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SAMENVATIING 

SAMENVATTING 

Tegenwoordig zijn verschillende methoden voorhanden om 
naoorlogse woningen te isoleren, zoals na-isoleren of hel vernieuwen 
van hel builenspouwblad waarbij voldoende isolatie wordt 
aangebracht. 

Binnen deze studie is onderzoek gedaan naar een niet-alledaagse 
methode om de naoorlogse woningbouw te renoveren. namelijk door 
middel van een additie. Daarbij is de aandacht vooral gericht op de 
energiehuishouding, waarbij een manier is gezocht om met behulp 
van een additie een positieve bijdrage te leveren aan de energie
efficiëntie van de naoorlogse woningvoorraad. 

De Eindhovense wijk 'I Hooi diende als casus voor hel onderzoek 
en de bijbehorende uitwerking. Deze wijk kenmerkt zich door de 
karakteristieke bouw van de eind jaren '60, waarbij nauwelijks 
aandacht is besleed aan de energiehuishouding. Daarnaast beschikt 
de wijk over een uilgesproken en eenduidige architectuur. waarbij de 
gedachte van de architect. Jacob Bakema, goed zichtbaar is. 
De wijk bestaal uil 14 (woning) typologieën, waarvan een deel elkaars 
afgeleiden zijn. Typerend voor alle grondgebonden woningen zijn de 
donkerkleurige en karakteristieke boeiborden en de bakslenen gevel. 

In de oorspronkelijke situatie is duidelijk zichtbaar dal weinig lol 
geen aandacht is besteed aan de energiehuishouding . Dil komt lol 
uiting door hel zeer geringe gebruik van isolatiematerialen en de 
eenvoudige wand- en dakopbouw. 
De woningen preseteren dan ook zeer slecht als hel gaan om de 
EnergiePreslalieeoefficiënl (EPC). Uil de gemaakte EPe-berekeningen 
is op Ie maken dal de woningen met een EPe tussen de 3.4 en 4,5 zeer 
slecht presleren op energie gebied. Ter vergelijking, tegenwoordig 
dienen nieuwbouwwoningen Ie voldoen aan een EPe van 0,8. 
Binnenkort zal deze e is verlaagt worden naar 0.6. 
Tevens is hel rendement van de oorspronkelijke installaties veelal erg 
laag ten opzichte van moderne installaties. Dil heeft gro te invloed op 
de energie preslalies van de woningen. 

Om hel energieverlies Ie beperken zijn een aantal woningen voorzien 
van (na-)isolalie. Mede door de geringe dikte van de isolatie, zal 
na-isoleren niet vo ldoende bijdragen om de kwaliteit van wonen en 
daarnaast de levensduur van de woningen Ie verbeteren. Dil is op Ie 
maken uil de EPe -berekeningen die zijn uitg evoerd, uilgaande va n 
een na-geïsoleerde woning. 

Aangezien weinig mogelijkheden voor handen zijn om de woningen 
op een conventionele manier energie-effic iënter Ie maken, zal 
gezocht moelen worden naar andere renoval iemelhodieken. 
Hierdoor is de volgende onderzoeksvraag ontslaan: "Op welke wijze kan 
een typologiegebonden additie bijdragen aan de energie-efficiëntie 
van 't Hooi, waarbij gebruik gemaakt wordt van de energetische 
eigenschappen van de verschillende woningtypologieën?" 

5 I 
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Om op deze onderzoeksvraag antwoord te kunnen geven is in 
het vooronderzoek aandacht besteed aan de mogelijkheden 
van energiereductie én energieopwekking van de afzonderlijke 
typologieën. Voor elke typologie zijn een aantal varianten opgesteld 
van verschillende addities. Deze varianten zijn getoetst aan de hand 
van verschillende {energie) simulaties. waarbij zowel de warmtelast en 
de koellast vergeleken zijn met de huidige situatie. Uit deze simulaties 
blijkt dat bepaalde addities een positief effect kunnen hebben op de 
energieprestaties van de betreffende woningtypologieën. 

De uitwerking van de onderzoeksresultaten hebben zich beperkt 
op een deelgebied van de wijk. Dit deelgebied omvat een tweetal 
vrijstaande woningen. vier patiowoningen en een woningblok 
bestaande uit acht rijwoningen. 

Voor de vrijstaande woningen is een additie gecreëerd aan de 
zuidzijde van de woning. In het stookseizoen {doorgaans van oktober 
tot april) wordt de opgewarmde lucht in de additie gebruikt om de 
aanwezige luchtverwarmingsinstallatie te voorzien van een hogere 
aanvoertemperatuur. Hierdoor ligt de aanvoertemperatuur in de 
meeste gevallen minimaal 4-5 oe hoger dan de buitentemperatuur. 
Daarnaast doet deze additie dienst als nieuw entreegebied voor de 
woning. waardoor een duidelijke routing ontstaat en de overgang 
van openbaar naar privé versterkt wordt. 
Builen hel slookseizoen zorgen beweegbare lamellen voor de nodige 
zonwering om oververhitting in de additie Ie voorkomen. 
Voor het. op wijkniveau, collectief opwekken van energie wordt het 
dakvlak van de additie benut door zonnepanelen. 

De patiowoningen in het plangebied worden voorzien van een extra 
dakvlak. waardoor een luchtspouw wordt gecreëerd tussen het 
bestaande dakvlak en hel nieuwe dakvlak. Op dezelfde wijze als voor 
de vrijstaande woning. wordt de opgewarmde lucht gebruikt voor het 
luchtverwarmingssysteem. Hierdoor wordt de aanvoertemperatuur 
aanzienlijk verhoogd in hel stookseizoen en worden de slookkosten 
gereduceerd. Om gelijkmatiger en een langere periode op een dag 
gebruik te kunnen maken van de opgewarmde lucht wordt een PCM 
{Phase Change Material) materiaal aangebracht in de luchlspouw. 
Kantelbare beglazing zal zorgdragen voor het wegventileren van 
opgewarmde lucht in de zomermaanden om opwarming van de 
woning zoveel mogelijk te beperken. 
Daarnaast worden lamellen toegepast om zontoetreding in de 
zomermaanden te voorkomen. 

Voor de rijwoning is een additie gecreëerd ter plaatse van het balkon. 
Doordat deze, in tegenstelling tot de overige woningen, gebruik maakt 
van centrale verwarming is het niet mogelijk om de opgewarmde 
lucht te gebruiken als aanvoerlucht voor de luchtverwarming. Uit 
onderzoek is gebleken dat de uiteindelijke additie bijdraagt aan 
een koellastreduc tie van 40%. Weliswaar is de benutting van de 
opgewarmde lucht in de additie beperkt. maar door de additie is wel 
degelijk een verduurzaming en een reduc tie in het energieverbruik 
mogelijk. 
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Door toepassing van bestaande renovatiemethoden wordt 
getracht de huidige normen en eisen ten aanzien van energie te 
evenaren, echter is dit in de meeste gevallen niet afdoende door de 
(bouwkundige) beperkingen van de bestaande bouw. 
Naar aanleiding van deze studie Icon geconcludeerd worden dal 
door het creëren van een gebouwgebonden additie een positieve 
bijdrage geleverd Icon worden aan de renovatie van de naoorlogse 
woningbouw in 'I Hooi. Zo zijn warmleverliezen (deels) te compenseren 
door gebruik van zonnewarmte en is door middel van zonwering een 
koellastreductie moge/ijle. 
Naast de energetische voordelen Icon een additie oolc zorgen voor een 
functionele en ruimtelijlee opwaardering van de woning, waardoor de 
levensvatbaarheid van de woning aanzien/ijle wordt vergroot. 



& Figuur 2-1 Energietransitie 
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2. INLEIDING 

Momenteel staat de naoorlogse woningbouw op de rand van de 
afgrond. In veel gevallen voldoen de woningen niet (meer) aan 
de huidige eisen en wensen van de gebruiker. Daarnaast ZJjn de 
woningen energieverslindend en doen ze, zonder ingrepen, afbreuk. 
aan de verduurzaming van de wereld. Vele initiatieven en nieuwe 
renovatiemethodes ontpoppen zich om de naoorlogse woonwijken 
te behoeden voor sloop. 

Eén van deze naoorlogse woonWijken is •t Hooi in Eindhoven. Eind jaren 
'60 is bij de ontwikkeling van deze wijk. nauwelijks rekening gehouden 
met de energieprestaties. Hierdoor zijn Ingrepen noodzakelijk. om de 
levensduur van deze woningen te verlengen. 

In het vooronderzoek. van deze studie ZJjn verschillende varianten 
bestudeerd om de woningen energetisch op te waarderen door het 
creëren van een gebouwgebonden additie (toevoeging). 
In navolging van dit vooronderzoek. Is in deze studie een aantal 
addities uitgewerkt. Hierbij ligt de nadruk. op de bouwkundige en 
bouwfysische uitwerking van de verschillende addities. 



Typologie 8 - Riljeswoning 
Typologie E - Poliowoning 
Typologie F- V,.stoonde woning 

.o11o Tabel 3·1 Uitkomsten EPC
berekenlngen (zie de bijlogen 
vaar de uilgebrelde gegevens) 

AANLEIDING 

3. AANLEIDING 

De wijk 't Hooi heeft monumentale waarde als het gaat om de 
architectuur en stedenbouw. De kenmerkende bouwstijl van architect 
Jacob Bakerna is duidelijk. herkenbaar in het grote geheel én in het 
kleinste detail. Rond 1970 zijn de verscheidene woningen opgeleverd 
en namen de eerste bewoners hun intrek. in de wijk.. 
In de afgelopen decennia hebben veel veranderingen 
plaatsgevonden ten aanzien van de wijk. maar logischerwijs ook. 
in de wereld. Met name op het gebied van energieprestaties 
is ten opzichte van de jaren '70 veel veranderd. Tegenwoordig 
moeten gebouwen voldoen aan uiteenlopende eisen en regels 
ter bevordering van de gebouwprestaties. Op het gebied van 
energie worden prestatienormen jaarlijks aangepast. Mede door de 
verwachte klimaatveranderingen en de stijgende energieprijzen ztjn 
de laatste jaren de eisen flink. aangescherpt en wordt verduurzaming 
in de bouwwereld steeds belangrijker. 

Om de energieprestotie van (nieuwbouw)woningen te toetsen is 
het EnergiePrestotieCoefficiënt (EPC) in het leven geroepen. Aan de 
hond van een EPC-berek.ening kan de energieprestotie van woningen 
gemeten worden. Deze berekening kan tevens gebruikt worden om 
de prestotie te meten van bestaande woningen. 

In de analyse van 't Hooi is naar voren gekomen dot de woningen 
ondermaats presteren op het gebied van energie. Dit kan 
toegeschreven worden aan de loge isolotiewaarde van de 
constructies, de aanwezigheid van koudebruggen en de verouderde 
installaties. Door de jaren heen zijn enkele woningen voorzien van 
extra isolatie. waardoor de isolerende werking van de betreffende 
woningen enigzins is verbeterd. 

