele conclusies uit het statistisch materiaal: 

• Hoogbouwwoningen worden hoofdzakelijk bewoond door alleenstaanden (58%) 
• Vooral ouderen wonen in hoogbouw. Bewoners van middelbare leeftijd zijn duidelijk 

ondervertegenwoordigd 
• De huur ligt over het algemeen wat hoger, terwijl mensen met een lager inkomen relatief vaker in 

hoogbouw wonen. 
 
Tevredenheid van bewoners met hoogbouw 
Hieronder staan enkele gegevens over de tevredenheid over hoogbouwwoningen (Tabel 10, 11, 12 en 13). 
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Tabel 10. De tevredenheid over de woning. 

 
 
Tabel 11. Mening over enkele aspecten van hoogbouw (WBO, 2002). 

 
 
Tabel 12. Leefomgeving en tevredenheid (WBO, 2002). 

 
 
Tabel 13. Eerste gewenste verbetering van de leefsituratie bij bewoners (KWR, 2000). 
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Enkele conclusies uit het statistisch materiaal: 
• 90% beoordeelt het klimaat in de woning als goed 
• 90% beoordeelt de indeling als goed 
• 15% van de huurders beoordeelt het onderhoud als slecht 
• 33% vindt dat er te weinig buitenruimte (balkon, terras) bij de woning zit 
• Op de vraag wat er als eerste verbeterd moet worden aan de leefsituatie worden vooral de 

leefomgeving en sociale veiligheid genoemd die zich onderscheiden van de totale woningvoorraad 
 
Enkele aanbevelingen uit de studie ‘Leven in compacte Amsterdamse hoogbouw’, gepubliceerd door de 
Amsterdamse gemeenteraad in 2002, waarin bewoners van vijftien hoogbouwcomplexen in de binnenstad, 
gebouwd na 1990, naar hun oordeel werd gevraagd: 

• De woningen werden zeer gewaardeerd, zowel de leefomgeving als de woning zelf 
• Hoe hoger het woongebouw, hoe belangrijker de grootte van de woning 
• De buitenruimte die bij de woning hoort is van doorslaggevend belang. Ondanks de vaak winderige 

omstandigheden bij hoogbouw is dit toch heel belangrijk 
• Daglichttoetreding is erg belangrijk voor de comfortbeleving van de woning 
• Geluidsisolatie bepalen ook in hoge mate hoe een woning beoordeeld wordt, zowel aangaande 

geluid van de buren als van buiten 
• Het gevoel van privacy is belangrijk. Men is ontevreden wanneer het gevoel bestaat dat mensen 

naar binnen kunnen kijken 
• 70% van de bewoners vond de architectuur aansprekend 
• De mogelijkheid om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen is belangrijk en wordt hoog 

gewaardeerd 
• Ondergrondse tijdelijke opslag van huisvuil is één van de oplossingen dat leidt tot de waardering 

van de woonomgeving 
• Bewoners raken geïrriteerd door slecht onderhouden straatmeubilair en openbare ruimten. 

 
 
 
Bewonersvraag naar meergezinswoningen 
De vraag naar woningen en door wie is samengevat in Tabel 14, 15 en 16. 
 
Tabel 14. Tendens van bewoners om te verhuizen (WBO 2002) 

 
 
Tabel 15. Gewenste type woning per leeftijdsgroep (WBO, 2002). 

 
 
 



 193 

Tabel 16. Gewenste type woning per type huishouden (WBO, 2002). 

 
 
Enkele conclusies uit het statistisch materiaal: 

• Bewoners geven aan sneller te willen verhuizen (26% t.o.v. 20%) 
• Vooral jongeren en ouderen zien zich in meergezinswoningen wonen 
• Alleenstaanden zien zich ook in meergezinswoningen wonen, evenals een niet-gezinsgebonden 

huishouden. 
• Alleenstaande ouders zien zich vaker in een meergezinswoning wonen 

 
Bouwmethoden voor met name de draagconstructie (Tabel 17) 
 
Tabel 17. Bouwsystemen in de jaren vijftig. 

 
 
Jaren ’60 en ’70: 
Stack-methode 
Deze methode komt het dichtst bij de traditionele manier van bouwen van dat moment. Karakteristiek is de 
vervanging van bakstenen door lichtgewicht betonnen blokken. Door de grootte van de blokken moest het 
ontwerp modulair van opzet zijn en de meeste bedrijven voorzagen in eigen details. De vloeren werden 
opgebouwd volgens het broodjes-vloer-principe: dunne betonnen liggers met daartussen kleine elementen, 
die door een betonnen druklaag met elkaar werden verbonden. De vloeren konden ook bestaan uit holle 
prefab vloerdelen die in een keer overspanden.  
 
In situ 
Door de toenemende kennis van betontechnologie (droogtijd, verwarmen) gecombineerd met de verfijnde 
berekeningsmethoden kreeg het in het werk op de werkplek storten van betonnen constructies voor 
kantoren en woningbouw een grote impuls. De twee, in eerste instantie voor rijtjeswoningen ontworpen 
bekistingsmethoden zijn: 
 

• Tunnelbekisting: een compleet stalen bekisting op wielen wordt op de plaats van de toekomstige 
woonruimte geplaatst en na storten en uitharding van het beton weggehaald en op de volgende 
verdieping toegepast. De dure bekisting vraagt een hoge mate van repetitie om rendabel te kunnen 
zijn.  

• Wand- en vloerbekisting: de bekisting wordt geplaatst, gevuld met beton en na uitharding weer 
weggehaald. Voor de vloer wordt dan of bekisting aangebracht of een prefabvloer toegepast. 

 
 
Prefab-systemen 
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Prefab-systemen worden gekarakteriseerd door wanden en vloeren opgebouwd uit geprefabriceerde grote 
elementen van (lichtgewicht) beton (Fig. 4). De element kunnen al worden voorzien van leidingen en 
aanslag- en bevestigingspunten. Ook gevels kunnen als geheel worden geprefabriceerd. De maximale maat 
van de elementen wordt bepaald door de beperkingen van horizontaal en verticaal transport.  
 

 
Fig. 4. Voorbeeld van prefab-hoogbouw 
 
Na 1990: 
Door de omslag in denken van repetitie naar differentiatie komen wand- en vloerbekistingen in kleinere 
formaten weer in trek, ook voor hoogbouw. Verder doen nieuwe technieken en materialen hun intrede, zoals 
het op grote schaal inzetten van staal als constructiemateriaal. 
 
Staalbouw 
De voordelen van stalen constructies zijn de hogere bouwsnelheid, het geringe gewicht van de 
draagconstructie en de mogelijkheid om grote overspanningen te maken. Bijkomend voordeel is dat stalen 
constructies letterlijk tot grote hoogte stijgen. 
 
Combinaties 
Door het relatief nieuwe materiaal staal is het nu mogelijk ook combinaties van materialen toe te passen en 
materialen daar in te zetten waar hun eigenschappen het beste worden benut. Slanke dragende 
gevelkolommen van staal met een brandwerende betonnen liftschacht en trappenhuis.  
 
Uitvoeringscriteria 
De factoren die een rol spelen bij het kiezen van het juiste bouwsysteem zullen in grote mate afhangen van 
de fase van het bouwproces waarin de keuze gemaakt wordt. De volgende selectiefactoren zijn belangrijk 
voor het productieproces (Tabel 18): 

• Aantal manuren in de fabriek (prefab) 
• Aantal manuren op de bouwplaats 
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• Benodigde voorbereidingstijd  
• Productietijd aanwezig en nodig op de bouwplaats 
• Seizoensinvloeden en de invloed daarop 
• Mogelijkheden en beperkingen van de materieel en fabriek 
• Gezondheids-, veiligheids- en milieueisen 
• Logistieke mogelijkheden en beperkingen  
• Inpassing van faciliteiten in de gevel 
 

Tabel 18.  Selectiefactoren bij bouwmethoden, gelet op het productieproces. 

 
 
Kwaliteit 
Om de kwaliteit van gebouwen met elkaar te kunnen vergelijken dienen ook de onderhoudskosten te worden 
meegenomen (Fig. 5). De vergelijking tussen de reparatie en onderhoudskosten per jaar aan de ene kant en 
de kosten om het gebouw geheel nieuw te bouwen resulteert in een percentage. Hoe lager dit percentage 
hoe beter de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit zegt evenwel niets over (vernieuwde) eisen die gesteld 
kunnen worden aan comfort, uitstraling, leefomgeving. Ook wordt er geen verschil gemaakt tussen typen 
woningen, zoals bijvoorbeeld een luxe appartement en een minder populaire portiekflat. Uit deze 
vergelijking, die dus alleen iets zegt over het behoud van de woning kan elke woning beoordeeld worden. 
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Fig. 5. Verdeling van de woningvoorraad van 2000 in kwaliteitscategorieën.  
 
Aangetekend dient te worden dat er een correlatie bestaat tussen de kosten voor onderhoud en reparatie en 
de hoogte van een gebouw. De gemiddelde kosten voor reparatie en onderhoud nemen af naarmate het 
aantal verdiepingen toeneemt. Ook hier is het repetitie-effect van invloed. 
 
Onderhoud 
Er zijn drie typen onderhoud: 

• Periodiek onderhoud: volgens een schema worden schilder- en dakreparatiewerkzaamheden 
verricht (vaak wordt een periode van vijf jaar gehanteerd voor de meeste werkzaamheden) 

• Klachtgericht onderhoud: het betreft hier een reparatie, al dan niet meteen na een of meerdere 
klachten van bewoners. Dit onderhoud is lastig te regelen. 

• Onderhoud bij woningmutatie: vooral onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant van de woning 
worden dan meegenomen: wanden, vloeren, plafond, keuken etc. 

 
Sloop of Renovatie 
Er wordt in eerste instantie gekeken naar de volgende aspecten: 

• De woningen, het woonblok en de directe omgeving: Is de bouwkundige kwaliteit hiervan te slecht, 
dan volgt sloop 

• Het gebruik nu en in de toekomst: voorzien demografische statistieken dat er onvoldoende juiste 
bewoners voor de woningen zijn dan volgt sloop 

• Behoud of verandering van marktpositie: economische beginselen kunnen ten grondslag liggen aan 
sloop 

 
Renovatie in Nederland 
In Nederland vinden vaak de volgende renovatie-werkzaamheden plaats: 

• Werkzaamheden aan de schil: architectonische facelift, aanbrengen van isolatie en dubbelglas 
(geluid, warmte), het plaatsen onderhoudsvrije kozijnen 

• Buitenruimte: vergroten van balkons, installeren van inbraakbeveiliging 
• Inbouwfaciliteiten: vervangen van keuken, badkamer, toilet 
• Installaties: leidingen, bekabeling, warmtapwatersystemen en centrale verwarming 
• Optoppen: het toevoegen van extra verdiepingen aan het bestaande gebouw 

 
Er is nog geen literatuur voorhanden over de veranderende wensen van bewoners van hoogbouw en de 
overheid is tegenwoordig terughoudend met het afgeven van totale sloopvergunningen. Voor afgaande aan 
een besluit tot sloop dienen de volgende punten goed onderzocht en gerapporteerd te worden: 
 

• Het effect van sloop op de locale huizenmarkt 
• De voorspelde effecten van alternatieve maatregelen, zoals groot onderhoud en/of renovatie 
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• De implicaties voor de financiële situatie van de eigenaar 
• De verhuiskosten voor de bewoners 
• Problemen behorend tot herhuisvesting 

 
Voorbeeld: Poptahof, Delft 
 
De argumenten tot behoud van de bestaande hoogbouw waren onder meer:  
 

• De mogelijkheden om het casco van de hoogbouw te hergebruiken zijn beter dan bij 
middelhoogbouw. De hoogbouw is geschikt te maken voor de volgende klantgroepen in de 
Poptahof: starters, ouderen, (grote) gezinnen met lagere inkomens. Ook biedt de hoogbouw door 
haar ligging meer transformatiemogelijkheden. 

• Om voldoende omvang van de sociale voorraad te houden, moet de hoogbouw blijven staan. In de 
nieuwbouw is het zeer moeilijk om betaalbare woningbouw te realiseren. In het bestaande casco 
van de hoogbouw kunnen – tegen lagere investeringen dan bij nieuwbouw – kwalitatief goede, 
betaalbare woningen worden gemaakt. 

• Sloop van de hoogbouw betekent dat deze woningen in een andere bouwvorm moeten worden 
teruggebouwd. Omdat minder woningen terugbouwen geen optie is, gezien de opgave om in Delft 
meer woningen in bestaand stedelijk gebied te realiseren, zal nieuwbouw ten koste gaan van de 
huidige, ruimtelijke opzet van de wijk. 