Oorspronkeljke tluafle NageTsoleerd 
2.81 1.64 
3.57 
3,5 2.11 

Om een duidelijker beeld te krijgen wat de energetische knelpunten 
zijn is voor een aantol woningen een EPC-berekening gemaakt. 
Hieruit is op te maken dot de woningen in 't Hooi op energiegebied 
zeer slecht presteren ten aanzien van de huidige eis van 0,8 dat aan 
nieuwbouwwoningen wordt gesteld (zie Tabe/3-1). 
Een nageïsoleerde woning draagt logischerwijs bij aan de 
energleprestalies. echter blijven de prestaties ver achter ten opzichte 
van de huidige eisen. Dit is grotendeels te wijten aan de verouderde 
installoties in de woningen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van na
isoleren zeer beperkt door de geringe spouwdikte in de bestaande 
wandconstructies. 
Ook het gebruik van duurzame oplossingen heeft een positief effect 
op de energieprestatie van een gebouw. Hierbij is te denken aan 
benutting van zonne- en windenergie en warmteopwekking en 
-terugwinning. 

n l 
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11> Figuur 3-1 Introverte karakter op 
hofniveau (Google Mops. 2011) 
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Naast grote energetische problemen is uit de analyse naar voren 
gekomen dat de samenhang binnen de WJjk. verbeterd kan worden. 
Zo is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de gebieden van 
huur- en koopwoningen. wat de collectiviteit niet bevordert. 
Ook. op hofniveau is de oorspronkelijke collectieve gedachte ver te 
zoeken. Vele woningen hebben een introvert karakter. wat afbreuk. 
doet aan de algehele beleving op hofniveau. 
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4. DOELSTELLING 

In navolging van de opgestelde doelstellingen in het afgeronde (voor) 
onderzoek is een doelstelling te formuleren voor de verdere uitwerking 
van het onderzoek. 

Resumé Doelstelling van het (voor)onderzoek: 
"Een bijdrage leveren aan de duutzame renovatie van 't Hooi door het energie

efflci~nt maleen van de wijk. waardoor de collectiviteit binnen •t Hooi wordt 

veiSterlct." 

DoetsteHing In het (voor)onderzoek: 
"Het opstellen van een totaalconcept voor de wijk, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de energetische eigenschappen van de typologie~n, waardoor 

een bijdrage wordt geleverd aan de energie-efflc~ntie van de wijk." 

Doel voor de uHwerklng van het onderzoek: 
Het doel van de uitwerking is het ontwikkelen van een additie voor 
de woningen binnen het plangebied, waarbij de focus ligt op de 
bouwfysische en bouwtechnische uitwerking. Deze addities dienen 
een verbetering op te leveren op energetisch gebied en dienen 
tevens een ruimtelijke en I of functionele meerwaarde te leveren 
aan de woning. Daarnaast moeten de addities bijdragen aan de 
verbetering van de collectiviteit binnen het plangebied. 
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À Figuur 5·1 Uitgangspunten 
reductie energieverbruik 
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5. UITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk. zullen de uitgangspunten geformuleerd worden 
waaraan de uitwerking van het onderzoek. zal moeten voldoen. 

Resultaten vooronderzoek 
Uiteraard is het van groot belang de resultaten en aanbevelingen van 
het (voor)onderzoek. mee te nemen in de uitwerk..ing. Hierbij dient de 
focus te liggen op de energetische problemen in de Wijk.. 

Het reduceren van het energieverbruik. en de opwekking van energie 
met behulp van duurzame energie zijn de twee belangrijkste aspecten 
die van invloed zijn op de energie-efficiëntie van de woningen. 

Voor het reduceren van het energieverbruik. is het 's zomers van 
belang overdag zoveel mogelijk. zonnewarmte tegen te houden en 
's nachts de opgewarmde woning te laten afkoelen. In tegenstelling 
tot de zomer is in de winter zoveel mogelijk. zonnewarmte en zonlicht 
gewenst in de woning. Daarbij is het 's nachts van belang de ontstane 
warmte vast te houden. De uitgangspunten voor de reductie van het 
energieverbruik. is in Figuur 5-1 samengevat. 

Om efficiënt gebruik. te maken van de zon als energiebron is een 
optimale positionering van de zonnepanelen en I of PV-cellen van 
belang (zie Figuur 5-2). 

In hoofdstuk. 8 wordt dieper ingegaan op de uitkomsten van het 
vooronderzoek.. 

Overige uitgangspunten 
Naast de resultaten van het vooronderzoek. zullen tevens de 
kwaliteiten en knelpunten uit het analyseverslag meegenomen 
moeten worden in de uitwerking. Met name de verbetering van de 
samenhang op zowel wijk.- als deelgebiedniveau is een belangrijk. 
aandachtspunt, evenals de afzonderlijke kwaliteiten en knelpunten 
van de verschillende woninglypologieën. 
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6. INSPIRATIE 

Om uiteindelijk een eenduidige oplossing te creëren voor de woningen 
in het eerder besproken plangebied is het van belang de methodiek 
vast te stellen. Momenteel ontpoppen zich verschillende initiatieven 
en systemen om de energie-efficiëntie van zowel nieuwbouw- als 
te renoveren woningen aanzienlijk te verbeteren. Deze mogelijke 
oplossingen concentreren zich voornamelijk op de gebauwschil, 
aangezien dit de scheiding is tussen interieur en exterieur. 
Hutcheon ( 1963) beschrijft elf punten waar rekening mee gehouden 
dient te worden bij het ontwerpproces van de gebouwschil: 

• Controle over warmtestromen 
Controle over luchtstromen 
Controle over waterdampstromen 
Controle over regenwaterpenetratie 
Controle over licht, zon en andere vormen van bestraling 
Controle over geluid 
Controle over brand 
Bieden van sterkte en stijfheid 
Duurzaam 
Esthetisch verantwoord 
Economisch verantwoord 

De waarde van de afzonderlijke punten is sterk gerelateerd aan het 
type project. Echter zijn alle eisen verbonden aan minimale (wettelijke) 
eisen. 
Voor dit project zal voornamelijk gekeken worden naar de 
bauwfysische eisen ter verbetering van de energetische huishouding 
in het plangebied. 

Cllmate Adaptfve Bullding Shells (CABS) 
Het menselijk lichaam moet zich telkens aanpassen aan de 
veranderlijke omgevingscondities om naar behoren te kunnen 
functioneren. Denk hierbij aan temperatuursverschillen, regen en 
zonlicht (UV-straling). De mate waarin het menselijk lichaam zich moet 
aanpassen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het tijdstip 
en haar omgeving. De gebouwschil wordt dan ook vaak gezien als 
de derde huid, waarbij lichaamskieding wordt gezien als tweede huid 
(Drake, 2007). 

Mede op basis van deze benadering is het CABS-principe ontwikkeld. 
Het CABS-principe kenmerkt zich door de mogelijkheid om de 
gebouwschil aan te passen aan de behoefte van de gebruiker en 
aan de klimaatveranderingen waaraan de gebouwschil wordt 
blootgesteld met als doel het energiegebruik terug te dringen. 
Tevens kan het, mits correct toegepast. bijdragen aan de verbetering 
van het comfort en binnenklimaat (Loenen, 2010). 

Ook voor renovatie kan het CABS-principe een interessante 
bijdrage leveren aan een energie-efficiënte(re) woning. Door, in 
dit geval, de addities de mogelijkheid te geven te reageren op 
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de omgevingsc ondities kan een grote winst behaalt worden op 
energiegebied en (woon) comfort. 

Enkele succesvolle projecten die gebaseerd zijn op het CABS-principe 
worden hieronder belicht. 

Met respect voor én in harmonie met de natuur heeft Fester + Partners in 1987 het 

zogeheten "House in Japan" ontworpen en ontwildceld. Deze woning past zich 

aan op haar veranderlijlee omgeving, waarbij door middel van een automatisch 

lamellensysteem de lichtintensiteit in de woning te regelen is. Hierdoor is hel 

mogeijle om 's winters een optimale zoninval te realiseren en in de zomer blijft 

het behaaglijle koel in de woning door het sluiten van dale. 

Bron:@ FoslerondPortners.com 

Dit project is een goed voorbeeld dat laat zien hoe lichtinval te reguleren valt 

middels een dynamisch dalepaleleet. Hel grid-systeem bevat controleerbare 

panelen die in open toestand veel zonlicht binnen laat. In gesloten toestand 

wordt al hel zonlicht geweerd. Hierdoor is het binnenlelimaat uitsteleend te 

regelen. 

Bron:@ FosterondPortners.com 
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Het Lumenheus is ontwikkeld door studenten van de Virginia Polytechnic lnstitute 
end State University voor de wedstrijd Solar Decathlon 2010. 

Deze woning is ontworpen op basis van het Eclipsis-systeem. Dit systeem 
kenmerkt zich door de beweegbare polycarbonaat panelen aan de noord- en 

zuidzijde van de woning. Hierdoor hebben de bewoners volledige controle over 

de lichtinval in en binnenklimaat van de woning. De woning kan grotendeels 

geopend worden om de ruimtes te verwarmen of te koelen. De panelen 

laten dagHcht grotendeels door, waarbij de nanogel-isolatie zorgt voor een 
uitstekende energie-efficiëntie. 

Bron: Lumenhaus, 2009 

Genieten van het omliggende landschap en de representatie van de agrarische 
sector waren enkele uitgangspunten voor de bouw van "The Sliding House". 

De uitkomst zijn drie conventionele gebouWvormen met een verassende twist. 
De drie gebouwen vertegenwoordigen een drietal programma's: de woning, 

garage en bijgebouw. De garage is naar achtergeplaatst ter vorming van een 

achtertuin. De gebouwvormen worden overkapt door een immense mobiele 
gebouwschiL Aan de hand van deze mobiele gebouwschil is het mogeüjk een 

open, danwel gesloten, woonruimte te creëren en zijn bouwfysische invloeden 

regelbaar door de bewoner(s). 19 I 
Bron: Arc hicentrol (z.j.) 
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D =Casus 

PLANGEBIED 

7. PLANGEBIED 

Het voorgaande onderzoek had betrekking op alle woningtypologieën 
in •t Hooi. Als casus voor de uitwerking van dit onderzoek zal een 
deelgebied gedefinieerd worden. 

De stempel waaraan woningtypologie B, E en F gelegen zijn, zal 
in dit verslag als casus dienen voor de verdere uitwerking. Deze 
woningtypologieën representateren een groot deel van de aanwezige 
grondgebonden woningen in de wtjk, waarbij de vrijstaande woning, 
de (luxe) patiowoning en een doorsnee rijtjeswoning zal worden 
uitgewerkt. 

Deze stempel repeteert zich meerdere malen aan de oost- en westkant 
van de wtjk (zie Figuur 7- 1), waarbij het dienst doet als omkadering van 
het totale woongebied. 
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VOORONDERZOEK 

8. VOORONDERZOEK 

Naar aanleiding van de uilkomsten van de analyse is in het 
vooronderzoek aandacht besteed aan de mogelijkheden om de 
wijk energie-efficiënter te maken. Daarbij zijn enkele doelstellingen 
opgesteld en is een onderzoeksvraag geformuleerd. 
De hoofdvraag van dit vooronderzoek was: "Op welke wijze kan een 
typologiegebonden additie bijdragen aan de energie-efficiëntie 
van •t Hoof, waarbij gebruik gemaakt wordt van de energetische 
eigenschappen van de verschillende woningtypologieën?" 

Het doel van het vooronderzoek is een bijdrage te leveren aan de 
duurzame renovatie van 'I Hooi door het energie-efficiënt( er) maken 
van de wijk, waarbij de collectiviteit binnen 'I Hooi wordt versterkt. 
Door middel van hel opstellen van een lolaalconcept met voor elke 
woningtypologie de meest optimale additie is een aanzet gegeven 
voor de verdere uitwerking van dil onderzoek. 

Allereerst is bekeken welke factoren van invloed kunnen zijn op de 
energie-efficiëntie van de wijk. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren en mogelijkheden 
om duurzaam energie op te wekken. 

Om energie op te wekken zijn verschillende energiebronnen 
voorhanden, waaronder de zon, wind, biomassa en geothermie. De 
toepassingsgebieden variëren naar gelang de gekozen energiebron. 
Zo is geothermie voornamelijk rendabel wanneer dit op grote schaal 
wordt toegepast, bijvoorbeeld voor een hele woonwijk. De benutting 
van zonne-energie kan al rendabel ZJjn wanneer het wordt toegepast 
op één woning. 
De laatste jaren is de ontwikkeling ter benutting van zonne-energie 
in een stroomversnelling gekomen. Zonnepanelen worden steeds 
efficiënter en vele toepassingen zijn mogelijk. 

In het vooronderzoek zijn enkele aanbevelingen en mogelijkheden 
aangedragen om energie op te wekken. Door gebruik te maken 
van warmte en koude opslag is het mogelijk om op grote schaal het 
gasverbruik terug te dringen en gebruik te maken van een duurzaam 
opslagsysteem. 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn voor 
alle veertien typologieën in 'I Hooi enkele varianten opgesteld 
van gebouwgebonden addities. Voor alle varianten zijn simulaties 
uitgevoerd, waarbij voornamelijk gekeken is naar binnentemperatuur 
en koel- en warmtelastreductie. Vervolgens zijn de simulalieresultaten 
vergeleken met de huidige energieprestaties. 
Daarnaast zijn per variant de mogelijkheden van energieopwekking 
belicht. 

Uiteindelijk is voor elke woningtypologie een eindconcept ontwikkeld 
die als uitgangspunt dient voor de verdere uitwerking. 
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.. Rguur 1-1 V ergeijking koellast 
(kWh/Jaar) 

Koelalt (max. temp. van 25 •q 
WoningO 197 (·183) 
Woning 1 195 (-230) 

Woning 2 232 (-244) 

Woning 3 213 (-209) 

kWh 
kWh 

kWh 

kWh 

Warmtelalt (mln. temp. van 20 •q 
Woning 0 27-430 (+983) kWh 

Woning 1 23606 (+942) kWh 
Woning 2 23410 (+937) kWh 

Woning 3 22979 {+607) kWh 

Á Tabel 1-1 Warmt~ en koellast • 
Additie ter plaatse van het bolkon 

1 24 

Voor de woningen binnen het gekozen plangebied (zie hoofdstuk 7) 
zullen hieronder de onderzoeksresultaten kort besproken worden. 

_Typologie B 
Het plangebied wordt omsloten door een drietol woningtypologieën, 
waoronder "de rijtjeswoning". Deze woningen kenmerken zich door 
een oost-west oriëntatie, waarbij de ochtertuin grenst aan het hofje. 
Zoals in de EPC berekeningen naar voren is gekomen presteren deze 
woningen, conform alle woningen in •t Hooi, slecht op energiegebied. 

Om het energieverbruik te reduceren zijn een drietol addities 
onderzocht, waarbij hoofdzakelijk gekeken is naar de koel- en 
wormtelostreductie. Uit de resultaten (zie Figuur 8-1 en Tabel 8-1) 
blijkt dot een additie ter plaatse van het balkon het meeste bijdroogt 
aan de koellostreductie van de woning. Ook heeft deze additie een 
positief effect op de binnentemperatuur, die lager ligt in vergelijking 
met de huidige situatie. 

600,00 

500,00 

400,00 

300,00 

200,00 

100,00 

0,00 

Huldie 

ewonlntO 

• Wonlncl 

• WOftinc2 

Won-.:3 

Echter resulteert een additie ter plaatse van het balkon in een lichte 
toenome van de wormtelost. Door in het stookseizoen optimaal 
gebruik te maken van zoninstroling is het mogelijk deze toenome te 
beperken. 

Doordot deze woningen oost-west georiënteerd zijn is het volop 
benutten van de energie van de zon geen eenvoudige opgave. 
Immers is de meeste energie op te wekken door naar het zulden 
gerichte PV-cellen. Hierdoor moet creatief omgegaan worden met 
de plaatsing van de additie en zullen concessies gedaan moeten 
worden om tot een weloverwogen concept te komen voor deze 
woningen. 



A Figuur 8-2 Concepl builen stookselzoen 

~~!.1~a-~t~9!<.:.~~':':l.P· v(]n 2s_:_g_ __ 
~~ng 0 -~~ (-387) __ lc:Wh 
Wo~n_!i1_!_ ____ 417 (-334) lc:Wh 

.. . "Y9_1l_i!:'~ -~~-299) ________ ~"Y!l-.. 
__"Y_o!JJ.n_~~- -- ~?3t~?~L -.. ~~~-

VOORONDERZOEK 

A Figuur 8-3 Concept binnen stookselzoen 

_Typologie E 
Deze eenlaagse woningen zijn de meest riante patiowoningen die 
in 't Hooi te vinden Zlln. Typerend voor deze patiowoningen is het 
grote dakoppervlak en de riante patiotuin. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een additie ter plaatse van 
het dakvlak onderdeel uitmaakt van het variantenonderzoek. In 

----------------- tegenstelling tot de overige varianten draagt deze additie bij aan een 
-~c;t!_'!ltelast_!':':l~':'-.. t~p. va~_20 "9____ koellastreductie van ongeveer 40%. 
__ "Y_()~in__~-~ - }_!_~~~J:+:252) ........ ~~~-
_ ~onin~ ____ 31488 ( +_~!_Ol ______ k_"Y~--

Woning2 31771 (+391) lc:Wh 

__"Y_?.r:!i_~2 -----~.!-~~~ I~~1~_l -~ 

.A Tabel 8-2 Warmte- en koellast • 
Additie ter plaatse van het dakvlak 

A Rguur 8-4 Concept buiten stookselzoen 

Evenals bij de overige woningen resulteert deze additie in een 
warmtelasttoename. Dit is te verklaren doordat in de simulaties geen 
rekening is gehouden met de mogelijkheid om zonnewarmte in het 
stookseizoen te gebruiken om de woning op te warmen . 

Door de eenlaagse patiowoningen is het opwekken van energie 
door middel van wind uitgesloten. Echter, door de verschillende 
positioneringen van de woningen en de lage belemmeringsfactor 
is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van zonne-energie. 
Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de verschillende 
oriëntaties van de woningen verschillen in energie-opbrengst te weeg 
kunnen brengen. Hierdoor is de uiteindelijke variant niet altijd voor elke 
woningen het meest rendabel. 

A Figuur 8-5 Concept binnen stookselzoen 



ADDITIONElE RENOVATIE 'l HOOl 

Koellast (max. temp. van 25 c~_) __ _ 

Woning 322 (-515) kWh 

Warmhllast (mln. temp. van 20 cq 
Woning 387.(2 (+2732) kWh 

À Tabel 8-3 Warmte- en koellast 
( or1ënlalle 1) 

.a. Figuur 1-6 Concept bullen stookselzoen 

_Typologie F 
De vrijstaande woningen In 't Hooi bestaan uit twee bouwlagen, 
waaraan een L-vormige garage is bevestigd. Deze woningen 
beschikken over een groot perceeloppervlak en zijn zeer riant 
ontworpen. 
Dit ontwerp draagt echter bij aan grote warmteverliezen door het 
grote oppervlak dat blootgesteld wordt aan de buitenlucht. 

Uit het variantenonderzoek blijkt dat een additie ter plaatse van de 
grote glazenpui. dat grenst aan de achtertuin, het meest rendabel is 
ten aanzien van de koellastreductie. Dit is grotendeels te wijten aan 
het grote glasoppervlak in de gevel. 

Om optimaal gebruik te maken van zonne-energie is een additie ter 
plaatse van de zuidgevel beter geschikt. Hierdoor zal in het vervolg 
van deze studie een afweging gemaakt moeten worden over de 
exacte locatie van de additie . 

.a. Figuur 8-7 Concept binnen slookselzoen 

_Opmerking 
In de uitwerking van de onderzoeksresultaten zal per typologie nader 
bekeken moeten worden op welke manier de afzonderlijke addities zo 
efficiênt mogelijk gebruik kunnen maken van de beschikbare energie 
en op welke manier de addities kunnen bijdragen aan de verlaging 
van het energieverbruik. 



Stookseizoen (oktober- april} 

Á Figuur 9-1 Concept typologie B 

CONCEPT 

9. CONCEPT 

Om tot uitwerking over te gaan is het van belang de eindconcepten 
van het vooronderzoek concreter te maken. Per woningtypologie zullen 
hieronder kort de concepten uitgelicht worden die als uitgangspunt 
zullen dienen voor de bouwfysische en bouwtechnische uitwerking. 

9.1 Typologie B - Rijwoning 

_Energiereductie 
Zoals in het vooronderzoele naar voren is gekomen, draagt een additie 
ter plaatse van het balkon en dakvlak bij aan een koellastreductie van 
40%. Om dit te bewerkstelligen zal buiten het stookseizoen gebruik 
moeten worden gemaakt van zonwering. Dit voorkomt directe 
opwarming van de woning door zoninstraling. Daarnaast zal op warme 
dagen de ontstane warmte in de additie weggeventileerd moeten 
worden om oververhitting te voorkomen. 

In het stookseizoen is zo veel mogelijk zoninstraling gewenst, zodat de 
additie, en mogelijk ook de woning, passief gebruik kunnen maleen 
zonnewarmte. Door daarnaast de opgewarmde lucht in de additie te 
gebruileen om de woning voor te verwarmen kan wellicht bespaard 
worden op de stookkosten. 