 
 
Twee benaderingen van renovatie 
1. Beperkt:  
 

Bij de beperkte aanpak van renovatie betreft het maatregelen t.b.v. energiezuinigheid, al dan niet 
gecombineerd met groot onderhoud. Te denken valt aan de volgende maatregelen: 
• Glazen afsluiting van de galerij (afscherming en isolatie) 
• Dubbelglas 
• Gevelisolatie 
• Dakisolatie 
• Waterbesparende douchekoppen 
• Waterbesparende stortbakken 
• Energiezuinige verlichting in de gemeenschappelijke ruimten 
 
Andere maatregelen zijn: 
• Vervanging van de cv-ketel door een HR-cv-ketel 
• Verbetering van tochtwering rond ramen en deuren 
• Verbetering van de ventilatiemogelijkheden 
• Toepassen van materialen met een lage emissie in de ruimtes 
• PV-panelen en/of zonnecollectoren 
• Vervanging van radiatoren door lage-temperatuur-verwarming 
 
Een belangrijke strategie bij de afweging van de maatregelen is de Trias Energetica, waarbij het 
achtereenvolgens afwerken van de volgende strategieën centraal staat [10]: 
• Voorkom onnodig verbruik 
• Gebruik duurzame of herwinbare energiebronnen 
• Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen  
 

2. Drastisch: 
 

Veel naoorlogse hoogbouwwijken hadden problemen tijdens de jaren ’90. Teveel identieke woningen, 
ondermaatse kwaliteit, indeling van de openbare ruimte liet te wensen over. Iedereen die weg kon ging, 
met als gevolg het achterblijven van ouderen en sociaal zwakkeren. Toch hebben deze wijken positieve 
kenmerken. Ruime stedelijke opzet, voldoende groen, een goede infrastructuur en openbaar vervoer, 
goedkope woningen en een aantrekkelijke ligging t.o.v. stadscentrum en het buitenleven. Op veel van 
deze punten scoren deze wijken beter dan de VINEX-locaties [11i]. 
In de jaren ’90 heeft men dit onderkend en is men begonnen met het herontwikkelen van deze wijken 
onder de naam van ‘stedelijke regeneratie’ (urban regeneration’), waarbij vooral het sociale aspect niet 
onderbelicht bleef. Eén van de oplossing was het aanbrengen van differentiatie in de woningvoorraad. 
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De volgende manieren kunnen gebruikt worden om variatie aan te brengen in het huidige woningaanbod 
in deze hoogbouwwijken: 
• Toevoegen van nieuwe gebouwen, daar waar de stedelijke structuur voldoende ruimte laat 
• Herdifferentiatie, d.w.z. renovatie of (gedeeltelijke) sloop van gebouwen of wijken, zodat er andere 

woningtypes kunnen komen en andere functie kunnen worden geïntroduceerd. Dit kan worden 
verwezenlijkt door: 
o Toevoegen van extra verdiepingen (optoppen) 
o Combineren van gebouwen (horizontaal of verticaal) 
o Benutten van de begane grond van de hoogbouw voor andere functies: garages en/of 

bergingen worden winkels, kantoren en/of woningen met een tuin 
o Het woonblok vergroten met extra woningen: hierdoor worden de lift en het trappenhuis beter 

benut 
o Woningen beter toegankelijk maken voor ouderen; liften, dorpels etc. 

 
• De eis die bij deze maatregelen hoort is dat de toegevoegde en/of gerenoveerde woningen dezelfde 

kwaliteit hebben als nieuwbouw 
• De laatste en meest drastische mogelijkheid is sloop en vervanging door nieuwbouw 
 
Enkele duurzame maatregelen die behoren tot de drastische manier van renoveren zijn: 
• Strippen van de schil, verwijderen en hergebruik van bouwkundige elementen 
• Bij het geheel vervangen van de gevel kan er betere isolatie worden toegevoegd. 
• Door het schaalvoordeel kunnen collectieve duurzame energie opwekkers worden toegepast 
• Herstructurering van ecologische structuur, zoals de waterhuishouding en recreatief en natuurlijk 

groen 
• Andere aspecten zijn: verkeersbeperking, sociale en economische aspecten en het herwaarderen 

van culturele en historische onderdelen van de omgeving 
 
Een samenvatting van duurzame oplossing voor de bestaande hoogbouwwijken uit de jaren ’60-’70 
Hierboven zijn de verschillende duurzame oplossingen besproken die betrekking hebben op zowel de 
fysieke omgeving als op de sociaal en economisch gebied. Een integrale benadering kan ervoor zorgen dat 
de afzonderlijke oplossingen elkaar versterken. Benaderd vanuit de 3 P’s theorie zijn de volgende punten 
van belang: 
 
Duurzame oplossingen in de fysieke omgeving (Planet): 
 
1. Gebouw: 

a. Maatregelen ter beperking van CO2-emissie 
b. Renovatie-maatregelen met als doel woningdifferentiatie 
c. Sloop en vervangende nieuwbouw 
d. Hergebruik van bouwdelen 
e. Waterbesparing 
f. Verbetering van het binnenklimaat 

 
2. Wijk of buurt: 

a. Gebruikmaken van de sterke punten van de stedenbouwkundige opzet: groen, openbaar vervoer, 
redelijk goede ligging t.o.v. het stadscentrum 

b. Beter gebruik van groen: scheiding natuurlijk en gebruiksgroen, schakelen aan natuurgebieden, 
variatie in flora en fauna 

c. Waterhuishouding: regenwater in de wijk houden, introduceren van recreatief water 
d. Verkeersluwe opzet 

 
Duurzame sociaal en economische oplossingen (People en Profit/Prosperity) 

• Sociaal plan ter verbetering van de leefomstandigheden van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
herscholing van langdurig werkelozen, schuldensanering, versterken van de rol van etnisch-
religieuze organisaties en welzijn in het algemeen 

• Adviseren van jongeren 
• Bevordering van integratie van minderheden 
• Startende ondernemers adviseren 
• Creëren van bedrijfsruimtes 
• Langdurig werkelozen helpen aan vast werk 
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Hoogbouw: de regels 
Als in de hoogte wordt gebouwd dan zullen aspecten als wind- en brandbelasting groter en/of belangrijk 
worden. Naast veiligheid binnen en buiten het gebouw is het comfort zowel binnen als buiten van belang. 
Ten aanzien van het gedrag van wind rond gebouwen kan de nieuw ontwikkelde NEN 8100 geraadpleegd 
worden. Mocht deze norm geen voldoende uitkomst bieden dan is een windtunnelonderzoek mogelijk. Voor 
het bepalen van de windbelasting op de constructie zijn al diverse NEN-normen aanwezig. Tabel 19 geeft 
een opsomming van de diverse bouwregels die betrekking hebben op hoogbouw: 
 
Tabel 19.  Hoogte-gerelateerde regels. 
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Tabel 19 (vervolg).  Hoogte-gerelateerde regels. 

 
 
Binnen de nederlandse bouwregelgeving heeft de gemeente de vrijheid convernanten af te sluiten met de 
diverse partijen om buiten het Bouwbesluit om de regels aan te scherpen. Zeker bij renovatie heeft dit effect. 
Immers bij renovatie hoeft een woning niet op het niveau gebracht te worden van het nieuwbouw.  

 
Ouderen en Hoogbouw 
Voor zover niet eerder vermeld kan worden geconcludeerd dat hoogbouw bij uitstek geschikt is voor 
ouderen. De aanwezigheid van een lift, de vaak gelijkvloerse woningen, het beperkte onderhoud, de 
mogelijkheid gemakkelijk sociale contacten te leggen lijken hiervoor een goede basis. De huidige voorraad 
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zou nog beter geschikt kunnen worden gemaakt voor ouderen door het wegwerken van dorpels en 
drempels, het creëren van faciliteiten in het woongebouw en/of de buurt die ouderen op prijs stellen, zoals 
restaurants, koffiehuis, recreatiefaciliteiten. Ook kunnen automatiseringssystemen, al dan niet op afstand, de 
zorg van en voor ouderen vergemakkelijken. Niet alleen zorg, maar bijvoorbeeld ook een gezond en 
comfortabel binnenklimaat kan met de inzet van domotica goed worden geregeld. Smart-houses is een veel 
genoemde term hiervoor. 
 
Jongeren en Hoogbouw 
Ook de andere, uiterste deel van de bevolkingspiramide, te weten jongeren, lijkt een uitgelezen doelgroep 
voor hoogbouw. Zij hebben vaak (nog) weinig te besteden en willen nog niet veel uitgeven voor wonen. 
Onderhoud van tuinen en dergelijke is geen prioriteit en gemak wordt op prijs gesteld. Veelal stellen zij geen 
hoge eisen aan van hun woning. Jongeren wonen graag “basic”. Een probleem is wel dat ze zich vaak niet 
bewust zijn van een gezond en energie-efficiënt binnenklimaat. Een simpel, niet altijd dominant collectief 
systeem voor het regelen van het binnenklimaat kan een goede investering zijn voor hoogbouw. 
Flexibiliteit is met name geboden om de zogenaamde HAT-wooneenheden te kunnen creëeren binnen 
hoogbouw. HAT-wooneenheden zijn woningen van een tot twee kamers, met al dan niet gedeelde eet- en 
wasruimtes. Diversiteit blijft een voorwaarde. 
 
Meer over bewonerswensen valt te lezen in Stedelijke vernieuwing (1997) en Mensen, Wensen, Wonen 
(2000) van Ministerie van VROM. 
 
Typen meergezinswoningen (middelhoog- en hoogbouw) 
 
Galerijflat 
Dit type woning heeft in veel gevallen vier kamers (Fig. 6 en 7). De berging bevindt zich meestal op de 
begane grond. In Nederland zijn ongeveer 125.000 van deze woningen gebouwd, dat is 2% van de totale 
woningvoorraad. Het type met vijf woonlagen met elk negen woningen per galerij komt het meest voor. 65% 
van dit type is een sociale huurwoning, 20% particuliere huurwoning en 15% eigendomswoning. 
Het meest voorkomende huishouden (40%) is er een van een alleenstaande zonder kinderen. 
 

 
Fig. 6. Standaard plattegrond van een typisch galerijappartement 
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Fig. 7. De gevels, waarbij de plint van de gevel weinig beleving toont. 
 
Portiekwoning 
De portiekwoning heeft drie kamers en ligt in een woongebouw met vier woonlagen (middelhoog) (Fig 8 en 
9). Meestal is er geen lift en de toegang vindt plaats via een gesloten trappenhuis. Er zijn bijna 490.000 
woningen van dit type in Nederland, dat is 8% van de totale voorraad. 45% van dit type is een sociale 
huurwoning, 35% een particuliere huurwoning en 15% is in eigendom van de bewoner. Het meest 
voorkomende huishouden (40%) is wederom een alleenstaande zonder kinderen.  
 

 
Fig. 8. Plattegrond van twee portiekwoningen 
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Fig. 9. De gevels van een portiekwoning, waarbij de bergingen iets verzonken liggen. 
 
Andere typen 
Het “andere type” woning is een flat met twee kamers als onderdeel van een woonblok met verscheidene 
verdiepingen (Fig. 10 en 11). Ook hier is een lift en bergingen op de begane grond. Er zijn bijna 150.000 van 
dit type gebouwd, representerend 2,4% van de totale woning voorraad. 65% van deze woningen is een 
sociale huurwoning, 20% een particuliere huurwoning en 13% in eigendom van de bewoner. Ook dit type 
wordt bewoond door een alleenstaande zonder kinderen (65%). Er is een grote variatie binnen dit type flat 
en er zijn dan ook veel verschillende versies van in Nederland. Algemeen kan worden gezegd dat de 
verschijningsvorm gelijk is en daarom gekwalificeerd als een type. 
 

 
Fig. 10. Plattegrond van een eenpersoonsappartement 
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Fig. 11. De gevels 
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Tekeningen van referentie-appartement 
 
De onderstaande tekeningen zijn fragmenten van de tekeningen uit het archief van de gemeente Hilversum. 
Enkele originele tekeningen zijn in deze bijlage bijgevoegd. Het woonblok uit het jaar 1968 ligt aan de 
Erasmuslaan in de wijk Kerkelanden met de woonkamers op het zuiden en de galerij op het noorden. Deze 
tekeningen zijn in de computer ingevoerd en gestandariseerd tot een algemene vier-kamerappartement uit 
die tijd en worden  gebruikt als basis voor de renovatiestrategie. 
   

 
Fig. 1. De zuidgevel van de galerijflat met de balkons. 
 
 

 
Fig. 2. De zijgevel. 
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Fig. 3.De plattegrond van het vier-kamerappartement. 
 
De volgende tekeningen van de appartementen aan de Erasmuslaan te Hilversum zijn bijgevoegd: 
 
Situatie    1:1000 
Gevels    1:500 
Plattegrond   1:60 
Dwarsdoorsnede  1:60 
 
Foto’s Erasmus 
 
Hieronder zijn enkele foto’s afgebeeld van de appartementen aan de Erasmuslaan. 
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Fig. 4. De zuidgevel met de bergingen.   Fig. 5. De toegangsgevel met de plaatselijk 
       later iets verbrede galerijplaten. 
 
 
 

   
Fig. 6. Er is al een renovatie aan de gang.  Fig. 7. De kopgevels worden nageïsoleerd. 
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Fig. 8. Detailopname van de verbreding ter plaatse van de voordeur. 
 

 
Fig. 9. De ingang, zonder duidelijke plaats voor de fietsen. 
 