_Energieopwekking 
Voor de collectieve energieopwekking in de wijle zullen de woningen 
voorzien worden van zonnepanelen ter plaatse van het dakvlak. Naast 
de opwekking van energie zorgen deze zonnepanelen voor de nodige 
zonwering op het dak. 

Buiten stookseizoen (mei- september} 
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I Nieuwelaag 

luchtspouw (zonnecollector) 

•,_ ;JY )' l1 rl 

À Figuur 9-2 Schematische 
doorsnede luchtspouw 

9.2 Typologie E - Patiowoning 

Uit de onderzoelesresultaten leomt naar voren dat een additie ter plaatse 
van het dale het meest rendabel is ten aanzien van zowel de 
energiereductie als energieopweleleing. 
Door het grote daleoppervlale dat blootgesteld wordt aan zonnestraling 
is het voor de hand liggend om, naast het opweleleen van eleletriciteit, 
tevens onderzoele te doen naar de mogelijleheden om de energie van 
de zon in een andere vorm te benutten. 

_Zonnecollector 
Eén van de belangnjlcste uitganspunten voor de uitwerlcing is het creëren 
van een additie waarbij nagenoeg geen ingrepen nodig zijn aan de 
bestaande bebouwing. Immers is een additie een toevoeging, waardoor 
aantasting van de bestaande bebouwing niet gewenst is. 
Mede door dit gegeven zal een extra laag aangebracht moeten 
worden ter plaatse van het dale van de patiowoningen. Door deze laag 
los te houden van de bestaande woning ontstaat een luchtspouw 
tussen de nieuwe laag en het bestaande dale. 

Deze luchtspouw zal gaan dienen als zonnecollector, waarbij de lucht 
wordt opgewarmd door de zon. Deze opgewarmde lucht zal in het 
stoolcseizoen (september- april) gebruilet worden om de ventilatielucht 
voor te verwarmen, waardoor minder energie nodig is om de 
ventilatielucht op temperatuur te brengen. 

Buiten het stoolcseizoen is opgewarmde lucht ongewenst, waardoor in 
deze periode de aanwezige lucht in de luchtspouw weg geventileerd 

"' Figuur 9-3 Concept zonnecollector wordt. 

------- (~-N-00-,-d ....,) 

Stookseizoen Buiten stookseizoen 

1 2s 



.A. Figuur 9-4 Glazen pui ter plaatse 
van pattotuln 

.,. Rguur 9-5 Concept zonwering 

(doorsneden) 

CONCEPT 

_Zonwering 
De scheiding tussen de woonkamer en de patiotuin wordt gevormd 
door een grote glazen pui. Het voordeel van deze op het zuiden 
georiënteerde glazen pui is de licht- en warmteopbrengst in de winter. 
Echter is in de zomer warmte van de zon ongewenst in de woning. Het 
bestaande dalcoverstele houdt zowel 's winters als 's zomers zoninstraling 
tegen, waardoor 's winters de zonnewarmte niet benut Icon worden . 

c= :::J-r 
Ext-t.r {zuid) '\ l lnteriet.r 

=•nd. 
Sloolcs~ïzoen 

Zonnewarmte kan zonder belemmering de 

leefruimte bereiken 

_Energieopwekking 

I 

Ext-t.r(zuldl 

8ultotn slooksotlzoen 

Zoninsfraling wordt belemmerd door 
zonwering 

Zoals in het vooronderzoele aangegeven zal collectief energie opgewekt 
gaan worden in de wijle. Op deze manier draagt iedereen een steentje 
bij aan de verduurzaming van 't Hooi. 

Het grote dakoppervlak van de patiowoningen leent zich uitsteleend 
voor het opweleken van elektriciteit door middel van zonnepanelen en/ 
of PV-cellen. 

Aandachtspunten voor uilwerking 
In de uitwerking is een integrale benadering vereist om de verschntende 
concepten te integreren in één additie. Tevens dient rekening 
gehouden te worden met de algehele uitstraling van plangebied, 
waarbij een samenhang tussen de addities gewenst is ter vergroting 
van de collectiviteit. 
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ä Figuur 9·6 Warmtefoto's westgevel 

(d.d . 15-02·2011 tussen 6.30 • 8.15 u) 

Glazen pui 

Addi1ie 

Onderzoek 

N 

+ 
Uitwerl<ing 

ä Figuur 9-7 Plaatsing additie 

~ Aguur 9·8 Temperatuur 
kaswoning ten opzichte van 
buttentemperatuur (Velzen, 2010) 
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9.3 Typologie F - Vrijstaande woning 

Een additie ter plaatse van de westgevel bleek uit het vooronderzoek 
het meest rendabel te ZJjn ten aanzien van de energiereductie van de 
woning. Dit is voornomelijk te wijten aan het grote glosoppervlok in de 
westgevet woordoor veel warmte verloren goot (zie Figuur 9-6). Het 
vervangen van het huidige glos door bijvoorbeeld HR++ glos zal het 
energieverlies in deze gevel drastisch reduceren. 

Door deze betrekkelijk eenvoudige ingreep levert een additie ter plaatse 
van de zuidgevel wellicht meer rendement op, aangezien de 
energieopbrengst van op het zuiden georiënteerde zonnecellen het 
grootst is. Tevens zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van 
zonnewarmte groter. In Figuur 9-7 is deze veranderde opstelling zichtbaar. 

_Zonnecollector 
fen additie aan de zuidgevel van de woning heeft tot gevolg dot 
buiten het stookseizoen een andere situatie zich voordoet don in het 
stookseizoen. In het stookseizoen is het gebruik van eventuele 
zonnewarmte gewenst voor bijvoorbeeld het voorverwormen van de 
op te wormen ventilatielucht in de woning. Buiten het stookseizoen is 
zonnewarmte niet gewenst, woordoor zoninstroling zo veel mogelijk 
moet worden beperkt. 

In het stookseizoen kan dit principe gezien worden als een zonnecollector. 
Uit eerder onderzoek (Velzen, 2010} naar het rendement van een 
zogeheten kaswoning blijkt dot deze vorm van renoveren goede 
resultaten kon bieden voor het reduceren van het energieverbruik in 
de bestoonde woningvoorrood (zie Figuur 9-8}. In de herfst en het 
voorjaar stijgt de temperatuur in de kaswoning aanzienlijk ten opzichte 
van de buitentemperatuur. Hierdoor kan de aanvoertemperatuur van 
het luchtbehondelingssysteem aanzienlijk worden verhoogd, wat 
resulteert in een lager energieverbruik. 
Tevens blijkt uit het onderzoek dot een additie op de zuidgevel het 
grootste rendement oplevert ten aanzien van de energiereductie. 

• 

--I"CI --('Cl 
... 



Luchtkanaal I.b.v. afvoer 
opgewarmde lucht 

Stool<.seizoen 

.a. Figuur 9·9 Concept typologie F 

CONCEPT 

_Zonwering 
Doordat de zon vrije doorgang heeft naar de additie is het van belang 
om buiten het stookseizoen zoninstraling te beperken, in tegenstelling 
tot de stook.periode. Hierdoor zal adaptieve zonwering toegepast 
moeten worden, waarbij in het stookseizoen zo veel mogelijk. zoninstraling 
kan plaatsvinden en buiten het stookseizoen de zon geweerd wordt. 

_Energieopwekking 
De vrijstaande woning dragen bij aan de opwekking van energie door 
middel van zonnecellen. Door de op het zuiden georiënteerde additie 
ligt dit het meest voor de hand en is het rendement het hoogst. 

Luchlbehandelilgsinstalalie 

Buiten stool<.seizoen 
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Uilgangspunten adcllle: 

Concept 

• Uniformiteit in uitstraling 

• Zichtbare nieuwe 'tljdslaag' 

• Overeenkomstige werking 

addities 

• Eenvoud In materlaaigebruik en 

ontwerp 

• Beperkte ingrepen aan 

bestaande woning 

• Functionele meerwaarde 

• Autonoom karakter 

UITWERKING 

10. UITWERKING 

Zoals aangegeven in de doelstelling is het bij de uitwerking van belang 
dat een uniforme uitstraling gecreëerd wordt ter bevordering van de 
collectiviteit in de wijle Deze benadering heeft consequenties voor 
zowel het materiaalgebruik (uitstraling) als de werking van de addities. 
Met dit in ogenschouwnemend zal de samenhang binnen het plangebied 
versterkt worden door de addities. 

Het creëren van een samenhang en het verbeteren van de collectiviteit 
op gebiedsniveau betekent dat enkele onderdelen binnen de uitwerking 
overeenkomstig dienen te zijn. Deze onderdelen worden eerst toegelicht, 
alvorens de uitwerking van de afzonderlijke typologieën aanbod komen. 

UHstrallng 
Het creëren van een gebouwgebonden additie betekent dat rekening 
gehouden moet worden met de bestaande architectuur en uitstraling 
van de betreffende woning en de wijk. Eén van de voorwaarden voor 
het ontwerpen van een additie is dat het geen afbreuk mag doen aan 
de huidige architectuur op zowel gebouw- als stedenbouwkundig 
niveau. 
Daarnaast is als uitgangspunt gesteld dat de addities een samenhang 
dienen te creëren tussen de verschillende woningtypologieën. Een 
uniforme uitstraling is hierbij van wezenlijk belang. 
Een belangrijk aspect dat van invloed is op de uitstraling van de addities 
is het materiaalgebruik. Door zo veel mogelijk gebruik te maken van 
dezelfde materialen ontstaat een visuele verbinding tussen de addities, 
en daarmee tussen de woningen. 

Aangezien de additie de woning dient. is het zaak gebruik te maken 
van eenvoudige en slanke materialen om geen afbreuk te doen aan 
de bestaande woning. Echter mag de nieuw toegevoegde (tijd) laag 
(additie) wel als zodanig zichtbaar worden, waarmee de addities de 
verbindende elementen vormen binnen het plangebied. 
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.- Figuur 10-1 Situalle rljwonlng 
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1 0.2 Typologie B - Rijwoning 

1 0.2.1 . Architectuur 
Zoals in het analyserapport al aangegeven, beschikt de WJjk. over een 
overeenkomstige architectuur dat bijdraagt aan de collectiviteit in de 
wijk.. Deze architectuur representateert de tijdsgeest van de jaren '70. 
Door een gebouwgebonden additie te creëren worden de woningen 
voorzien van een nieuwe 'tijdlaag'. Door de addities op te bouwen uit 
eigentijdse materialen zal deze nieuwe tijdlaag ook. als zodanig worden 
opgemerkt. 
Evenals de addities voor de overige typologieën zal gebruik. worden 
gemaakt van een (zo veel mogelijk.) opzichzelfstaande gegalvaniseerde 
staalconstructie ter versterking van het autonome karakter van de 
additie. Ook. het overige materiaalgebruik zal overeenkomen met de 
overige addities binnen het plangebied om zodoende een 
samenhangend geheel te k.njgen. 