 
Fig. 10. De zuidgevel, met linksonderin een kantoortje 
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Fig. 11. Bewoners hebben gekozen voor collectieve centrale verwarming. 
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TWIN-vliesgevelsysteem, hout-aluminium 

 



 216 
 



 217 

Een aanvulling op TWIN-systeem: Twin verbinder 
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Een alternatief van Schüco 
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Fermacell-geluidisolerend renovatie-vloerelement 
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Acoustix-voorzetwanden (50mm): 
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Vebo: prefab betonelementen: standaard galerijplaat, grote serie maatwerk voor de volgende balkonplaten:
 Ramen-lap-galerij, 1 soort: ~3600x600x220 mm 

Balkonplaat klein, links 
Balkonplaat klein, rechts 
Balkonplaat groot, links 
Balkonplaat groot, rechts 
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BUVA hardglazen klepraam 
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Galerijophogingen 
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BAVO stalen roosters 
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Gevelbeplating Eternit: 
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Gevelbeplating Trespa: 
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JAGA radiator-convector met ventilatietoevoerventilator en decentrale warmteterugwinning: 
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Hybride ventilatiesysteem van DUCO: 
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Hybride ventilatiesysteem van Alusta en Bergschenhoek B.V.: 
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Motorisch gestuurde toevoerroosters van Renson: 
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Hieronder zijn de data van de MatLab-simulatie-file “flat_dertig1a.m” afgebeeld: 
% ------------------------------------------------------------------------------ 
%  PART 1 : THE CALCULATION PERIOD 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
% FORMAT BASE.Period=[yr,month,day,ndays] 
% 
% yr   = start year 
% month  = start 
% month day = start day 
% ndays     = number of days simulated 
 
%BASE.Period=[1976,1,1,90,1]; 
BASE.Period=[1974,5,1,365]; 
 
%BASE.DSTime(1,:)=[1987,4,28,4,29]; 
%BASE.DSTime(2,:)=[1988,4,3,4,3]; 
BASE.DSTime=1; 
 
% ------------------------------------------------------------------------- --- 
% PART 2 : THE BUILDING  
% ------------------------------------------------------------------------- --- 
 
% FORMAT BASE.Vol{zonenumber}=volume (m3); 
BASE.Vol{1}= 250.0; 
BASE.Vol{2}= 7.0; 
BASE.Vol{3}= 250.0; 
BASE.Vol{4}= 7.0; 
BASE.Vol{5}= 250.0; 
BASE.Vol{6}= 7.0; 
BASE.Vol{7}= 250.0; 
BASE.Vol{8}= 7.0; 
BASE.Vol{9}= 250.0; 
BASE.Vol{10}= 7.0; 
BASE.Vol{11}= 250.0; 
BASE.Vol{12}= 7.0; 
BASE.Vol{13}= 250.0; 
BASE.Vol{14}= 7.0; 
BASE.Vol{15}= 250.0; 
BASE.Vol{16}= 7.0; 
BASE.Vol{17}= 250.0; 
BASE.Vol{18}= 7.0; 
BASE.Vol{19}= 250.0; 
BASE.Vol{20}= 7.0; 
BASE.Vol{21}= 250.0; 
BASE.Vol{22}= 7.0; 
BASE.Vol{23}= 250.0; 
BASE.Vol{24}= 7.0; 
BASE.Vol{25}= 250.0; 
BASE.Vol{26}= 7.0; 
BASE.Vol{27}= 250.0; 
BASE.Vol{28}= 7.0; 
BASE.Vol{29}= 250.0; 
BASE.Vol{30}= 7.0; 
BASE.Vol{31}= 250.0; 
BASE.Vol{32}= 7.0; 
BASE.Vol{33}= 250.0; 
BASE.Vol{34}= 7.0; 
BASE.Vol{35}= 250.0; 
BASE.Vol{36}= 7.0; 
BASE.Vol{37}= 250.0; 
BASE.Vol{38}= 7.0; 
BASE.Vol{39}= 250.0; 
BASE.Vol{40}= 7.0; 
BASE.Vol{41}= 250.0; 
BASE.Vol{42}= 7.0; 
BASE.Vol{43}= 250.0; 
BASE.Vol{44}= 7.0; 
BASE.Vol{45}= 250.0; 
BASE.Vol{46}= 7.0; 
BASE.Vol{47}= 250.0; 
BASE.Vol{48}= 7.0; 
BASE.Vol{49}= 250.0; 
BASE.Vol{50}= 7.0; 
BASE.Vol{51}= 250.0; 
BASE.Vol{52}= 7.0; 
BASE.Vol{53}= 250.0; 
BASE.Vol{54}= 7.0; 
BASE.Vol{55}= 250.0; 
BASE.Vol{56}= 7.0; 
BASE.Vol{57}= 250.0; 
BASE.Vol{58}= 7.0; 
BASE.Vol{59}= 250.0; 
BASE.Vol{60}= 7.0; 
BASE.Vol{61}= 1877.0; 
 
% ** CONSTRUCTION COMPONENTS DATA ** 
% 
% FORMAT BASE.Con{conID}=[Ri,d1,matID,...,dn,matID,Re,ab,eb]. 
% dn  = material layer thickness [m] 
% matn = material ID-number. 
% Ri = internal surface heat transfer resistance (for example Ri=0.13) [Km2/W] 
% Re = surface heat transfer resistance at the opposite site (for example Re=0.04) [Km2/W] 
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% ab = external solar radiation absorption coefficient [-] e.g.light ab=0.4, dark ab=0.9. 
% eb = external longwave emmisivity [-]. Almost always: eb=0.9 
 
% BASE.Con{conID}=[Ri,  d1,matID,...         ,           dn,matID,  Re,   ab,   eb]. 
BASE.Con{1} =   [0.13,   0.16,311,  0.04,307,  0.02,411,  0.03,556,   0.01,506, 0.1, 0.4, 0.9]; 
BASE.Con{2} =   [0.13,   0.012,556,  0.02,413,   0.017,001,  0.18,311,   0.017,001,  0.02,413,   0.012,556,  0.1,    0.5,    0.9]; 
BASE.Con{3} =   [0.13,  0.01,385,   0.025,410,  0.02,508,   0.264,410,  0.02,508,   0.04,002,   0.01,582,   0.04,   0.7,    0.9]; 
BASE.Con{4} =   [0.13,   0.01,582,   0.04,454,   0.01,582,   0.04,   0.7,    0.9]; 
BASE.Con{5} =   [0.13,   0.01,582,   0.1,410,    0.01,582,   0.1,    0.7,    0.9]; 
BASE.Con{6} =   [0.13,  0.04,501,   0.04,   0.7,    0.9]; 
BASE.Con{7} =   [0.13,  0.01,582,   0.04,454,   0.01,582,   0.1,    0.7,    0.9]; 
BASE.Con{8} =   [0.17, 0.01,506, 0.03,556,   0.02,411, 0.04,307, 0.16,311, 0.1, 0.6, 0.9]; 
BASE.Con{9} =   [0.13,  0.16,311,  0.04,307,  0.25,454,  0.01,609,   0.04, 0.5, 0.9]; 
BASE.Con{10} =   [0.17, 0.01,506, 0.03,556,   0.02,411, 0.04,307, 0.16,311,   0.12,454, 0.1, 0.4, 0.9]; 
BASE.Con{11} =   [0.13,   0.012,556,  0.02,413,   0.017,001,  0.18,311,   0.25,454,  0.01,361,   0.012,556,  0.04,    0.4,    0.9]; 
BASE.Con{12} =   [0.17,   0.04,307,   0.16,311,   0.1,  0.6,   0.9]; 
%BASE.Con{3} =   [0.13,  0.01,385,   0.025,410,  0.02,508,   0.164,410,  0.02,508,   0.04,002,   0.01,582,   0.04,   0.7,    0.9]; 
%BASE.Con{9} =   [0.13,  0.16,311,  0.04,307,  0.15,454,  0.01,609,   0.04, 0.5, 0.9]; 
%BASE.Con{10} =   [0.17, 0.01,506, 0.03,556,   0.02,411, 0.04,307, 0.16,311,   0.05,454, 0.1, 0.4, 0.9]; 
%BASE.Con{11} =   [0.13,   0.012,556,  0.02,413,   0.017,001,  0.18,311,   0.15,454,  0.01,361,   0.012,556,  0.04,    0.4,    0.9]; 
BASE.Con{14} =   [0.13,   0.01,361,    0.18,311,   0.01,361,    0.1,    0.5,    0.9]; 
 
%OPBOUW van de constructiedelen: 
%{1} plafond tussen woning: beton, cementdekvloer en een Fermacell zwevende dekvloer 
%{2} wand tussen woningen: voorzetwand, beton, voorzetwand 
%{3} buitenwand: HSB met gevelplaten, gevuld met 264 mm isolatie en een installatievoorzetwand 
%{4} isolerende deur 
%{5} wand van tochtsluis, HSB met 100 mm isolatie 
%{6} gewone buitendeur, hardhout 
%{7} isolerende deur 
%{8} vloer tussen woning: Fermacell zwevende dekvloer, cementdekvloer, beton 
%{9} dak: beton, 250 mm isolatie 
%{10} onderste vloer boven bergingen met 120 mm isolatie 
%{11} gevel kopse kant: kalkzandsteen, baksteen, 250 mm naisolatie 
%{14} betonnen wand tussen bergingen 
 
% ** GLAZING SYSTEMS DATA** 
 
% FORMAT BASE.Glas{glaID}=[Uglas,CFr,ZTA,ZTAw,CFrw,Uglasw] 
% 
% Uglas = U-value without sunblinds  [W/m2K] 
% CFr = convection factor without blinds [-] 
% ZTA = Solar gain factor [-] without blinds 
% ZTAw  = Solar gain factor [-] with blinds 
% CFrw = convection factor with blinds [-] 
% Uglasw = U-value with blinds  [W/m2K] 
% 
%BASE.Glas{glaID}=[Uglas, CFr,  ZTA,  ZTAw,  CFrw,  Uglasw] 
BASE.Glas{1}=  [0.8, 0.03, 0.50, 0.2, 0.4, 0.8]; 
%BASE.Glas{1}=  [1.2, 0.03, 0.60, 0.2, 0.4, 1.2]; 
 
%Beglazing: Drievoudig en HR++-glas 
 
% ** ORIENTATIONS ** 
 
% FORMAT  BASE.Or{orID}=[beta gamma] 
% beta = tilt (vertical=90,horizontal=0) 
% gamma = azimuth (east=-90, west=90, south=0, north=180) 
% 
%BASE.Or{orID}=[beta,  gamma]; 
BASE.Or{1}= [90.0,    0.0 ]; 
BASE.Or{2}= [90.0,    180.0 ]; 
BASE.Or{3}= [90.0,    90.0 ]; 
BASE.Or{4}= [0.0,        0.0 ]; 
BASE.Or{5}= [90.0,          -90.0]; 
 
%BASE.Or{1}= [90.0,    90.0 ]; 
%BASE.Or{2}= [90.0,    -90.0 ]; 
%BASE.Or{3}= [90.0,    180.0 ]; 
%BASE.Or{4}= [0.0,        0.0 ]; 
 
% **SHADOWING DATA** 
 
% FORMAT BASE.shad{shaID}= [ 
% typenr, size1, size2, size3, x, y, z, extra; 
% ......,......,......,......,..,..,..,......; 
% typenr, size1, size2, size3, x, y, z, extra; 
% typenr, size1, size2, size3, x, y, z, extra;] 
% 
% x,y,z are Cartesian coordinates where z is vertical and x is horizontal and 
% perpendicular to the window plane. Left means left when facing the window from 
% outside. The sizes are always positive numbers. 
% 
% typenr=1 (window):size1=depth (=distance glazing to exterior surface), size2= 
%   width, size3=height of the window 
%   [x,y,z] = the coordinates of the lowest window corner at the left side 
%   extra   = elevation-angle of the horizon in degrees to account for far-away 
%   obstacles. 
% typenr=2 (block):size1= width(in x-direction),size2=length(in y-direction), 
%   size3=height(in z-direction) 
%   x,y,z] coordinates of the left block corner closest to the window 
%   extra= solar transmission 
%   factor (0 opaque)  
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% typenr=3 (tree):size1=radius crown,size2=radius trunk (e.g.1/20*radius crown), 
%   size3=height center of crown 
%   [x,y,z]: coordinates of the bottom of trunk. 
%   extra=solar transmission factor of crown (0 opaque). In winter(120<iday< 304) 
%   this is higher than in summer. e.g. winter extra=0.8, summer extra=0.35 
% typenr =4 input for incident angle dependency of transmittivity of glazing. 
%   Perpendicular (angle=0) always 1 and for 90 degrees (parallel) always 0. So 
%   there is no need for an input for these angles! First row [4, incident 
%   angle1,.,incident angle7], second row [5, transmittivity1,.,transmittivity7]  
 
BASE.shad{1}=[ 
    1  0.05     3.4        1.4          0        0.3         1.1   10;... 
    2  1.3      4.0        0.2          1.7      0         2.5   0;... 
    4  0 10 20 30  50 60 90;... 
    5  1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4]; 
 
BASE.shad{2}=[ 
    1  0.05     1.8        1.4          0        1.1         1.1  10;... 
    2  1.3      4.0        0.2          1.7      0         2.5  0;... 
    4  0 10 20 30  50 60 90;... 
    5  1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4]; 
 
BASE.shad{3}=[ 
    1  0.05     3.2        1.6          0        0.4         0.9   10;... 
    2  0.7      4.0        0.2          0        0         2.5   0;... 
    4  0 10 20 30  50 60 90;... 
    5  1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4]; 
 
BASE.shad{4}=[ 
    1  0.05     3.2        1.6          0        0.4         0.9   10;... 
    2  2.2      4.0        0.2          0        0         2.5   0;... 
    4  0 10 20 30  50 60 90;... 
    5  1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4]; 
 
%Het betreft de bovengelegen galerij- en balkonplaten, die schaduw 
%veroorzaken voor de daglichtopeningen. 
 
if 1==1  
    shaID=2; 
    figure(1) 
    shaddrawf1101(BASE.shad,shaID); end 
 
% I. EXTERNAL WALLS 
% 
% For each wall ID-number exID=1,2,... 
% 
% FORMAT BASE.wallex{exID} = [zonenr,surf,conID,orID,bridge]; 
% zonenr  = select zone number from ZONES section 
% surf   = total surface area[m2] including the windows surface area. 
% conID = select construction ID-number from CONSTRUCTION section. 
% orID = select orientation ID-number from ORIENTATIONS section 
% bridge= the heat loss in W/K of the thermal bridges (choose 0 if unknown) 
 