Ruimtelijk gezien zal de additie ter plaatse van het balkon niet veel 
meerwaarde bieden, echter kan een overkapping van het balkon 
resulteren in de mogelijkheid om op een zonnige winterdag een 
zitgelegenheid te creëren op het balkon. 

1 0.2.2. Bouwfysica 
In tegenstelling tot de overige typologieën worden deze woningen 
verwarmd door middel van een centrale verwarming met radiatoren. 
Deze conventionele manier van verwarmen brengt enkele andere 
uitgangspunten met zich mee als het gaat om de benutting van 
zonnewarmte. De overige uitgewerkte woningtypologieën worden 
voorzien van een additie waarbij de aanvoertemperatuur van de 
luchtverwarmingsinstallatie wordt verhoogd. Dit is voor de 
woningtypologie B niet mogelijk.. 
Echter zullen zich, net als de overige typologieën, twee situaties 
voordoen, te weten een situatie in het stookseizoen en een situatie 
buiten het stookseizoen. 
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UITWERKING 

_Energlereductle 

In het stookseizoen 
Om de warmtelast van de woning te reduceren zal gekeken moeten 
worden naar de mogelijkheden om in het stookseizoen gebruik te maken 
van zonnewarmte. Om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken is 
het allereerst belangrijk om te weten wat de haalbare temperaturen 
gedurende een jaar zijn in de additie. Hiervoor is een simulatie uitgevoerd 
met als uitgangspunt een additie over de gehele breedte van een blok 
van 8 woningen 1• In deze simulatie is uitgegaan van de situatie waarin 
de additie het minimale ventilatiedebiet van de woningen kan verzorgen 
(Air Change per Hour = 11 ,77) . 
Echter is deze situatie onrealistisch aangezien de ventilatie in de woning 
door middel van natuurlijke aan- en afvoer geschiedt. Het verwarmen 
en ventileren van de gehele woning door middel van de additie is dus 
niet mogelijk. De enige mogelijkheid om enig profijt te hebben van de 
opgewarmde lucht is het natuurlijk doorventileren van de eerste 
verdieping door het open zetten van ramen en deuren. Hiermee is de 
verwarmde lucht in de additie te gebruiken ter voorverwarming van 
de aangrenzende vertrekken, echter zal het effect minimaal zijn. 

~ 8 8 ~ 0 a , 
~ ~ ~ 

;;_ 
~ 8 

H:::u r.J ~ mulat:lcn 

Uit de simulaties blijkt echter wel dat de luchttemperatuur in de additie 
aanzienlijk kan oplopen. Met name in de maanden februari en maart 
kunnen de temperaturen oplopen tot aangename niveau's, waardoor 
het mogelijk is om op dagen waarop het buiten te koud is toch op het 
balkon te kunnen zitten. Het is dan ook realistischer om uit te gaan van 

I. In tegenste lling to t de overige typologieën zijn voor deze additie geen handmatige 

bere~eningen uitgevoerd. aangezien de uit~omsten nie t representatief zijn voor een west

georiënteerde additie. Dit is te wijten aan het feit dat d e zon gedurende een groot deel van 

de dag de additie nie t of nauwelijks kan bereiken. 
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een situatie waarin de additie in het stookseizoen voornamelijk gebruilet 
wordt als serre. Dit brengt voomarnelijk een functionele meerwaarde 
met zich mee. 
Weliswaar is het theoretisch mogelijk om de opgewarmde lucht door 
middel van ventilatiekanalen de verschillende vertrekleen in te brengen 
om zodoende de ruimten voor te verwarmen, echter brengt deze situatie 
zullee omslachtige en grote ingrepen met zich mee dat dit, in combinatie 
met een conventionele centrale verwarming, de efficiëntie niet ten 
goede komt. 

BuHen het stookseizoen 
Door de additie in de warme zomermaanden te gebruileen om de zon 
te weren is een koellastreductie te bepalen van ongeveer 50% (zie 
hoofdstuk 9). Dit is mede te verklaren doordat een gedeelte van het 
dakvlak. waar veel warmte door verloren gaat, wordt bedekt door de 
additie. Ook de glaspartij ter plaatse van het balkon wordt door middel 
van de additie niet blootgesteld aan de zon, waardoor directe 
zoninstraling wordt vermeden. 

Uit eerder onderzoek (Velzen, 2009) blijkt dat een op het westen 
georiënteerde serre in grote mate onderhevig is aan oververhitting 
(luchttemperatuur boven de 26 °C) . Hierdoor is adequate zonwering 
van cruciaal belang om in deze periode een aangename 
binnentemperatuur te verkrijgen (zie Figuur 10-3). Tevens is het 
noodzakelijk op warme dagen de ontstane warmte in de additie weg 
te ventileren. Hiervoor is kantelbare beglazing aangebracht ter plaatse 
van het dakvlak. Door roosters aan de onderzijde van de additie is 
hierdoor de warme lucht weg te ventileren. 

Aangezien in het stookseizoen zonnewarmte gewenst is, zal de additie 
moeten worden voorzien van adaptieve zonwering. Hiervoor zal gebruik 
worden gemaakt van (houten) lamellen die, door middel van een 
elektromotor, in eikaar te schuiven zijn. Deze houten lamellen worden 
eveneens toegepast voor de addities van de overige typologieën, 
waardoor de uitstraling van de addities uniform is . 

1. Greenhouw COI"'''IIIIIIt 
2. Greenhouse $OUih 

a l . Greenhouse notttt 

• 4. Greenhou~ east 

a 5. Gre-enhouse WMt 

lmprO\If'd areenhoYM 
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Zie Bijlage 2 "Typologie B • Bouwfysische berekeningen" voor 
gedetailleerde informatie. 
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_Energieopwekking 
Voor de collectieve opwekking van energie zullen de rijwoningen ingezet 
worden om elektriciteit op te wekken. De zonnepanelen ter plaatse 
van het dakvlak zorgen naast de opwekking van energie ook voor de 
nodige zonwering op het dakvlak. Door adequate ventilatie onder de 
zonnepanelen wordt. eventuele warmte weggeventileerd. Hierdoor 
wordt voorkomen dat zonnewarmte het dakvlak kan bereiken en 
zodoende de daaronder gelegen vertrekken kan opwarmen. 

1 0.2.3. Constructie 
Evenals de overige addities zal de constructie bestaan uit gegalvaniseerde 
staalproflelen. Stalen kokerprofielen verbinden de stalen liggers en 
kolommen met elkaar en zorgen voor de stabiliteit. Daarnaast staan 
de stalen kolommen in verbinding met de bestaande woningen door 
middel van een rolverbinding. Deze verbinding zorgt voor de opvanging 
van horizontale krachten, echter is hiermee eventuele verticale 
verschuiving mogelijk. 

10.2.4. Deelconclusie 
In het geval van typologie B zal een additie ter plaatse van het 
balkon voornamelijk bijdragen aan de reductie van de koellast 
buiten het stookseizoen. met als uitgangspunt de resultaten van het 
vooronderzoek. Hierbij is een jaarlijkse koellastreductie te behalen 
van 40%. wat in de zomerperiode bijdraagt aan een comfortabel 
binnen klimaat. 
In tegenstelling tot de overige typologieën binnen het plangebied, 
is een opwaardering ten aanzien van de opwarming van de woning 
moeilijk. Natuurlijke ventilatie, met als bron de opgewarmde lucht 
in de additie, kan in het stookseizoen enigzins bijdragen aan de . 
voorverwarming van de vertrekken, echter is het rendement hiervan 
laag. 
De meerwaarde van de additie voor in het stookseizoen moet vooral 
gezocht worden in de mogelijkheid om op een zonnige winterdag 
het balkon te kunnen gebruiken als een behaaglijk verblijfsgebied. 
Uit simulaties blijkt dat de luchttemperatuur in de additie in het 
stookseizoen kan oplopen tot aangenaam niveau (20 oe en hoger). 
Op deze dagen kan de additie dan ook gezien worden als een serre. 

Door het uniforme materiaalgebruik en bouwtechnische opbouw van 
de additie draagt de additie eveneens bij aan de collectiviteit op 
hofniveau en is de nieuw toegevoegde tijdslaag duidelijk zichtbaar. 
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1 0.3 Typologie E - Patiowoning 

1 0.3. 1. ArchHectuur 
De patiowoningen kenmerken zich door het zeer introverte karakter. 
Immers is de woning voomarnelijk georiënteerd op de patiotuin, wat 
overigens een grote kwaliteit is van deze woning. Echter draagt dit niet 
bij aan de beleving op hofniveau. Eén van de doelstellingen van deze 
studie is, door middel van een gebouwgebonden additie, het verbeteren 
van de collectiviteit op Wijk- en deelgebied niveau. 

Door de additie ter plaatse van het dakvlak zichtbaar te maken vanuit 
het hofje en overeenkomstige materialen te gebruiken is een visuele 
samenhang te creëren met de overige addities. Hiermee wordt de 
nieuw toegevoegde laag zichtbaar. Het creëren van een overstek aan 
de hand van de overeenkomstige onderdelen van de verschillende 
addities, zoals de houten lamellen en de gegalvaniseerde staalprofielen, 
bevordert de eenheid op hofniveau. 

Daarnaast zal de verbinding tussen de additie en de bestaande bouw 
voornamelijk bestaan uit glas, waardoor het autonome karakter van 
de additie wordt versterkt (zie Figuur I 1-3). 

Naast de verbetering van de collectiviteit is het creëren van een 
functionele meerwaarde één van de uitgangspunten voor de uitwerking. 
Doordat de patiowoningen functioneel en ruimtelijk ruimschoots voldoen 
aan de wensen van de gebruikers, is het creëren van een functionele 
en I of ruimtelijke meerwaarde niet of nauwelijks aan de orde. Aangezien 
de patiowoningen voornamelijk bewoond worden door ouderen 
(55+'ers) en de indeling van de woning zeer ruim is (4/5 slaapkamers 
en 2 badkamers) is het aannemelijk dat uitbreiding niet noodzakelijk is. 
Ook wordt de ruimopgezette patiotuin gewaardeerd door de bewoners. 
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10.3.2. Bouwfysica 
Het concept voor de patiowoningen (zie paragraaf 9.1) laat zien dat, 
evenals de overige typologieën, zich twee situaties voordoen op 
bouwfysisch gebied, te weten een situatie binnen en een situatie buiten 
het stookseizoen. 

De additie ter plaatse van het dakvlak brengt veel voordelen met zich 
mee om optimaal gebruik te maken van zowel passieve als actieve 
zonne-energie. Uit het vooronderzoek is gebleken dat deze additie 
bijdraagt aan een koellastreductie van ongeveer 25%. Dit is grotendeels 
te wijten aan het grote dakoppervlak dat blootgesteld wordt aan de 
zon. Dit dakoppervlak is hiermee de meest voor de handliggende plaats 
om de woningen energie-efficiënter te maken. 

_Energlereductle 
Om de woningen minder energie te laten verbruiken zal onder andere 
gebruik worden gemaakt van passieve zonne-energie. In het stookseizoen 
(september- april) kan dit bijdragen aan lagere stookkosten, waarmee 
het energieverlies van de woningen (deels) gecompenseerd wordt. 

Door het creëren van een tweede daklaag wordt een luchtspouw 
gecreëerd tussen het bestaande dakvlak en de nieuw toegevoegde 
tweede laag. Deze ruimte kan fungeren als een zonnecollector, waarbij 
de aanwezige lucht (passief) wordt opgewarmd door de zon. 
Aangezien drie van de vier patiowoning in het plangebied 
aaneengeschakeld zijn, is het van belang, met behulp van simulaties, 
de volgende situaties te onderzoeken: 

Niet-gecompartimenteerd lh-600mm) 
De additie voor de drie aaneengeschakelde patiowoningen wordt 
gezien als één zone. De hoogte van de zone is 600mm. 

Niet-gecompartimenteerd (h-J OOOmm) 
De additie voor de drie aaneengeschakelde patiowoningen wordt 
gezien als één zone. De hoogte van de zone is 1000mm. 

Niet gecompartimenteerd. inclusief serre (h=600mm) 
De additie ter plaatse van het dakvlak staat in verbinding met de serre 
ter plaatse van de bestaande schuifpui. 

Gecompartimenteerd 
Voor elke patiowoning is een gescheiden zone gecreëerd 
(gecompartimenteerd). De hoogte van de zone is 600mm. 

Uit de resultaten van de simulaties (zie Bijlage 1 "Typologie E • Bouwfyslca") 
kan geconcludeerd worden dat de hoogte van de additie nauwelijks 
van invloed is op het temperatuurverschil in de additie. Echter is wel 
degelijk een verandering in temperatuurverschil merkbaar wanneer de 
additie wordt gecompartimenteerd naar gelang het aantal woningen. 
Voornamelijk patiowoning 2 (tussenwoning) is door compartimentering 
sterk onderhevig aan temperatuurschommelingen, waarbij de 
luchttemperatuur in de addities van de overige patiowoningen niet 
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gehaald wordt 
Naast alleen het dakvlak te benutten is in de simulaties ook een variant 
meegenomen waarbij een serre wordt gecreëerd ter plaatse van de, 
aan de patiotuin grenzende, nis. Deze serre staat in directe verbinding 
met de zonnecollector op het dak. 
Doordat deze serre in drie van de vier situaties op het zuiden is 
georiënteerd, draagt deze serre bij aan de verhoging van de temperatuur 
in de zonnecollector. 
Tegelijkertijd vormt deze serre op winterdagen een rustgevende plek 
om te genieten van de patiotuin en de natuurlijke opwarming van de 
serre door de zon. 
Door de voordelen van een aanarenzende serre ten oozichte van de 

I ---
Zie BIJlage 4 "Typologie E • Bouwfysische berekeningen" voor 
gedetailleerde informatie. 
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overige situaties zal in het vervolg van de uitwerJ::ing uitgegaan worden 
van de situatle waarbij, naast een additie ter plaatse van het dakvlak, 
een te ontwikkelen serre bijdraagt aan de opwarming van de lucht In 
de zonnecollector. 

Zoals in de simulatieresultaten zichtbaar is (zie Figuur 11-5 en Figuur 11-
6). zal de warmteopbrengst gedurende een jaar sterk fluctueren. Zo is 
in februari op het warmste moment van de dag een temperatuurverschil 
van 10 oe haalbaar, in tegenstelling tot de maand december waar 
zich kleinere verschillen voordoen. 
Met name de maanden oktober, februari en maart zijn periodes waar 
grote temperatuurverschillen (tussen 10 °C en 15 oq haalbaar zijn en 
de energieopbrengst het hoogst is . Op sommige momenten betekent 
dit dat niet of nauwelijks bijgestookt hoeft te worden om de gewenste 
binnentemperatuur te behalen. Echter zal 's ochtends altijd externe 
energie nodig zijn om de ruimten op temperatuur te krijgen, aangezien 
de lucht in de zonnecollector gedurende de nacht afkoelt. 

De opgewarmde lucht wordt getransporteerd naar het bestaande 
luchtverwarmingssysteem. waardoor de temperatuur van de 
aanvoerlucht hoger is dan de buitentemperatuur (huidige 
aanvoertemperatuur). Hiermee wordt bespaard op de stookkosten en 
wordt het energieverbruik teruggedrongen. 

Thermische opslag 
Door het gebruik van thermische massa in de additie kan de amplitude 
van het temperatuurverloop worden verkleind en kan na zonsondergang 
langer gebruik gemaakt worden van de voorverwarmde lucht. 
De efficiëntie van de thermische massa is afhankelijk van het 
warmteaccumulerend vermogen van het gebruikte materiaal. Het 
warmteaccumulerend vermogen is afhankelijk van de warmtecapaciteit 
van het gekozen materiaal. De warmtecapaciteit geeft aan hoeveel 
energie nodig is om de temperatuur van het betreffende materiaal 1 
graad Kelvin te laten stijgen. Hoe hoger de warmtecapaciteit des te 
meer energie (warmte) het materiaal kan opslaan. 

In Figuur 11-7 is de warmtecapaciteit van veel gebruikte materialen 
zichtbaar. Daaruit is af te leiden dat beton en water een grote 
warmtecapaciteit hebben en daarmee geschikt zijn als thermische 
massa. Beton heeft als voordeel dat het gelijkmatiger en langzamer 
warmte afstaat aan haar omgeving, waardoor langer gebruik gemaakt 
kan worden van de opgeslagen energie. 

Naast sommige conventionele bouwmaterialen zijn "Phase Change 
Materials" (PCM) uitermate goed geschild als opslag van energie. 
Wanneer een PCM een bepaald smeltpunt bereikt slaat het materiaal 
energie op uit haar omgeving. Als de omgevingstemperatuur lager is 
dan de smelttemperatuur zal het materiaal de opgeslagen energie 
afstaan aan haar omgeving. 
Een veelvoorkomende PCM is paraffine. Doorgaans heeft paraffine 
een smelttemperatuur van 23 °C, waardoor dit materiaal uitermate 
goed geschikt is voor integratie in de woningbouw. 
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Tegenwoordig zrjn verschillende producten op de marlet waarin paraffine 
capsules zijn opgenomen. Eén van deze producten is Energein (DuPont, 
2011), waarbij paraffine capsules zijn opgenomen in een plaat van 10 
mm dik. Dit product heeft de eigenschap bij 21.7 oe van fase te 
veranderen. Deze smelttemperatuur is gewenst, aangezien deze rond 
kamertemperatuur ligt en dus zorgt voor bruikbare aanvoertemperaturen 
voor het luchtverwarmingssysteem. Volgens eigen onderzoek van DuPont 
staat een Energain paneel ( 1 m2) met een dikte van 1 Omm gelijk aan 
een 80mm dikke betonplaat ( 1 m2). 

De toepassing van Energein beplating in de zonnecollector kan bijdragen 
aan de gebruiksduurverlenging van de opgewarmde lucht. Hiermee 
is het ook mogelijk om na zonsondergang (langere tijd) gebruik te maken 
van de opgewarmde lucht in de zonnecollector (zie Figuur 77-8). 

Emissie 
Het gebruik van de opgewarmde lucht betekent dat rekening gehouden 
moet worden met de mate van (chemische) emissies van de gebruikte 
materialen om vervuiling van de aanvoerlucht te voorleomen. 
Om dit te voorleemen zal de dakafwerking bestaan uit EPDM-folie. Deze 
folie heeft de eigenschap dat geen emissie plaatsvindt naar lucht en 
water. Tevens heeft EP DM-folie een warmte absorberende eigenschap 
(reflectie wordt grotendeels voorkomen), hetgeen bijdraagt aan de 
opwarming van de lucht binnen de zonnecollector. 

Zonlnstrallng vermlnderen door gebruik van lamellen 
Conform het concept zal zoninstraling in de zomer zo veel mogelijk 
worden vermeden om een behaaglijk binnenklimaat te garanderen. 
Om dit te bewerlestelligen zal, evenals de overige typologieën, gebruik 
worden gemaakt van houten lamellen. Deze lamellen worden ter plaatse 
van de serre, in lijn met het bestaande dakvlak geplaatst. Hierdoor 
wordt in de zomermaanden directe zoninstraling zo veel mogelijk 
vermeden, terwijl opgewarmde luchtvnjspel heeft om de luchtspouw 
ter plaatse van het dakvlak te bereiken. 

BuHen stookselzoen 
Naar aanleiding van de resultaten uit het vooronderzoek is op te merleen 
dat zonwering ter plaatse van het dakvlak, in de zomer kan bijdragen 
aan een lagere koellast Echter draagt het principe van de zonnecollector 
in de zomermaanden bij aan een temperatuurstijging van de lucht in 
de collector. De temperatuur kan hierbij oplopen tot 60 °C. Hierdoor is 
het noodzakelijk deze luchtspouw adequaat door te luchten. 
Door in de zomermaanden de, aan de zonnecollector grenzende, serre 
geheel te openen én door toepassing van kantelbarebeglazing aan 
de andere gebouwzijde is het mogelijk om in de zomermaanden de 
opgewarmde lucht snel weg te ventileren. Het gebruik van glas draagt. 
uit architectonisch oogpunt, bij aan het autonome karakter van de 
additie. 
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Warm tapwater 
Naast de opwarming van lucht is het mogelijk om water op te warmen 
door middel van zonne-energie. Dit water kan vervolgens gebruikt 
worden als warm tapwater. 

Een voorbeeld van een systeem om water op te warmen is de vlakke 
plaat collector. Dit systeem kenmerkt zich door gebruik van een warmte 
absorberende plaat die in contact staat met één of meerdere 
waterleidingen. Deze absorberende plaat kan efficiënt energie op 
slaan. Door deze absorberende plaat in een isolerende bak te plaatsen 
met aan de bovenzijde een glasplaat. neemt de absorberende plaat 
meer warmte op dan dat hij afgeeft aan de omgeving. 

De vlakke plaat collector wordt tegenwoordig veel toegepast op zowel 
hellende als platte daken, wat bijdraagt aan de energie-efficiëntie van 
het betreffende gebouw. De voordelen van een vlakke plaat collector 
ten opzichte van andere systemen zijn de lage kosten en het hoge 
rendement (met name in de zomer) . 

Door de modulaire indeling van het dakvlak van de additie en het 
grote dakoppervlak is de toevoeging van een vlakke plaat collector 
betrekkelijk eenvoudig. Doordat in de huidige situatie gebruik gemaakt 
wordt van een aparte gasgestookte boiler is het gebruik van een dergelijk 
systeem aan te raden. 