%BASE.wallex{exID}=  [zonenr, surf, conID, orID,  bridge] 
%TYPE A 
BASE.wallex{1} =   [1,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{2} =   [1,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{3} =   [1,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{4} =   [1,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{5} =   [1,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{6} =   [2,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{7} =        [2,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{8} =        [1,      107.2,     9,       4,    0]; 
BASE.wallex{9} =        [1,      36.2,      11,       5,    0]; 
BASE.wallex{10} =   [2,       2.5,    5,          2,    0];  
 
%TYPE B 
BASE.wallex{11} =   [3,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{12} =   [3,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{13} =   [3,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{14} =   [3,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{15} =   [3,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{16} =   [4,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{17} =        [4,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{18} =       [3,      36.2,      11,     5,      0]; 
 
%TYPE B 
BASE.wallex{19} =   [5,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{20} =   [5,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{21} =   [5,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{22} =   [5,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{23} =   [5,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{24} =   [6,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{25} =        [6,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{26} =       [5,      36.2,      11,     5,      0]; 
 
%TYPE B 
BASE.wallex{27} =   [7,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{28} =   [7,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{29} =   [7,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{30} =   [7,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{31} =   [7,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{32} =   [8,      12.7,    5,     2,    0]; 
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BASE.wallex{33} =        [8,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{32} =       [7,      36.2,      11,     5,      0]; 
 
%TYPE B 
BASE.wallex{33} =   [9,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{34} =   [9,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{35} =   [9,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{36} =   [9,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{37} =   [9,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{38} =   [10,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{39} =        [10,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{40} =       [9,      36.2,      11,     5,      0]; 
 
%TYPE C 
BASE.wallex{41} =   [11,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{42} =   [11,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{43} =   [11,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{44} =   [11,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{45} =   [11,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{46} =   [12,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{47} =        [12,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{48} =       [11,      107.2,     9,          4,   0]; 
BASE.wallex{49} =   [12,       2.5,    5,          2,    0];  
 
%TYPE D 
BASE.wallex{50} =   [13,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{51} =   [13,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{52} =   [13,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{53} =   [13,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{54} =   [13,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{55} =   [14,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{56} =        [14,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{57} =   [15,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{58} =   [15,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{59} =   [15,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{60} =   [15,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{61} =   [15,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{62} =   [16,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{63} =        [16,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{64} =   [17,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{65} =   [17,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{66} =   [17,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{67} =   [17,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{68} =   [17,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{69} =   [18,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{70} =        [18,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{71} =   [19,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{72} =   [19,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{73} =   [19,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{74} =   [19,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{75} =   [19,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{76} =   [20,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{77} =        [20,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE C 
BASE.wallex{78} =   [21,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{79} =   [21,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{80} =   [21,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{81} =   [21,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{82} =   [21,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{83} =   [22,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{84} =        [22,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{85} =       [21,      107.2,     9,          4,   0]; 
BASE.wallex{86} =   [22,       2.5,    5,          2,    0];  
 
%TYPE D 
BASE.wallex{87} =   [23,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{88} =   [23,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{89} =   [23,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{90} =   [23,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{91} =   [23,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{92} =   [24,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{93} =        [24,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{94} =   [25,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{95} =   [25,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{96} =   [25,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{97} =   [25,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{98} =   [25,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{99} =   [26,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{100} =        [26,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{101} =   [27,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{102} =   [27,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{103} =   [27,      1.8,     4,     1,    0];  
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BASE.wallex{104} =   [27,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{105} =   [27,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{106} =   [28,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{107} =        [28,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{108} =   [29,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{109} =   [29,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{110} =   [29,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{111} =   [29,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{112} =   [29,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{113} =   [30,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{114} =        [30,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE C 
BASE.wallex{115} =   [31,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{116} =   [31,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{117} =   [31,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{118} =   [31,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{119} =   [31,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{120} =   [32,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{121} =        [32,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{122} =       [31,      107.2,     9,          4,   0]; 
BASE.wallex{123} =   [32,       2.5,    5,          2,    0];  
 
%TYPE D 
BASE.wallex{124} =   [33,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{125} =   [33,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{126} =   [33,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{127} =   [33,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{128} =   [33,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{129} =   [34,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{130} =        [34,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{131} =   [35,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{132} =   [35,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{133} =   [35,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{134} =   [35,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{135} =   [35,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{136} =   [36,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{137} =        [36,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{138} =   [37,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{139} =   [37,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{140} =   [37,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{141} =   [37,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{142} =   [37,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{143} =   [38,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{144} =        [38,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{145} =   [39,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{146} =   [39,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{147} =   [39,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{148} =   [39,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{149} =   [39,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{150} =   [40,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{151} =        [40,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE C 
BASE.wallex{152} =   [41,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{153} =   [41,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{154} =   [41,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{155} =   [41,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{156} =   [41,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{157} =   [42,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{158} =        [42,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{159} =       [41,      107.2,     9,          4,   0]; 
BASE.wallex{160} =   [42,       2.5,    5,          2,    0];  
 
%TYPE D 
BASE.wallex{161} =   [43,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{162} =   [43,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{163} =   [43,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{164} =   [43,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{165} =   [43,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{166} =   [44,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{167} =        [44,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{168} =   [45,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{169} =   [45,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{170} =   [45,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{171} =   [45,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{172} =   [45,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{173} =   [46,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{174} =        [46,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{175} =   [47,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{176} =   [47,      21.6,    3,     2,    0];     
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BASE.wallex{177} =   [47,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{178} =   [47,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{179} =   [47,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{180} =   [48,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{181} =        [48,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE D 
BASE.wallex{182} =   [49,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{183} =   [49,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{184} =   [49,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{185} =   [49,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{186} =   [49,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{187} =   [50,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{188} =        [50,      1.8,     6,        2,    0]; 
 
%TYPE E 
BASE.wallex{189} =   [51,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{190} =   [51,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{191} =   [51,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{192} =   [51,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{193} =   [51,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{194} =   [52,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{195} =        [52,      1.8,     6,        2,    0]; 
BASE.wallex{196} =        [51,      107.2,     9,       4,    0]; 
%BASE.wallex{197} =        [51,      36.2,      11,       3,    0]; 
BASE.wallex{198} =   [52,       2.5,    5,          2,    0];  
 
%TYPE F 
BASE.wallex{199} =   [53,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{200} =   [53,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{201} =   [53,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{202} =   [53,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{203} =   [53,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{204} =   [54,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{205} =        [54,      1.8,     6,        2,    0]; 
%BASE.wallex{206} =       [53,      36.2,      11,     3,      0]; 
 
%TYPE F 
BASE.wallex{207} =   [55,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{208} =   [55,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{209} =   [55,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{210} =   [55,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{211} =   [55,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{212} =   [56,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{213} =        [56,      1.8,     6,        2,    0]; 
%BASE.wallex{214} =       [55,      36.2,      11,     3,      0]; 
 
%TYPE F 
BASE.wallex{215} =   [57,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{216} =   [57,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{217} =   [57,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{218} =   [57,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{219} =   [57,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{220} =   [58,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{221} =        [58,      1.8,     6,        2,    0]; 
%BASE.wallex{222} =       [57,      36.2,      11,     3,      0]; 
 
%TYPE F 
BASE.wallex{223} =   [59,      19.8,    3,     1,    0];   
BASE.wallex{224} =   [59,      21.6,    3,     2,    0];     
BASE.wallex{225} =   [59,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{226} =   [59,      1.8,     4,     1,    0];  
BASE.wallex{227} =   [59,      1.8,     4,     2,    0];  
BASE.wallex{228} =   [60,      12.7,    5,     2,    0]; 
BASE.wallex{229} =       [60,      1.8,     6,        2,    0]; 
%BASE.wallex{230} =       [59,      36.2,      11,     3,      0]; 
 
%onderkanten zones '2' 
BASE.wallex{231} =   [10,       2.5,    5,          2,    0];  
BASE.wallex{232} =   [20,        2.5,    5,          2,    0];  
BASE.wallex{233} =   [30,       2.5,    5,          2,    0];  
BASE.wallex{234} =   [40,        2.5,    5,          2,    0];  
BASE.wallex{235} =   [50,       2.5,    5,          2,    0];  
BASE.wallex{236} =   [60,        2.5,    5,          2,    0];  
 
%TYPE G:bergingen 
BASE.wallex{237} =       [61,       129.6,     3,          1,    0]; 
BASE.wallex{238} =       [61,       129.6,     3,          2,     0]; 
BASE.wallex{239} =       [61,       120.0,   9,           4,     0]; 
%BASE.wallex{240} =       [61,       39.1,    11,          3,   0]; 
BASE.wallex{241} =       [61,       39.1,    11,          5,   0]; 
 
% II. WINDOWS IN EXTERNAL WALLS 
 
% FORMAT window{winID} = [exID, surf,glaID, shaID]; 
% exID  = select external construction ID-number from CONSTRUCTIONS section 
% surf   = surface area of the glazing [m2] 
% glaID  = select glass ID-number from GLAZING section 
% shaID  = select ID-number of shadow from SHADOW section, no shadow: shaID=0 
 
%BASE.window{winID}= [exID,    surf, glaID,   shaID] 
 
BASE.window{1} =   [1,       3.6,   1,        3];   
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BASE.window{2} =   [1,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{3} =   [2,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{4} =   [2,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{5} =   [3,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{6} =   [4,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{7} =   [11,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{8} =   [11,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{9} =   [12,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{10} =   [12,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{11} =   [13,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{12} =   [14,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{13} =   [19,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{14} =   [19,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{15} =   [20,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{16} =   [20,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{17} =   [21,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{18} =   [22,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{19} =   [27,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{20} =   [27,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{21} =   [28,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{22} =   [28,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{23} =   [29,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{24} =   [30,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{25} =   [33,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{26} =   [33,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{27} =   [34,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{28} =   [34,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{29} =   [35,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{30} =   [36,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{31} =   [41,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{32} =   [41,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{33} =   [42,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{34} =   [42,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{35} =   [43,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{36} =   [44,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{37} =   [50,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{38} =   [50,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{39} =   [51,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{40} =   [51,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{41} =   [52,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{42} =   [53,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{43} =   [57,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{44} =   [57,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{45} =   [58,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{46} =   [58,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{47} =   [59,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{48} =   [60,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{49} =   [64,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{50} =   [64,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{51} =   [65,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{52} =   [65,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{53} =   [66,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{54} =   [67,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{55} =   [71,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{56} =   [71,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{57} =   [72,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{58} =   [72,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{59} =   [73,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{60} =   [74,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{61} =   [78,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{62} =   [78,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{63} =   [79,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{64} =   [79,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{65} =   [80,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{66} =   [81,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{67} =   [87,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{68} =   [87,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{69} =   [88,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{70} =   [88,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{71} =   [89,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{72} =   [90,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{73} =   [94,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{74} =   [94,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{75} =   [95,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{76} =   [95,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{77} =   [96,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{78} =   [97,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{79} =   [101,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{80} =   [101,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{81} =   [102,       4.8,   1,        2];  
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BASE.window{82} =   [102,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{83} =   [103,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{84} =   [104,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{85} =   [108,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{86} =   [108,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{87} =   [109,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{88} =   [109,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{89} =   [110,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{90} =   [111,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{91} =   [115,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{92} =   [115,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{93} =   [116,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{94} =   [116,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{95} =   [117,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{96} =   [118,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{97} =   [124,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{98} =   [124,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{99} =   [125,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{100} =   [125,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{101} =   [126,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{102} =   [127,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{103} =   [131,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{104} =   [131,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{105} =   [132,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{106} =   [132,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{107} =   [133,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{108} =   [134,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{109} =   [138,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{110} =   [138,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{111} =   [139,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{112} =   [139,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{113} =   [140,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{114} =   [141,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{115} =   [145,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{116} =   [145,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{117} =   [146,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{118} =   [146,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{119} =   [147,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{120} =   [148,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{121} =   [152,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{122} =   [152,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{123} =   [153,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{124} =   [153,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{125} =   [154,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{126} =   [155,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{127} =   [161,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{128} =   [161,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{129} =   [162,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{130} =   [162,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{131} =   [163,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{132} =   [164,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{133} =   [168,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{134} =   [168,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{135} =   [169,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{136} =   [169,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{137} =   [170,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{138} =   [171,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{139} =   [175,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{140} =   [175,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{141} =   [176,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{142} =   [176,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{143} =   [177,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{144} =   [178,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{145} =   [182,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{146} =   [182,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{147} =   [183,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{148} =   [183,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{149} =   [184,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{150} =   [185,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{151} =   [189,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{152} =   [189,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{153} =   [190,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{154} =   [190,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{155} =   [191,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{156} =   [192,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{157} =   [199,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{158} =   [199,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{159} =   [200,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{160} =   [200,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{161} =   [201,       1.1,   1,        3];  
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BASE.window{162} =   [202,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{163} =   [207,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{164} =   [207,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{165} =   [208,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{166} =   [208,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{167} =   [209,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{168} =   [210,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{169} =   [215,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{170} =   [215,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{171} =   [216,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{172} =   [216,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{173} =   [217,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{174} =   [218,       1.1,   1,        4]; 
 
BASE.window{175} =   [223,       3.6,   1,        3];   
BASE.window{176} =   [223,       3.6,   1,        4];    
BASE.window{177} =   [224,       4.8,   1,        2];  
BASE.window{178} =   [224,       2.5,   1,        1];  
BASE.window{179} =   [225,       1.1,   1,        3];  
BASE.window{180} =   [226,       1.1,   1,        4]; 
 
% III. CONSTANT TEMPERATURE WALLS 
 
% FORMAT walli0{i0ID} = [zonenr, surf, conID ,temp]; 
% zonenr  = select zone number from ZONES section 
% surf   = total surface area [m2] 
% conID  = select construction ID-number from CONSTRUCTION section. 
% temp   = constant temperature [oC],e.g ground = '10'  
% bridge   = the heat loss in W/K of the thermal bridges (0 if unknown) 
 
%BASE.walli0{i0ID}=  [zonenr, surf,   conID,   temp,    bridge] 
BASE.walli0{1} =   [61,     816.0,   12,      10.0,        0]; 
 
% IV ADIABATIC EXTERNAL WALLS 
 
% FORMAT wallia{iaID} = [zonenr,surf,conID]; 
% zonenr  = select zone number from ZONES section 
% surf   = total surface area in m2 
% conID = select construction ID-number from CONSTRUCTION section.   
 
%BASE.wallia{iaID}=  [zonenr, surf,  conID] 
BASE.wallia{1} =   [51,      36.2,      2   ];  
BASE.wallia{2} =   [53,      36.2,      2   ];  
BASE.wallia{3} =   [55,      36.2,      2   ];  
BASE.wallia{4} =   [57,      36.2,      2   ];  
BASE.wallia{5} =   [59,      36.2,      2   ];  
BASE.wallia{6} =        [61,      39.1,         14  ]; 
 
% V. INTERNAL WALLS BETWEEN AND IN ZONES 
 
% FORMAT wallin{inID} = [zonenr1,zonenr2,surf,conID]; 
% zonenr1  = select zone number from ZONES section 
% zonenr2  = select zone number from ZONES section 
% surf   = total surface area [m2] 
% conID  = select construction number from CONSTRUCTION section.   
 
%BASE.wallin{inID}=  [zonenr1, zonenr2, surf,  conID ] 
%TYPE Z 
BASE.wallin{1} =   [1,     2,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{2} =   [1,     2,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{3} =   [1,        3,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{4} =   [2,        4,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{5} =        [1,        11,      36.2,       2   ]; 
 
%TYPE Y 
BASE.wallin{6} =   [3,     4,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{7} =   [3,     4,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{8} =   [3,        5,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{9} =   [4,        6,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{10} =        [3,        13,      36.2,       2   ]; 
 
%TYPE Y 
BASE.wallin{11} =   [5,     6,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{12} =   [5,     6,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{13} =   [5,        7,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{14} =   [6,        8,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{15} =        [5,       15,      36.2,       2   ]; 
 
%TYPE Y 
BASE.wallin{16} =   [7,     8,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{17} =   [7,     8,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{18} =   [7,        9,       107.2,      10   ];  
BASE.wallin{19} =   [8,        10,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{20} =        [7,        17,      36.2,       2   ]; 
 
%TYPE X 
BASE.wallin{21} =   [9,     10,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{22} =   [9,     10,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{23} =   [9,        61,      107.2,      10   ];  
BASE.wallin{24} =        [9,        19,       36.2,       2   ]; 
%TYPE W 
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BASE.wallin{25} =   [11,     12,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{26} =   [11,     12,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{27} =   [11,        13,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{28} =   [12,        14,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{29} =        [11,        21,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{29} =   [13,     14,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{30} =   [13,     14,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{31} =   [13,        15,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{32} =   [14,        16,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{33} =        [13,        23,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{34} =   [15,     16,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{35} =   [15,     16,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{36} =   [15,        17,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{37} =   [16,        18,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{38} =        [15,        25,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{39} =   [17,     18,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{40} =   [17,     18,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{41} =   [17,        19,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{42} =   [18,        20,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{43} =        [17,        27,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE U 
BASE.wallin{44} =   [19,     20,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{45} =   [19,     20,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{46} =   [19,        61,       107.2,      10   ];  
BASE.wallin{47} =   [19,        29,       36.2,      2   ];  
 
%TYPE W 
BASE.wallin{48} =   [21,     22,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{49} =   [21,     22,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{50} =   [21,        23,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{51} =   [22,        24,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{52} =        [21,        31,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{53} =   [23,     24,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{54} =   [23,     24,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{55} =   [23,        25,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{56} =   [24,        26,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{57} =        [23,        33,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{58} =   [25,     26,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{59} =   [25,     26,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{60} =   [25,        27,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{61} =   [26,        28,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{62} =        [25,        35,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{63} =   [27,     28,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{64} =   [27,     28,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{65} =   [27,        29,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{66} =   [28,        30,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{67} =        [27,        37,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE U 
BASE.wallin{68} =   [29,     30,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{69} =   [29,     30,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{70} =   [29,        61,       107.2,      10   ];  
BASE.wallin{71} =   [29,        39,       36.2,      2   ];  
 
%TYPE W 
BASE.wallin{72} =   [31,     32,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{73} =   [31,     32,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{74} =   [31,        33,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{75} =   [32,        34,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{76} =        [31,        41,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{77} =   [33,     34,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{78} =   [33,     34,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{79} =   [33,        35,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{80} =   [34,        36,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{81} =        [33,        43,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{82} =   [35,     36,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{83} =   [35,     36,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{84} =   [35,        37,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{85} =   [36,        38,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{86} =        [35,        45,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{87} =   [37,     38,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{88} =   [37,     38,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{89} =   [37,        39,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{90} =   [38,        40,       2.5,      5   ];  
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BASE.wallin{91} =        [37,        47,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE U 
BASE.wallin{92} =   [39,     40,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{93} =   [39,     40,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{94} =   [39,        61,       107.2,      10   ];  
BASE.wallin{95} =   [39,        49,       36.2,      2   ];  
 
%TYPE W 
BASE.wallin{96} =   [41,     42,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{97} =   [41,     42,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{98} =   [41,        43,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{99} =   [42,        44,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{100} =        [41,        51,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{101} =   [43,     44,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{102} =   [43,     44,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{103} =   [43,        45,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{104} =   [44,        46,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{105} =        [43,        53,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{105} =   [45,     46,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{106} =   [45,     46,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{107} =   [45,        47,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{108} =   [46,        48,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{109} =        [45,        55,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE V 
BASE.wallin{110} =   [47,     48,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{111} =   [47,     48,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{112} =   [47,        49,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{113} =   [48,        50,       2.5,      5   ];  
BASE.wallin{114} =        [47,        57,       36.2,       2   ]; 
 
%TYPE U 
BASE.wallin{115} =   [49,     50,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{116} =   [49,     50,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{117} =   [49,        61,       107.2,      10   ];  
BASE.wallin{118} =   [49,        59,       36.2,      2   ];  
 
%TYPE T 
BASE.wallin{119} =   [51,     52,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{120} =   [51,     52,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{121} =   [51,        53,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{122} =   [52,        54,       2.5,      5   ];  
 
%TYPE S 
BASE.wallin{123} =   [53,     54,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{124} =   [53,     54,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{125} =   [53,        55,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{126} =   [54,        56,       2.5,      5   ];  
 
%TYPE S 
BASE.wallin{127} =   [55,     56,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{128} =   [55,     56,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{129} =   [55,        57,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{130} =   [56,        58,       2.5,      5   ];  
 
%TYPE S 
BASE.wallin{131} =   [57,     58,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{132} =   [57,     58,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{133} =   [57,        59,       107.2,      8   ];  
BASE.wallin{134} =   [58,        60,       2.5,      5   ];  
 
%TYPE R 
BASE.wallin{135} =   [59,     60,       1.2,    3   ]; 
BASE.wallin{136} =   [59,     60,       1.8,        7   ]; 
BASE.wallin{137} =   [59,        61,       107.2,      10   ];  
 
%-------------------------------------------------------------------------- -- 
% PART 3 : profiles for internal sources, ventilation, sunblinds and free 
% cooling 
% ------------------------------------------------------------------------- --- 
 
% **PROFILES** 
 
% BASE.Ers{proID}     = irradiance level for sun blinds [W/m2] 
% BASE.dayper{proID} = [hrnr1,hrnr2,hrnr3], the starting time of a new period 
% BASE.vvmin{proID} = [.  .  . ], the ventilation ACR [1/hr], for each period 
% BASE.vvmax{proID} = [.  .  . ], the ventilation ACR [1/hr] in case free cooling 
% BASE.Tfc{proID}   = [.  .  . ], treshold [oC] for free cooling, for each period 
% BASE.Tsetmin{proID}= [.  .  . ], setpoint [oC] switch for heating, (in case of 
%   no heating choose -100) 
% BASE.Tsetmax{proID} = [.  .  . ], setpoint [oC] switch for cooling, (in case 
%   of no cooling choose  100) 
% BASE.Qint{proID}  = [.  .  . ], internal heat gains [W] 
% BASE.Gint{proID}  = [.  .  . ], moisture gains [kg/s] 
% BASE.RVmin{proID} = [.  .  . ], setpoint [%] switch for humidification,(in case of no 
%   humidifcation choose -1) 
% BASE.RVmax{proID} = [.  .  . ], setpoint [%] switch for dehumidification,(in case 
%   of no dehumidifcation choose 101) 
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% proID=1 
BASE.Ers{1}=300; 
BASE.dayper{1}=     [   0,   7,     8,   17  ]; 
BASE.vvmin{1}=  [ 0.8,  0.8,  0.8, 0.8 ];  
BASE.vvmax{1}=  [ 1.5,  1.5,  1.5,    1.5 ]; 
BASE.Tfc{1}=  [ 23,  23,     23,     23 ]; 
BASE.Qint{1}=  [ 100,  400, 100, 400 ]; 
BASE.Gint{1}=  [ 0,   0,      6.0e-6, 0 ]; 
BASE.Tsetmin{1}= [   19,     20,     19,     20 ]; 
BASE.Tsetmax{1}= [   100,    100,     100,   100 ];  
BASE.RVmin{1}=  [ -1,  -1,  -1,     -1  ]; 
BASE.RVmax{1}=  [ 100, 100, 100,    100 ]; 
 
%BASE.vvmin{1}=  [ 0.6,  0.6,  0.6, 0.6 ];  
%BASE.vvmax{1}=  [ 1.5,  1.5,  1.5,    1.5 ]; 
 
%proID=2 
BASE.Ers{2} =300; 
BASE.dayper{2}=     [   0,   7,     8,   17  ]; 
BASE.vvmin{2}=  [ 0.8,  0.8,  0.8, 0.8 ];  
BASE.vvmax{2}=  [ 1.5,  1.5,  1.5,    1.5 ]; 
BASE.Tfc{2}=  [ 20,  20,     20,     20 ]; 
BASE.Qint{2}=  [ 0,      0,     0,     0 ]; 
BASE.Gint{2}=  [ 0,   0,      0,     0 ]; 
BASE.Tsetmin{2}= [   5,      5,      5,      5 ]; 
BASE.Tsetmax{2}= [   100,    100,     100,   100 ];  
BASE.RVmin{2}=  [ -1,  -1,  -1,     -1  ]; 
BASE.RVmax{2}=  [ 100, 100, 100,    100 ]; 
 
%BASE.vvmin{2}=  [ 0.6,  0.6,  0.6, 0.6 ];  
%BASE.vvmax{2}=  [ 1.5,  1.5,  1.5,    1.5 ]; 
 
%proID=3 
BASE.Ers{3}=300; 
BASE.dayper{3}=     [   0,   7,     8,   17  ]; 
BASE.vvmin{3}=  [ 0.8,  0.8,  0.8, 0.8 ];  
BASE.vvmax{3}=  [ 1.5,  1.5,  1.5,    1.5 ]; 
BASE.Tfc{3}=  [ 23,  23,     23,     23 ]; 
BASE.Qint{3}=  [ 100,  100, 300, 400 ]; 
BASE.Gint{3}=  [ 0,   0,      8.0e-6, 0 ]; 
BASE.Tsetmin{3}= [   19,     20,     20,     20 ]; 
BASE.Tsetmax{3}= [   100,    100,     100,   100 ];  
BASE.RVmin{3}=  [ -1,  -1,  -1,     -1  ]; 
BASE.RVmax{3}=  [ 100, 100, 100,    100 ]; 
 
%proID=4 
BASE.Ers{4} =300; 
BASE.dayper{4}= [   0,   7,     8,   17  ]; 
BASE.vvmin{4}=  [ 0.4,  0.4,  0.4, 0.4 ];  
BASE.vvmax{4}=  [ 0.4,  0.4,  0.4,    0.4 ]; 
BASE.Tfc{4}=  [ 100,  100,    100,    100 ]; 
BASE.Qint{4}=  [ 0,      0,     0,     0 ]; 
BASE.Gint{4}=  [ 0,   0,      0,     0 ]; 
BASE.Tsetmin{4}= [   -100,   -100,   -100,   -100 ]; 
BASE.Tsetmax{4}= [   100,    100,     100,   100 ];  
BASE.RVmin{4}=  [ -1,  -1,  -1,     -1  ]; 
BASE.RVmax{4}=  [ 100, 100, 100,    100 ]; 
 
%proID=5 
%BASE.Ers{5} =300; 
%BASE.dayper{5}=     [   0,   7,     8,   17  ]; 
%BASE.vvmin{5}=  [ 0.4,  0.4,  0.4, 0.4 ];  
%BASE.vvmax{5}=  [ 0.4,  0.4,  0.4,    0.4 ]; 
%BASE.Tfc{5}=  [ 100,  100,    100,    100 ]; 
%BASE.Qint{5}=  [ 0,      0,     0,     0 ]; 
%BASE.Gint{5}=  [ 0,   0,      0,     0 ]; 
%BASE.Tsetmin{5}= [   5,   5,   5,   5 ]; 
%BASE.Tsetmax{5}= [   100,    100,     100,   100 ];  
%BASE.RVmin{5}=  [ -1,  -1,  -1,     -1  ]; 
%BASE.RVmax{5}=  [ 100, 100, 100,    100 ]; 
 