De integratie van de vlakke plaat collector wordt binnen dit 
afstudeerproject niet verder uitgewerkt. 

_Energieopwekking 
Om een bijdrage te leveren aan de collectieve opwekking van energie 
zal gebruik worden gemaakt van geïntegreerde pv-cellen in het dakvlak. 
Door de PV-cellen te lamineren tussen twee glasplaten is naast een 
goede zonradiatie ook elektriciteit op te wekken. 

1 0.3.3. Constructie 
De constructie zal. conform de overige addities, bestaan uit 
gegalvaniseerde staalprofielen. De momentvaste verbindingen zorgen 
voor de nodige stabiliteit. Voor een vnjdragende additie zullen meerdere 
IPE liggers de volledige woningbreedte overspannen. 
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10.3.4. Deelconclusie 
Om de patiowoningen energie-efficiënter te maken, en daarmee de 
levensvatbaarheid van de woningen te vergroten, levert een additie 
ter plaatse van het dakvlak het hoogste rendement op. 
Deze positie levert veel mogelijkheden op ten aanzien van de benutting 
van zonne-energie. Door de additie te laten fungeren als zonnecollector 
is het mogelijk in het stookseizoen de aanwezige lucht op te warmen, 
waarna deze gebruikt kan worden als aanvoerlucht voor de 
luchtverwarmingsinstallatie. Uit simulaties blijkt dat de energieopbrengst 
dermate hoog kan zijn dat in sommige gevallen nauwelijks bijgestookt 
hoeft te worden. Echter zal altijd externe energie nodig zijn om de 's 
ochtends de woning op te warmen, aangezien de lucht in de 
zonnecollector 's nachts afkoelt. 
Om te zorgen dat 's avonds nog enig profijt te halen valt uit de opwarming 
van de lucht zal een faseveranderingsmateriaal worden gebruikt om 
temperatuurspieken op te vangen en warmte op te slaan, waarna 
deze op een later tijdstip afgegeven kan worden aan de koudere 
omgeving. 

Naast energetische voordelen biedt de nieuwe serre in de winterperiode 
een aangename plek om te verblijven en biedt het een riant uitzicht 
over de patiotuin. In de zomermaanden wordt deze serre bij de patiotuin 
betrokken, waardoor een buitenterras ontstaat. 



T Figuur 10-15 Funcfle en rouflng 

0 Routing - Openbaar 

• Routing- P~vé 
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10.1 Typologie F- Vrijstaande woning 

1 0.1. 1. ArcMeetuur 
Zoals in de groepsanalyse naar voren is gel<omen is de architectuur in 
de wijl< bepalend voor de beleving op zowel stedenbouwkundig- als 
gebouwniveau. De uniformiteit in uitstraling (materiaalgebruil<) en 
opbouw is zeer l<aral<teristiel< voor de gehele Wijl<. 

_Routing en Indeling 
In het ontwerp van de vrijstaande woning is de routing, en daarmee 
de beleving, van de woning l<enmerl<end en bepalend. Voornamelijl< 
de overgang van openbaar naar privé is bepalend voor de beleving 
en benadering van de woning. Echter is deze routing niet eenduidig 
en is deze voor verbetering vatbaar. Door de additie te laten fungeren 
als entreegebied wordt de routing en beleving van de woning versterl<t 
en duideiijl<er. 

Huidige situatie Nieuwe situatie 

• 

0 -+-----....1 

Spindelmotor (Lec:ot.be, 2011) 
Bijlagen - Pagna 52 

• 

0 

Verder is het opvallend dat het lijl<t alsof er weinig aandacht is besteed 
aan het ontwerp en de ligging van de trap naar de 1 e verdieping, 
doordat deze onopvallend tegen de achtergevel is geplaatst. Mede 
door dit gegeven en de eenvoudige opzet van de leverdieping l<an 
geconcludeerd worden dat de nadrul< ligt op het ontwerp van de 
begane grond. Om een duidelijl<ere samenhang te creëren tussen de 

551 
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T Figuur 10·16 Nieuwe lndei ng 

I. Entreehol 
2. Stijgpunt 
3. Verl<eersruimte 2 
4. Woonkamer 
5. Keuken 
6. Werk- I gastenkamer 
7. Verkeersrulmte 
8. Slaapkamer I 
9. Slaapkamer 2 
I 0. Slaapkamer 3 • 
11. Badkamer 

.t. Figuur 10-17 Gegalvaniseerd staal 

begane grond en de 1 e verdieping, én de routing te verduidelijken 
binnen de woning, zal een nieuwe trap in de additie geplaatst worden. 

Zoals te zien in Figuur 10-15 wordt ter plaatse van de huidige entree 
een doorbreking gemaakt waardoor een doorlopend verkeersgebied 
ontstaat vanuit de additie naar de bestaande trap. 

Door deze ingrepen krijgt de woning een eenduidige routing, waarbij 
de overgang van openbaar naar privé beter voelbaar is. Daarnaast 
vormt de nieuwe trap een zowel visuele als functionele verbinding tussen 
de begane grond en 1 e verdieping, hetgeen ontbreekt in de huidige 
situatie. 

De additie en de aangepaste routing resulteert logischerwijs ook. in een 
aanpassing van de indeling van zowel de begane grond als de 1 e 

verdieping. 

Zoals eerder vermeld wordt de huidige, primaire entree verlegd naar 
de additie, waardoor de additie fungeert als entreegebied en tevens 
toegang biedt tot de 1 e verä~eping. De bestaande trap blijft behouden 
en zal. met name door de bewoners, gebruikt worden als de secundaire 
toegang tot de 1• verdieping. 
De bestaande entreehal wordt open gebroken, waardoor vanuit de 
additie tot aan de bestaande trap een (open) verk.eersruimte ontstaat. 

Bij het gebruik. van de primaire trap in het nieuwe entreegebied wordt 
een grote open ruimte op de 1 e verdieping bereikt. Het is mogelijk deze 
ruimte voor verschillende functies geschikt te maken, zoals een 
werkruimte en I of gastenverblijf. Deze ruimte krijgt royaal uitzicht naar 
het entreegebied en daarmee naar het aangrenzende plein, waardoor 
hiermee een waardevolle ruimte wordt gecreëerd. 

_Materlaalgebrulk 
Conform de overige addities zal de draagstructuur bestaan uit 
gegalvaniseerde stalen profielen. Deze bewerking zorgt voor een 
natuurlijke uitstraling en laat weinig tot de verbeelding over. 
Door het gebruik. van zeer slanke aluminium profielen, ter ondersteuning 
van het enkel glas, krijgt het geheel een slanke uitstraling. 
De lamellen worden vervaardigd uit Western Red Cedar hout. De 
natuurlijke beits zorgt voor een weerbestendige afwerking . 
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10.1.2. Bouwfysica 
Uitgaande van het concept voor typologie F is het van belang om 
zowel buiten als in het stookseizoen een zo hoog mogelijk rendement 
te behalen ter reductie van het energieverbruik en opwekking van 
(duurzame) energie. 

_Energlereductle 
Om het energieverbruik van de woning te verminderen zal gebruik 
worden gemaakt van passieve zonne-energie. Door toepassing van 
enkele beglazing kan, in het stookseizoen, zonnewarmte eenvoudig de 
binnennjde van de additie bereiken, waardoor de aanwezige lucht 
opgewarmd wordt. 
Deze opgewarmde lucht wordt vervolgens afgezogen door middel van 
een luchtkanaal, waarna deze aansluiting vindt op het bestaande 
luchtverwarmingssysteem. Dit resulteert in een verhoogde 
aanvoertemperatuur van het bestaande luchtverwarmingssysteem, 
waardoor minder energie nodig is om deze lucht op te warmen naar 
de gewenste temperatuur. 

Door buiten het stookseizoen de opgewarmde lucht in de additie weg 
te ventileren naar buiten zal in deze periode geen hinder ondervonden 
worden van de zonnewarmte. Door een elektrische spindelmotor zullen 
aan weerszijden van de additie openingen worden gecreëerd voor 
het afvoeren van de verwarmde lucht. 

Voor de aanvoer van verse lucht in de additie zal gebruik gemaakt 
worden van luchtroosters aan de onderzijde van de additie. 

Om te voorkomen dat het in de zomermaanden te worm wordt in het 
entreegebied zal gebruik worden gemaakt van een lamellensysteem 
aan de buitenzijde van de additie. Dit lomellensysteem zal eveneens 
door middel van een spindelmotor, naar gelang de stand van de zon, 
in beweging gebracht kunnen worden. Door dit lamellensysteem is het 
mogelijk om in het stookseizoen optimaal gebruik te maken van 
zoninstraling, in tegenstelling tot de situatie buiten het stookseizoen 
waarbij zoninstraling ongewenst is. Tevens zorgen de beweegbare 
lamellen dat overdag genoeg daglicht het entreegebied kan bereiken. 

57 1 
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I> Figuur 10-18 Verschil In 
temperatuur tussen additie en 
bulten 

-AprN 

-September 

-Oktober 

-Nowmber 

I> Figuur 10-1 9 Gemiddelde 
temperatuurvertoop in de 
additie gedurende een dag 

-.llinu.rl 

-Febn~a11 

- Mam 

-April 

-s.p-.. 

-<llrll>bel' __ ...,. 
--· 

158 

E 

Om een inschatting te maken van het energierendement bij het gebruik 
van deze additie is een handmatige berekening uitgevoerd. De uitkomst 
van deze berekening (zie Figuur 10- 18) laat zien dat in het stookseizoen 
aanzienlijke temperatuurverschillen haalbaar zijn. 
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Door de som van de buitentemperatuur en het temperatuurverschil te 
nemen is een schatting te maken van de luchttemperatuur in de additie. 
Uit Fig uur 10- 19 is op te maken dat de temperatuur aanzienlijk kan 
toenemen in het entreegebied. 

! ! ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ! ~ ~ a ~ ~ 

"" 

Aangezien deze berekeningen handmatig zijn uitgevoerd is tevens een 
simulatie uitgevoerd om de handmatig berekende waarden te valideren. 
Uit deze simulatieresultaten blijkt dat het temperatuursverloop afwijkt 
ten opzichte van de handmatige berekeningen. Dit is te verklaren 

Zie BIJlage 6 "Typologie F • Bouwfysische berekeningen" voor de 
gebruikte gegevens, berekeningen en vafidatie aan de hand van 
simula ties. 



~ Figuur 10·20 Temperatuurverschil 
kaswoning en exterleur (V elzen, 

2010) 

Y Figuur 10-21 "Overheoflng hours" 
kaswoning (V elzen, 201 0) 
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doordat de zon gedurende een dag zelden onafgebroken schijnt met 
de gemiddelde uurradiatie in een maand. Hierdoor komen de 
temperaturen uit de handmatige berekening nagenoeg overeen met 
de temperatuurspieken uit de simulatie, echter geven de 
simulatieresultaten een realistischer beeld over het daadwerkelijke 
temperatuursverloop gedurende de dag. 