%BASE.Tsetmin{5}=  [ -100,  -100,    -100,    -100 ]; 
 
% proID=6 
%ASE.Ers{6}=300; 
%BASE.dayper{6}=     [   0,   7,     8,   17  ]; 
%BASE.vvmin{6}=  [ 0.8,  0.8,  0.8, 0.8 ];  
%BASE.vvmax{6}=  [ 1.5,  1.5,  1.5,    1.5 ]; 
%BASE.Tfc{6}=  [ 23,  23,     23,     23 ]; 
%BASE.Qint{6}=  [ 100,  400, 100, 400 ]; 
%BASE.Gint{6}=  [ 0,   0,      6.0e-6, 0 ]; 
%BASE.Tsetmin{6}= [   20,     21,     21,     21 ]; 
%BASE.Tsetmax{6}= [   100,    100,     100,   100 ];  
%BASE.RVmin{6}=  [ -1,  -1,  -1,     -1  ]; 
%BASE.RVmax{6}=  [ 100, 100, 100,    100 ]; 
 
%Profile 1 is het werkdagen profiel 
%Profile 2 hoort bij de tochtportalen 
%Profile 3 is het weekend rust profiel 
%Profile 4 is voor de onverwarmde, matig geventileerde onderliggende bergingen 
%Profile 5 geeft een mogelijkheid te onderzoeken wat er gebeurt als bv. een 
%of meerdere appartementen leeg staan.  
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%Profile 6 is het comfortprofiel, bedoelt voor thuiszittende ouderen 
 
% THE PROFILES OF THE BUILDING 
% 
% FORMAT BASE.weekfun{zonenr} = [upnrmon, upnrtue, upnrwed, upnrthu, upnrfri, 
% upnrsat, upnrsun] 
% for each zone n=1.. number of zones,  select profiles ID-numbers for each 
% day 
% upnrmon = select profile ID-numbers for Monday from PROFILES 
% upnrtue = select profile ID-numbers for Tuesday from PROFILES 
% upnrwed = select profile ID-numbers for Wednesday from PROFILES 
% upnrthu = select profile ID-numbers for Thursday from PROFILES 
% upnrfri = select profile ID-numbers for Friday from PROFILES 
% upnrsat = select profile ID-numbers for Saturday from PROFILES 
% upnrsun = select profile ID-numbers for Sunday from PROFILES 
% 
% BASE.weekfun{zonenr} =[upnrmon, upnrtue, upnrwed, upnrthu, upnrfri, upnrsat, upnrsun] 
BASE.weekfun{1}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{2}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{3}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{4}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{5}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{6}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{7}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{8}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{9}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{10}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{11}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{12}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{13}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{14}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{15}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{16}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{17}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{18}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{19}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{20}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2]; 
BASE.weekfun{21}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{22}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{23}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{24}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{25}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{26}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{27}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{28}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{29}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{30}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{31}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{32}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{33}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{34}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{35}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{36}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{37}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{38}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{39}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{40}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{41}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{42}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{43}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{44}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{45}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{46}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{47}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{48}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{49}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{50}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{51}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{52}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{53}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{54}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{55}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{56}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2]; 
BASE.weekfun{57}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{58}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2];  
BASE.weekfun{59}=   [1,   1,   1,       1,       1, 3,3];  
BASE.weekfun{60}=   [2,   2,   2,       2,       2, 2,2]; 
     2,       2]; 
BASE.weekfun{61}=           [4,         4,      4,          4,          4,          4,          4]; 
 
%BASE.weekfun{3}=   [5,   5,   5,       5,       5,  
     5,       5]; 
%BASE.weekfun{9}=   [5,   5,   5,       5,       5,  
     5,       5]; 
 
%-------------------------------------------------------------------------- -- 
% PART 4 : Heating, cooling, humidification, dehumidification  
% ------------------------------------------------------------------------- --- 
 
% FORMAT BASE.Plant{zonenr}=[heating capacity [W], cooling capacity [W], 
%  humidification capacity [kg/s],dehumidification capacity [kg/s]]; 
 
BASE.Plant{1}=[-2,0,0,0]; 
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%(t/m) 
BASE.Plant{61}=[-2,0,0,0]; 
 
% FORMAT BASE.convfac{zonenr}=[CFh, CFset, CFint ]; 
% CFh =Convection factor of the heating system: air heating CFh=1,  
%       radiators CFh=0.8 floor heating CFh=0.5, cooling usually CFh=1 
% CFset= Factor that determines whether the temperature control is on the air 
% temperature (CFset=1), or comforttemperature (CFset=0.6),Tset=CFset*Ta+(1-CFset)*Tr 
%    
% CFint= is the convection factor of the casual gains (usually CFint=0.5) 
 
BASE.convfac{1}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{2}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{3}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{4}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{5}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{6}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{7}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{8}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{9}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{10}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{11}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{12}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{13}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{14}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{15}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{16}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{17}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{18}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{19}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{20}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{21}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{22}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{23}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{24}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{25}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{26}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{27}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{28}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{29}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{30}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{31}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{32}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{33}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{34}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{35}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{36}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{37}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{38}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{39}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{40}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{41}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{42}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{43}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{44}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{45}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{46}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{47}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{48}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{49}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{50}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{51}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{52}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{53}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{54}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{55}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{56}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{57}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{58}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{59}=[0.8, 0.8, 0.5 ]; 
BASE.convfac{60}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
BASE.convfac{61}=[0.8, 1, 0.5 ]; 
 
% FORMAT BASE.heatexch{zonenr}=[etaww, Twws]; 
 
BASE.heatexch{1}=[0, 22]; 
%(t/m) 
BASE.heatexch{61}=[0, 22]; 
 
% FORMAT BASE.furnishings{zonenr}=[fbv, CFfbi]; 
% fbv = Moisture storage factor 
% CFfbi= The convection factor for the solar radiation due to furnishings. 
 
BASE.furnishings{1}=[1, 0.2]; 
%(t/m) 
BASE.furnishings{61}=[1, 0.2]; 
 
%******************* END OF INPUT*************************************************** 
[Control,Profiles,InClimate,InBuil]=Hambasefun4(BASE); 
 
Output=Wavox1205(Control,Profiles,InClimate,InBuil); 
 
Wavooutput 
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Interviews 
 
Om een idee te krijgen over hoe bewoners hun appartement waarderen, beleven, benaderen is bij twee bekenden van de schrijver met 
een appartement uit de jaren ’60-’80 een interview afgenomen.  
De waarde van deze interviews is vanuit onderzoeksmethodologisch oogpunt beperkt. Deze interviews dienen ter oriëntatie en moeten 
gezien worden als een vorm van field research en eventueel als een steekproef onder voorwaarden [50]. Het betreft geen meting, dus 
aspecten als betrouwbaarheid en validiteit spellen (bijna) geen rol. De conclusies die uit deze interviews worden getrokken hebben dan 
ook in het geheel geen algemene geldigheid. 
 
De vragen in het interview zijn gebaseerd op de onderstaande opsomming van punten. De opsomming is min of meer in dezelfde 
samenstelling te vinden in bewoners onderzoeken van Dogge [9, 36] en de Vries [17i]. 
 
Specifiek voor flat / appartement: 
           
Afmetingen: Grootte          
  Indeelbaarheid         
  Aanpasbaarheid        
  Bereikbaarheid         
  Lichttoetreding:  Aanpasbaarheid     
     Hoeveelheid      
  Privacy          
 
Voorzieningen: Algemeen         
  Stopcontacten          
  Datacommunicatie 
  Inbraakbeveiliging 
  Aansluiting wasmachine 
  Aansluiting vaatwasser. 
  Capaciteit elektra 
  Bergruimte 
   
Techniek: Warmte-isolatie: Opwarming 
     Stralingswarmte  
  Geluidsisolatie:  Contactgeluid 
     Luchtgeluid 
  Tochtdichtheid 
  Vochtdichtheid 
  Afwerking 
 
Klimaatinst.: Ventilatie:  Regelbaarheid 
     Aanpasbaarheid 
  Warm tapwater:  Hoeveelheid 
     Waterdruk 
  Verwarming:  Regelbaarheid 
     Aanpasbaarheid 
 
Woongebouw: Veiligheid  
  Sociale controle 
 
Duurzaamheid: Gedrag 
  Kosten 
  Zonne-energie  Passief 
     Actief 
   
Vanuit deze lijst is zijn twee tabellen samengesteld met daarin de verschillende ruimtes en de bijbehorende aspecten. De cijfers en 
letters verwijzen naar de vragenlijst. Dit zijn open vragen, maar meeste vragen zijn ook beantwoord met een beoordelingscijfer van 1 
t/m 5. Oftewel ‘slecht-matig-voldoende-goed-uitstekend, in ieder geval 1 = negatief, 5 = positief. 
 
 
 
Tabel 1. Ruimtes, aspecten en verwijzingen naar de vragen. 
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grootte Grootte a a a a a a a a a a  
             
bruikbaarheid Indeelbaarheid b b b b b b b b b b  
 Lichttoetreding c c c c c    c c  
 bereikbaarheid      1      
 Privacy        2    
 Behoefte        3    
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voorzieningen Algemeen  4 5         
 Stopcontacten d d d d d d d d d d  
 Data-communicatie e   e e    e   
 Inbraakbeveiliging           6 
 Aansluiting 

wasmachine 
          7 

 Capaciteit elektra           8 
             
technische staat Warmte isolatie           9 
 Geluidsisolatie           10 
 Afwerking interieur f f f f f    f f  
 Onderhoud buiten           11 
 Tochtdichtheid           12 
 Vochtdichtheid           13 
             
klimaat-installatie Ventilatie g g g g g    g   
 Warm tapwater           14 
 Verwarming h h h h h  15  h h  
 Plaats cv           16 
             
woongebouw Uiterlijk i i i         
 Veiligheid j j j         
 Opklimbaarheid k k          
 Rolstoel    17        
 Sociale controle    18        
 Opslag huisvuil    19        
 Bewonerssamenstellin

g 
   20        

 Loopafstand     21        
 
Tabel 2 Verwijzingen naar de vragen met betrekking tot ‘Duurzaamheid’. 

duurzaamheidwens Gedragsverandering Zuinig 
Onbewust 

22 

  Zuinig bewust 23 
  Andere gewoontes 24 
  Computer / Techniek 25 
 Kosten Investeren 26 
  Gebruikskosten 29 
 Zonne-energie Gratis 27 
  Bewustzijn 28 

 
 
Interview-opzet 
 
Algemene vragen: 
 
A Vindt u dat de huidige grootte van de ruimte anders moet zijn? 
 
B Wat vindt u van de huidige indeelbaarheid van de ruimte? 
 
C Wat vindt u van de huidige mogelijkheid tot lichttoetreding in de ruimte, los van later aangebrachte zonwering of gordijnen? Is 

het licht of donker, en wat vindt u daarvan? 
 
D Is het aantal stopcontacten in de ruimte voldoende en zitten ze op de goede plaatsen? 
 
E Is er enige vorm van een data-communicatie-punt aanwezig in de ruimte, zoja welke? En is dit voldoende? 
 
F Wat vindt u van de afwerking van het interieur in de ruimte? 
 
G Wat vindt u van de ventilatie-voorzieningen in de ruimte? Regelbaarheid, capaciteit? 
 
H Wat vindt u van de verwarmingsmogelijkheden in de ruimte? Regelbaarheid, capaciteit? 
 
I Wat vindt u van het uiterlijk van deze openbare ruimte in het woongebouw? 
 
J Wat vindt u van de veiligheid van deze openbare ruimte in het woongebouw? 
 
K Zijn er plaatsen aan te wijzen waar de kinderen gemakkelijk op kunnen klimmen dat dan leidt tot gevaarlijke situaties 
 
 
Specifiekere vragen: 
 
1 Hoe is het gesteld met de bereikbaarheid van de bergruimte(s) in de woning? 
 
2 Wat vindt u van de privacy van het balkon? 
 
3 Is er behoefte aan een balkon en welke functie(s) kent u eraan toe? 
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4 Wat vindt u van de voorzieningen in de badkamer? 
 
5 Wat vindt u van de voorzieningen in de keuken? 
 
6 Hoe beoordeelt u de inbraakbeveiliging van de woning? 
 
7 Zit de wasmachine-aansluiting op de juiste plaats en is deze van goede kwaliteit? 
 
8 Is de capaciteit van elektriciteitsnet in de woning voldoende en is de verdeling over de stoppen goed? 
 
9 Hoe beoordeelt u de warmte-isolatie van de woning? Is de woning snel warm te krijgen, heeft u veel last van tocht door 

koude-val? Vindt er op veel plaatsen condensatie op de wanden of plafonds plaats, schimmel? 
 
10 Hoe beoordeelt u de geluid-isolatie van de woning? Is contactgeluid en/of luchtgeluid het probleem? 
 
11 Hoe beoordeelt u het onderhoud van buiten van de woning? 
 
12 Zijn er tochtproblemen? Is dit te wijten aan kieren, naden of koude-val? 
 
13 Zijn er specifieke vochtproblemen aan te wijzen? 
 
14 Hoe beoordeelt u de warmwater-voorziening? Is de capaciteit (zowel de stroom als de totaal) voldoende? Reageert de 

voorziening snel genoeg? 
 
15 Beschikt de bergruimte buiten de woning over enige vorm van verwarming of is deze zodanig inpandig dat het er voldoende 

warm blijft? 
 
16 Wat vindt u van de plaats van de CV-installatie (ketel)? Hangt deze in de weg? (uiterlijk, ruimte) 
 
17 Hoe is de rolstoeltoegankelijkheid tot aan de woning? (voordeur) 
 
18 Is er sociale controle en is deze gekeken naar de vorm van de woning en het woongebouw goed mogelijk? 
 
19 Hoe beoordeelt u de (gemeenschappelijke) huisvuilopslag? 
 
20 Wat vindt u van de bewonerssamenstelling en is dit eventueel een probleem voor u? (ouderen, jongeren, allochtonen, 

kansarmen) 
 
21 Hoe beoordeelt u de loopafstand van voordeur tot hoofduitgang of bergingsuitgang? 
 
22 In hoeverre denkt u onbewust zuinig of onzuinig met energie om te gaan? 
 
23 In hoeverre gaat u bewust zuinig of onzuinig met energie om? 
 
24 Welke andere gewoontes hebben invloed op uw energieverbruik? 
 
25 Denkt u dat de inzet van computergestuurde regeltechnieken uw gedrag kunnen helpen om zuiniger met energie om te 

gaan? 
 
26 Is het zinnig te investeren in energiezuinige technieken en bent u bereid daar extra voor te betalen op het moment dat u weet 

dat de kosten voor energieverbruik lager zullen zijn? 
 
27 Wat denkt u bij de stelling: “Zonne-energie is gratis energie!” ? 
 
28 Als u er op attent zou worden gemaakt bv. d.m.v. een handleiding hoe u kunt profiteren van passieve zonne-energie (d.w.z. 

inrichting, vloerbedekking, zonwering aanpassen zodat er geprofiteerd kan worden van de zon) zou u dan uw gedrag 
daaraan aanpassen? 

 
29 Wat zijn uw kosten voor gas, water en licht per maand? 
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1) De heer D.H.J. Schamhart, Elisabethgaarde 41, te Bussum, wonend in een huurgalerijflat uit 1971. Het wooncomplex telt twee lagen 
woningen en een begane grond verdieping met garages en bergingen. 
 
 
Cijfermatige beoordeling: 

  w
oo

nk
am

er
 

ke
uk

en
 

ba
dk

am
er

 

ho
of

ds
la

ap
ka

m
er

 

2e  s
la

ap
ka

m
er

 

be
rg

ru
im

te
 in

 w
on

in
g 

be
rg

ru
im

te
 

bu
ite

n 
de

 
w

on
in

g 

ba
lk

on
 

ov
er

ig
e 

sl
aa

pk
am

er
s 

ve
rk

ee
rs

ru
im

te
s 

al
ge

m
ee

n 

grootte Grootte 3 4 4 4 3 3 4 4 - 4 4 
             
bruikbaarheid Indeelbaarheid 3 4 4 4 3 3 4 3 - 4  
 Lichttoetreding 4 4 3 4 5 1   - 4  
 bereikbaarheid      4      
 Privacy        2    
 Behoefte        4    
             
voorzieningen Algemeen  3 3         
 Stopcontacten 4 4 2 4 4 1 1 1 - 2  
 Data-communicatie 3   1 1    -   
 Inbraakbeveiliging           4 
 Aansluiting 

wasmachine 
          3 

 Capaciteit electra           2 
             
technische staat Warmte isolatie           3 
 Geluids isolatie           4 
 Afwerking interieur 4 3 3 4 3    - 4  
 Onderhoud buiten           4 
 Tochtdichtheid           3 
 Vochtdichtheid           4 
             
klimaat-installatie Ventilatie 3 4 2 3 3    -   
 Warm tapwater           2 
 Verwarming 3 4 4 3 3  1  - 4  
 Plaats cv           - 
             
woongebouw Uiterlijk 4 4 -         
 Veiligheid 4 4 -         
 Opklimbaarheid 4 4          
 Rolstoel    1        
 Sociale controle    4        
 Opslag huisvuil    4        
 Bewoners-

samenstelling 
   4        

 Loopafstand     4        
 
 
Antwoorden op de open vragen: 
 
2 Valt tegen, is natuurlijk altijd een afweging tussen beschut zitten, veel privacy dus, en licht en luchtig houden van het balkon. 

Verder is het zo dat de diepte van het balkon niet al te groot is, maar doordat het over de gehele breedte loopt is het wel ruim 
genoeg. 

 
3 Ik zou het meer gebruiken als er wat te regelen valt aan beschutting, zonwering, installaties 
 
4 Aansluiting voor een afzuigkap is een must, deze ontbreekt nu. De rest vind ik de verantwoordelijkheid van de bewoner. De 

basis is de aanwezigheid van voldoende berg- en werkruimte. 
 
5 Bad en douche lijkt me een luxe, maar het zou moeten kunnen. Verder is een goede plek om was te kunnen drogen geen 

overbodige luxe 
 
8 twee stoppen is toch wat weinig. 
 
9 is niet zo hoog, maar merkt er niet veel van, de verwarming doet gewoon zijn werk, hoewel het af en toe in de winter en voor- 

en najaar ’s nachts best koud is omdat we hier blokverwarming hebben. 
 
10 de muren en vloeren zijn hier behoorlijk dik, maar contactgeluid is er natuurlijk wel. 
 
12 valt behoorlijk tegen, ondanks dat er een paar jaar geleden dubbele beglazing en nieuwe draaiende delen zijn gekomen. 
 
13 geen last 
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G van die nieuwe roosters merk je niets. Ik zet ’s nachts gewoon de deur open, maar vaak staat de verwarming dan ook nog 

wel aan, we hebben hier immers nachtverlaging. Van die ventilatoren ben ik niet zo’n fan, deze zorgen naar mijn mening 
vaak voor tocht. 

 
14 zwaar onvoldoende, een kleine geiser voor de douche en bad en de keuken. Open geiser zorgt voor slechte luchtkwaliteit in 

de keuken, waardoor daar het raam echt open moet als je de geiser gebruikt, ook in de winter, waardoor het koud wordt. 
 
H soms moeilijk warm te krijgen, maar dan weet je niet waar het aan ligt i.v.m. de blokverwarming 
 
I degelijkheid en schoonmaakbaarheid lijken me het belangrijkst 
 
J is behoorlijk open, genoeg licht en glas waardoor er voldoende sociale controle is volgens mij 
 
17 lijkt me lastig zonder lift 
 
18 goed 
 
19 goed buiten, alleen soms erg vol 
 
20 goed, wisselend, redelijk dure huurappartementen, dus weinig mensen uit de sociaal lagere klasses in het gebouw. 
 
21 voldoende 
 
22 redelijk, deuren dicht als je warmte nodig hebt en open als je wilt ventileren, maar dan blijft de verwarming aan. Verwarming 

uit als ik weg ben. 
 
23 zie boven, niet speciaal bewust, omdat ik er zelf weinig voordeel bij heb, immers ik kan niet zien hoeveel ik bespaar, milieu-

redenen komen af en toe in me op, maar comfort vind ik wel belangrijk. 
 
24 computer staat de hele dag aan, dat vreet best wel wat stroom. 
 
25 als er dan ook wat te regelen valt zeker, maar computers vreten ook stroom weet ik uit ervaring. 
 
26 als de balans naar 0 toe gaat, is dat geen probleem voor mij als huurder. Daar bedoel ik mee als de huur bv. 70 euro hoger 

wordt en de energierekening ook zo iets dan zie ik geen probleem, misschien ook wel niet als de huur wat hoger blijkt t.o.v. 
het energiegebruik, maar daar zal niet iedereen (nog) zo over denken. Het zal er een beetje aan liggen wat de energieprijzen 
in de toekomst gaan doen. 

 
27 dat is natuurlijk zo. Het probleem lijkt me dat je het ene moment teveel van deze energie krijgt als je die niet nodig hebt 

(zomer dus) en er in de winter vaak te weinig van deze energie beschikbaar is. Dat er technieken zijn die er wat mee kunnen 
is mij bekend, maar verder weet ik dat eigenlijk niet veel van. 

 
28 misschien wel, alleen mijn hele inrichting inclusief vloerbedekking zou ik er niet meteen voor veranderen. Mijn gedrag, er dus 

bij stil (willen) staan lijkt me een te grote opgave. Misschien valt dat te regelen.  
 
29 voor de collectieve verwarming betaal ik rond de 75 euro per maand. 
 
 
Conclusie 
 

• Ook hier wordt de woning als goed genoeg beoordeeld, even als de lichttoetreding en het balkon. 
 

• De geluidsisolatie wordt hier wel als goed beoordeeld. De wanden en met name de vloeren zijn dan ook vrij dik. Contact 
geluid wordt wel genoemd als zijnde een aandachtspunt, zeker gezien het feit dat bewoners steeds vaker kiezen voor gladde 
(harde) vloeren. 

 
• Tocht- vochtproblemen lijken in deze woning niet aanwezig, wel wordt het collectieve verwarmingssysteem als matig 

beoordeeld. Kennelijk is de watertemperatuur in het systeem te laag, of is de doorstroming te gering. 
 

• De ventilatie wordt wisselend beoordeeld. De niet-zelfregulerende roosters verzorgen de ventilatie redelijk, maar doordat niet 
altijd duidelijk is of ze nu open of dicht zitten, het is niet af te lezen, worden ze niet consequent gebruikt. Ventileren wordt veel 
gedaan d.m.v. de balkondeuren, zeker ook in de zomer. De voorzieningen in de natte ruimten zijn beperkt. D.m.v. 
afvoerkanalen en thermische trek wordt hier geventileerd. 

 
• Ook hier worden de milieu en energieaspecten toch vooral in verband gebracht met de kosten ervan. Gedrag kan pas 

veranderen als het resultaat direct zicht- en/of voelbaar is. 
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Fig. 1. Een bekend beeld: de toegangsgalerij: Elisabethgaarde, Bussum 
 

 
Fig. 2. De zuidgevel met de balkons en bergingen. 
 

 
Fig. 3. De noordgevel met de galerijen en garageboxen. 
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2) Yvonne de Waard, Oosterengweg 181, te Hilversum, wonend in een huurportiekflat uit 1962. Het wooncomplex telt drie 
woonverdiepingen en en souterrain met bergingen. 
 
Cijfermatige beoordeling: 
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grootte Grootte 3 3 2 2 3 2 5 3 - 3  
             
bruikbaarheid Indeelbaarheid 3 3 1 2 4 2 5 2 - 2  
 Lichttoetreding 4 3 2 4 4    - 3  
 bereikbaarheid      2      
 Privacy        4    
 Behoefte        3    
             
voorzieningen Algemeen  3 3         
 Stopcontacten 4 4 2 3 4 - 2 1 - 3  
 Data-communicatie 4   1 1    -   
 Inbraakbeveiliging           4 
 Aansluiting 

wasmachine 
          4 

 Capaciteit elektra           4 
             
technische staat Warmte isolatie           3 
 Geluidsisolatie           2 
 Afwerking interieur 3 4 4 3 3    - 3  
 Onderhoud buiten           4 
 Tochtdichtheid           3 
 Vochtdichtheid           3 
             
klimaat-installatie Ventilatie 2 3/

1 
2 2 2    -   

 Warm tapwater           5 
 Verwarming 4 4 4 3 4  2  - 4  
 Plaats cv           4 
             
woongebouw Uiterlijk 3 3 -         
 Veiligheid 4 3 -         
 Opklimbaarheid 4 4          
 Rolstoel    1        
 Sociale controle    3        
 Opslag huisvuil    4        
 Bewoners-

samenstelling 
   3        

 Loopafstand     4        
 
Antwoorden op de open vragen: 
 
1 Er is eigenlijk geen vaste bergruimte in de woning, als je het goed bereikbare meterkastje en de  

keukenkastjes niet meetelt.  
 
2 Redelijk. Er is een dicht, laag gedeelte en een open gedeelte. Het ene balkon zit als het ware in de woning, waardoor je best 

wel wat privacy hebt, het andere steekt er behoorlijk uit. Plaats is ook belangrijk, voor zit ik niet graag, omdat daar een drukke 
doorgaande weg ligt. 

 
3 Zeker wel lekker, een balkon. Geluidshinder maakt het minder aantrekkelijk. Bij een flat is het makkelijk als je even wat 

‘buiten’ kan zetten, zoals een vuilniszak, was, troepjes, etc. 
 
4 Voldoende kastjes voor een flat, een wasemkap kan ik niet aansluiten op een afvoersysteem. De andere voorzieningen moet 

je volgens mij zelf verzorgen. Je kunt het in iedergeval gemakkelijk kwijt. 
 
5 Het is eigenlijk geen badkamer, maar een douchekast. Zeer functioneel, meer niet. 
 
6 Een jaar geleden nog op niveau gebracht volgens de woningbouw en heeft nu het PolitieKeurMerk.  
7 Kan zowel in de douchekast als in de keuken, is op zich wel genoeg ruimte op beide plekken. 
 
8 Vier stoppen voor een kleine flat lijkt me genoeg. 
 
9 Geen idee, het is hier goed warm te stoken. Er zit overal dubbelglas, dat zal ook wel uitmaken. 
 
10 Dat valt behoorlijk tegen. Zowel contact- als gewone geluidsoverdracht is behoorlijk. Ze zeggen dat  
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hier ook gedeeltelijk holle vloeren zijn. De drukke weg aan de voorkant zorgt natuurlijk ook voor best wel wat geluid in de 
woning. Het gedrag van de bewoners is verder heel belangrijk, leefpatroon enz. 

 
11 Laatst nog volledig geschilderd, dus behoorlijk goed. 
 
12 Redelijk, het is toch een flat, dat wil dus zeggen op redelijke hoogte, veel wind. Tochtstrips zijn ze niet vergeten. Toch is er 

wel eens tocht. Niet alle deuren zijn nog even recht. 
 
13 Je zit hoog, dus vanuit de grond heb je geen last. Wel is het zo dat er schimmel ontstaat boven de ramen op de plafondrand. 

Verder ontstaat er ook schimmel op de voegen van de tegels in de douchekast en het plafond en de wanden. Doordat er een 
schimmelwerende latex is toegepast kan je het toch makkelijk wegvegen. 

 
G Er zitten nergens roosters, dus je moet ventileren door de ramen te openen en te sluiten. Nou, ja er zit een klein vierkant 

roostertje in de gevel van de woonkamer dat je kan openen en sluiten. Ook zit er een niet afsluitbaar roostertje in de gevel 
van de keuken, maar dat is voor de CV-ketel, als daar wat mis mee gaat, want het is wel een volledig gesloten systeem. 
Verder zijn er nog roostertjes in de toilet, keuken en de douche, die zijn aangesloten op buizen, die naar boven lopen. Ik heb 
niet het idee dat dat echt veel ventileert, maar ik weet ook niet wat genoeg is. 

 Wil je goed ventileren, zonder dat het constant koud is in de woning dan moet je daar best wat aan doen, zeker als je er niet 
bent, wat moet je dan doen? Bv. als je nadat je net gedoucht of gegeten hebt meteen de deur uitgaat. 

 
14 Helemaal goed, die CV zorgt voor veel heet water. De leidingen zijn zo kort dat je meteen heet water hebt. Het is geen boiler, 

dus je kan, zoals ik wel eens doe heel lang onder de douche staan. Je hoort hem natuurlijk wel, hij hangt immers in de 
keuken. 

 
H Goed en snel warm te krijgen, behalve in de kleine hoofdslaapkamer, de radiator lijkt mij wat te klein.  
 
16 hangt in de keuken, prima plek, meteen warm water. 
 
I Wel wat gedateerd, maar goed onderhouden, een schoonmaakschema tussen de bewoners zorgt ervoor dat het trappenhuis 

schoon blijft, maar het kan altijd netter naar mijn mening 
 
J Op zich goed, maar de verlichting in de gangetjes bij de bergingen zou altijd aan mogen, het is er soms erg donker, dan voel 

ik me niet helemaal veilig. 
 
22 Ik zet de thermostaat niet altijd meteen erg hoog als je dat bedoelt. Ventileren in de winter doe ik minder, dan wordt het 

meteen zo koud. 
 
23 Denk er wel eens over na, maar weet niet echt hoe je kan bezuinigen zonder dat je het koud krijgt. Probeer wel de 

thermostaat zo te regelen dat als ik er een tijdje niet ben en dan niet onnodig wordt gestookt. 
 
24 Let wel eens op de verlichting, maar als ik een ruimte verlaat zet ik niet altijd meteen de verlichting of de TV uit.  
 
25 Ik zou er wel mee om kunnen gaan, maar of dat geschikt is voor iedereen vraag ik me af. Lijkt me ook niet goedkoop en 

gebruikt dat ook niet veel energie. 
 
26 Als mijn kosten niet te gek veel stijgen, ook als ik het een keertje lekker warm wil stoken, dan lijkt me dat geen slecht idee, 

ook voor het milieu. 
 
27 Ja, voor niets gaat de zon op, zeggen ze. Alleen hoe benut je dat in de woning, dan hebt je toch veel systemen nodig, 

zonneboilers en zo. Teveel zon is ook lastig, dan heb je weer een airco nodig en die zijn niet gratis. 
 
28 Als er voldoende ruimte voor is en het niet te gek meer gaat kosten dan zou ik er wel aan beginnen. Maar je weet het: 

volhouden is met dit soort dingen vaak moeilijker dan eraan beginnen. 
 
29 Dat weet ik niet precies, maar gas en electra ligt volgens mij rond de 90 euro per maand. 
 
 
Conclusie: 
 

• De grootte wordt als gemiddeld beoordeeld, waarschijnlijk omdat er ook niet meer verwacht wordt van een (goedkope) 
huurflat. “Niet iedereen kan in een villa wonen”, lijkt een algemene gedachte. Dit moet bij het renoveren van de flats zeker 
meegenomen worden. 

 
• Lichttoetreding wordt als goed beoordeeld, waarbij degene zich vaak niet bewust is van het feit dat grote glasvlakken voor 

tocht en aanzienlijke energieverliezen zorgen. Wanneer er gekozen wordt voor het terugdringen van de lichtopeningen 
binnen de grenzen van het Bouwbesluit, dan is het oordeel van de bewoner niet onbelangrijk. “Mensen houden van zon,licht 
en uitzicht”. 

 
• Vaste bergruimte in de woning, data-bekabeling in elke ruimte en een bruikbaar balkon is gewenst. 

 
• Thermische isolatie lijkt geen echt issue bij de bewoner, geluidsisolatie des te meer. Bij deze woning is tocht geen echt 

comfort-probleem. 
 

• De capaciteit en regelbaarheid van het verwarmingssysteem wordt hier goed beoordeeld, logisch, de verwarmingsketel en de 
radiatoren lijken wat overgedimensioneerd. Zeker gezien het feit dat omringende woningen de woning ook ‘meeverwarmd’. 

 
• De capaciteit, voor zover je er bij deze woning over kan praten, en de regelbaarheid van het ventilatiesysteem worden als 

matig beoordeeld. Logisch, ventileren gebeurt met te openen ramen en afvoerkanalen in de natte ruimten, die alleen gebruik 
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maken van thermische trek. Deze zijn niet af te sluiten, waardoor er wel altijd wat ventilatie is. Ook het ontbreken van de 
mogelijkheid een wasemkap te installeren die op buiten afvoert wordt als slecht beoordeeld. 

 
• Het woongebouw wordt als redelijk tot goed beoordeeld, behalve dan de rolstoeltoegankelijkheid. Kennelijk geldt hier ook het 

principe van “je kunt niet alles verwachten”. 
 

• Milieubewust of energiebewust gedrag is er wel, probleem is echter de directe gedrag voor wat betreft de relatie actie-
resultaat niet altijd duidelijk is, waardoor er geen leereffect plaats vindt. In de hectiek van het dagelijkse leven wordt het 
bewuste gedrag gemakkelijk vergeten. Comfort blijft heel belangrijk. Angst voor oververhitting in de zomer is een probleem. 
De woning heeft maar weinig voorzieningen om dat te voorkomen. 

 
• Wanneer energiebewust wonen te veel gaat kosten haken bewoner als vanzelfsprekend af. De ernst van de situatie t.a.v. 

een mogelijk energie-probleem in de toekomst leeft niet bij bewoners als ze kijken naar wonen, het leeft meer als er gekeken 
wordt naar transport. 

 
 
 

 
Fig. 4. Portiekwoningen Oosterengweg, Hilversum. 
 
 

 
Fig. 5. De donkere balkons op het oosten. 
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Urban Villa 
 
Naast deze interviews, die ter oriëntatie dienden voor de ontwerpopgave is ook de andere kant van de 
woningvoorraad bezocht als er vooral gekeken wordt naar het energieverbruik voor ruimteverwarming. In 
Amstelveen zijn in 1996 enkele zeer energiezuinige appartementen gebouwd onder de naam Urban Villa. 
De uitkomsten van het bezoek zijn, weliswaar summier in de bijlage Referentieprojecten opgenomen. Hier 
rest alleen nog de correspondentie aan de potentiële geïnterviewde te tonen. Het appartementencomplex 
bezat overigens twee soorten appartementen: ‘gewone’ en energiezuinige, vandaar de twee versies.  
 
 
Brief 1 
 

             
 
 
              Hilversum, 7 september 2005 
         
 
 
Geachte bewoner van de Urban Villa, 
 
 
Ik ben student Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en ben bezig met mijn 
afstuderen. Tijdens mijn afstudeeronderzoek kwam ik de Urban Villa in de literatuur tegen als een 
voorbeeld van een energiezuinig appartementen-complex. Aangezien ik uiteindelijk een systeem 
wil ontwikkelen voor het renoveren van flats uit de jaren zestig en zeventig tot energiezuinige flats, 
mogelijk naar het principe van de Urban Villa, heb ik enkele vragen: 
 

• Zou het mogelijk zijn uw appartement te bekijken en dat ik u dan ook enkele (eenvoudige) 
vragen stel over de woning? 
 
Als vanzelfsprekend kan ik mij identificeren als u mij daarom vraagt. Mochten mij nu meer 
dan bv. vier reacties bereiken dan zal ik daaruit een selectie maken. (‘criteria’ bij deze 
mogelijke selectie zijn enthousiasme, kritische houding, snelheid van de reactie etc.) 

 
• Of het dan ook mogelijk is enkele foto’s te nemen? 

 
Mocht u dit geen probleem vinden en u heeft misschien een half uurtje tijd dan zie ik uw reactie 
graag tegemoet. De dagen dat ik sowieso de hele dag zou kunnen zijn maandag, dinsdag, 
donderdag en zondag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Schamhart 
 
 
 
 
Mijn gegevens: (studentnummer 0434717) 
 
Arend E. Schamhart 
Oosterengweg 221 
1212 CJ Hilversum 
 
t     035-7725511  
m   06-21883276 
@    a.e.schamhart@stud.tue.nl 



 281 

Brief 2 
 
 

             
 
 
 
              Hilversum, 7 september 2005 
         
 
 
Geachte bewoner van de Urban Villa, 
 
 
Ik ben student Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en ben bezig met mijn 
afstuderen. Tijdens mijn afstudeeronderzoek kwam ik de Urban Villa in de literatuur tegen als een 
voorbeeld van een energiezuinig appartementen-complex. Aangezien ik uiteindelijk een systeem 
wil ontwikkelen voor het renoveren van flats uit de jaren zestig en zeventig tot energiezuinige flats, 
mogelijk naar het principe van de Urban Villa, heb ik enkele vragen: 
 

• Zou het mogelijk zijn uw appartement te bekijken en dat ik u dan ook enkele (eenvoudige) 
vragen stel over de woning? 
 
Als vanzelfsprekend kan ik mij identificeren als u mij daarom vraagt. Mochten mij nu meer 
dan bv. vier reacties bereiken dan zal ik daaruit een selectie maken. (‘criteria’ bij deze 
mogelijke selectie zijn enthousiasme, kritische houding, snelheid van de reactie etc.) 

 
• Of het dan ook mogelijk is enkele foto’s te nemen? 

 
Mocht u dit geen probleem vinden en u heeft misschien een half uurtje tijd dan zie ik uw reactie 
graag tegemoet. De dagen dat ik sowieso de hele dag zou kunnen zijn maandag, dinsdag, 
donderdag en zondag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Schamhart 
 
 
 
 
 
Mijn gegevens: (studentnummer 0434717) 
 
Arend E. Schamhart 
Oosterengweg 221 
1212 CJ Hilversum 
 
t     035-7725511  
m   06-21883276 
@    a.e.schamhart@stud.tue.nl 
 
PS Ik ben bekend met het feit dat u niet in het meest zuinig appartement van de in totaal 42 
appartementen van de Urban Villa woont (er zijn volgens de literatuur namelijk 16 ‘zeer’ zuinige 
appartementen en dus 26 ‘iets minder’ zuinige appartementen). Toch ben ik ook geïnteresseerd in 
deze ‘iets minder’ zuinige appartementen, al is het maar om een goede vergelijking te kunnen 
maken. 
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Er zijn vier maquettes gebouwd: 
 

1. Eerste opzet: Deel van de gevel van de toegangszijde van het appartementencomplex, schaal 1:50 
2. Daglichtmaquette van een slaapkamer aan de toegangs- noordzijde, schaal 1:20 
3. Appartementencomplex met: toegangs- en balkonzijde, bestaand, indelingsvarianten, schaal 1:50 
4. Driehoekvormige ligger met koudebrugonderbreking als deel van de portaalconstructie, schaal 1:5 

 
Eerst opzet: toegangszijde 

 
Fig. 1. Duidelijk te onderscheiden: de nieuwe galerijplaten, de kolom en liggers van de portaalstructuur met 
daartussen de externe schacht. Achter deze schachten bevinden zich de bestaande galerijplaten en een deel 
van de bestaande wanden. 
 

 
Fig. 2. De serre met een ‘principe’ trap. 
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Fig. 3. De nieuwe galerijplaten, de kolom en liggers van de portaalstructuur met daartussen de externe 
schacht. Rechts bevinden zich de bestaande galerijplaten en wanden. 
 

 
Fig. 4. Het model van boven met o.a. de tochtsluis. 
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Daglichtmaquette 

 
Fig. 5 De daglichtmaquette en zijn onderdelen in de daglichtkamer. 
 
Appartementencomplex 
 

 
Fig. 6 De zuidgevel: rechts bestaand, links na renovatie. 
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Fig. 7 De zuidgevel met duidelijk zichtbaar: de bestaande balkonplaten met 
daarvoor de nieuwe gevel, kolommen, liggers, balkonplaten en serres. 
 

 
Fig. 8 De toegangsgevel met galerijplaten, kantoren, woningen, serres, etc. 
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Fig. 9 De bovenkant. 
 

    
Fig. 10 Detailfoto van de zuidkant met kolom, ligger, gevel, was-lapgalerij en serre (l) en de begane grond van 
de toegangszijde (rechts).
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Driehoekvormige ligger 
Enkele extra foto’s van de portaalconstructie met de bestaande console en balkonplaat. 
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