Uit eerder onderzoek. is gebleken dat het energieverbruik. met 12% 
(exclusief benutting van opgewarmde lucht ten behoeve van 
luchtverwarming) afneemt wanneer een kaswoning wordt toegepast 
op de zuidgevel (Velzen, 2010). Een temperatuurverschil van 4-5 oe 
tussen buiten en de additie is haalbaar. De temperatuurverschillen 
worden logischerwijs groter naar gelang de zonradiatie toeneemt. 
Hierdoor zijn in de maanden februari, maart en april grotere 
temperatuurverschillen (> 10 oq aannemelijk. (zie Bijlage 6). 
Om ook. na zonsondergang enig profijt te hebben van de opgewarmde 
lucht zal het gebruik. van thermische massa of andere 
energieopslagsystemen wenselijk. zijn. 
Aangezien de additie in verbinding staat met de bestaande woning 
kan de bestaande zuidgevel dienen als thermische buffer, waardoor 
afkoeling van de luchttemperatuur trager verloopt. 

Tempemure peenhouse and outslde .. 

Oververhitting 

_ _ ,"'Cf --rq 

Een additie van glas op de zuidgevel kan op warme dagen resulteren 
in oververhitting, hetgeen ongewenst is om een behaaglijk. binnenklimaat 
te creëren. Volgens eerder onderzoek. (V elzen, 2010) heeft een zuid

• ). liNenhoute nortl'l 

• 4, Greenhouse HSt 

• 5. GNefthoule .... 

OOuiJ* 

georiënteerde kaswoning ongeveer 
2450 uren in het jaar waarbij de 
binnentemperatuur hoger is dan 26 oe 
(zie Figuur 10-21). Het aantal uren dat 
de binnentemperatuur hoger is dan 26 
graden is drastisch te reduceren tot ruim 
500 uren in het jaar door gebruik. te 
maken van zonwering ter plaatse van 
de zuidgevel ('improved greenhouse' 
in Figuur I 1-18) . 
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• Figuur 10-22 Zonnepaneel 
(Scheulensola.nl, 2011) 

~ Aguur 10-23 Schematische 

weergave staalconstructie en 
fundering 
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_Energieopwekking 
Om een bijdrage te leveren aan de collectieve energieopwekking in 
de wijk. zal de additie voorzien worden van zonnepanelen. Mede door 
de goede oriëntatie van de additie is het rendement hoog. 

Deze zonnepanelen worden voorzien van een luchtspouw om 
oververhitting te voorkomen. 

10.1.3. Constructie 
De draagstructuur bestaat grotendeels uit gegalvaniseerde stalen liggers 
en kolommen, die de kracht afdragen aan de fundering (op staal). De 
bestaande woning dient als stabiliteitsk.em voor de additie. Door middel 
van een rolverbinding wordt de additie bevestigd aan de woning. 
Hierdoor is verticale verschuiving mogelijk., echter wordt hiermee 
horizontale verschuiving voorkomen .. 
Om vervorming in de additie te voorlcomen worden in de zuidgevel en 
dakvlak. enkele windverbanden aangebracht. 

10.1.4. Bouwtechniek 
Het eenduidige materiaalgebruik heeft uiteraard consequenties voor 
de bouwtechnische uilwerking van de additie. Tevens dient de additie 
slank. geconstrueerd en gedimensioneerd te worden om de addities 
ondergeschikt te maken aan de huidige woning. 

Naast het materiaalgebruik en dimensienering is de adaptieve werlcing 
van de additie bouwtechnisch uitgewerlct. 

_Adaptief 
De adaptieve uilwerking kan onderverdeeld worden in een situatie in _ 
het stookseizoen (oktober t/m april) en een situatie buiten het 
stookseizoen. 
In beide gevallen is de additie ongeïsoleerd, in tegenstelling tot de 
bestaande woning die als isolatieschil dient. 

In het stookselzoen 
In deze situatie is het noodzakelijk. de additie van verse buitenlucht te 
voorzien, wat vervolgens passief opgewarmd wordt. Door aan de 
onderzijde enkele luchtroosters toe te passen zal de additie van 
voldoende verse lucht worden voorzien. 
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Ter hoogte van het dakvlak wordt een ventilatiekanaal bevestigd die 
verbonden wordt met het bestaande luchtverwarmingssysteem in de 
kelder van de woning. Aan de hand van het ventilatiedebiet (0, 12 m3/s) 
wordt lucht afgezogen en in de bestaande luchtverwarming als 
aanvoerlucht gebruikt. Deze roestvrij stalen luchtkanalen worden, ter 
plaatse van de additie, in de holtes van de IPE liggers aangebracht. 

Buiten het stookselzoen 
Zoals in het vooronderzoek is gebleken zorgt een additie aan de 
zuidgevel voor een koellastreductie van ongeveer 20%. Door het 
toepassen van beweegbare zonwering is het mogelijk om zonradiatie 
te beperken en daarnaast voldoende daglicht binnen te krijgen. 
Door middel van een spindelmotor (zie Figuur I 0-26) kunnen de houten 
lamellen naar de zon toe bewegen, waardoor directe zoninstraling 
vermeden wordt. 

Om oververhitting te voorkomen zorgt kantalbare beglazing nabij het 
dakvlak voor voldoende doorluchting (zie Figuur I 0-25). Deze beglazing 
wordt eveneens aangestuurd door middel van een (eenvoudige) 
spindelmotor. 
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1 0.3.5 Deelconclusie 
Hel energieverlies van de vrijslaande woningen in 'I Hooi is grotendeels 
te compenseren door gebruik te maken van een additie op de zuidgeveL 
Deze additie draagt bij aan een energie-efficiëntere woning, waarbij 
minder energie gevraagd wordt om in het stookseizoen de woning op 
de gewenste temperatuur te brengen. 
Als kanttekening kan geplaatst worden dat zonder (lijdelijke) thermische 
opslag de benutting van de voorverwarmde lucht voornamelijk overdag 
plaatsvindt, doordat gedurende de avond en nacht de woning en de 
additie afkoelen. 

Echter dienen maatregelen getroffen te worden om oververhitting op 
hele dagen (~ 26 oq te voorkomen. De beweegbare lamellen en de 
kanlelbare beglazing, ten behoeve van ontluchting, dragen bij aan 
een behaaglijke binnentemperatuur, waarbij hoge binnentemperaturen 
in het entreegebied zo veel als mogelijk beperkt worden. 
Daarnaast wordt directe opwarming van de huidige zuidgevel door 
de additie vermeden, waardoor een behaaglijker binnenklimaat ontstaat 
in de zomermaanden en de koellast gereduceerd wordt (zie resultaten 
vooronderzoek). 

Naast energetische voordelen levert de additie ook ruimtelijke en 
functionele voordelen op. Het nieuwe entreegebied zorgt voor een 
duidelijkere benadering van de woning. Een nieuwe trap zorgt voor 
een prominentere toegang lot de eerste verdieping. Tevens beschikt 
de eerste verdieping over een grote open ruimte dat uitzicht biedt over 
de additie en het aanliggende openbare gebied. Deze ruimte kan 
naar gelang de wensen van de gebruiker worden ingedeeld. 

Voor de vrijstaande woning kan geconcludeerd worden dat een additie 
meerdere problemen kan oplossen. Alhoewel de investeringskosten 
wellicht hoog zijn, draagt de additie bij aan een levensduurverlenging 
van de woning. Daarnaast vormt de additie samen met de overige 
addities van de omliggende woningen voor een betere samenhang 
op hofniveau, wat de collectiviteit in de wijk ten goede komt. 
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Wanneer conventionele renovatiemethodieken niet voldoende 
bijdragen aan een levensduurverlenging van de woning, zal gekeken 
moeten worden naar andere methodieken om energie-inefficiënte 
woningen adequaat te renoveren. 
Eén van deze alternatieve methoden is het creëren van een additie 
die door integratie van verschillende energieoplossingen bij kan 
dragen aan de compensatie van het energieverlies en een reductie 
van het energieverbruik. 

Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat een additie op een 
sfimme manier de energie-efficiëntie van de woning kan vergroten. 
De aangedragen oplossingen zijn weliswaar vnj kostbaar ten aanzien 
van de conventionele renovatietechnieken, zoals na-isoleren en het 
vernieuwen van de aanwezige installaties, maar wanneer naast een 
energetische meerwaarde ook een functionele meerwaarde wordt 
gecreëerd, door middel van een additie, kan deze renovatietechniek 
zeker rendabel zijn. Een goed voorbeeld van deze situatie is de 
vrijstaande woning, waarbij een energetische opwaardering 
plaatsvindt en daarnaast de woning een functionele en ruimtelijke 
meerwaarde krijgt in de vorm van een nieuw entreegebied. 

Met name de woningen voorzien van een luchtverwarmingsinstallatie 
hebben veel profijt van de additie, doordat aanzienlijk bezuinigd kan 
worden op de stookkosten door het gebruik van voorverwarmde lucht. 
De exacte energiebesparing is echter moeilijk te bepalen, aangezien 
dit sterk afhankelijk is van het rendement van de gebruikte installaties. 

Naast de gebouwgebonden energiebesparingen is de verduurzaming 
van de wijk erg belangrijk als het gaat om de levensvatbaarheid van 
de wijk. De collectieve energieopwekking die nagestreeft wordt 
zal eveneens een (collectieve) bijdrage leveren aan de energie
efficiëntie van de wijk. 

Naast de bouwfysische voordelen van de addities worden de addities 
ook ingezet ter bevordering van de collectiviteit en samenhang op, in 
dit geval. hofniveau. Door het introverte karakter van het plangebied 
en de aanliggende woningen wordt in de huidige situatie een steriel 
beeld gecreëerd. De inzet van de addities. met overeenkomstig 
materiaalgebruik en werking, zorgt voor een duidelijkere samenhang 
binnen het ho~e. Tevens openen de patiowoningen en de vrijstaande 
woningen zich meer naar de openbare ruimte door respectievelijk het 
gecreëerde overstek en het aan het ho~e grenzende entreegebied. 

Conclusie van deze studie mag dan ook zijn dat een additie op 
verschiliende vlakken inzetbaar is voor de opwaardering van de 
afzonderlijke woningen en de gehele wijk. Hierdoor wordt de 
leefbaarheid vergroot en vindt op zowel gebouwniveau als Wijkniveau 
een kwaliteitssprong plaats. 
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TYPOLOGIE B I DETAIL V1.02 

Schaal 1:5 

Situatle (ooorsnede A·A ') 

I Exterieur I 
67~ Zonnepaneel 

bk. addiH~ =-:.::p=··r-=p= -~r-J·=r==f-~-iit~F- -·=r"=t--:::r·-:.T~-1 ................... ··-···-·· --··- ___ -·-····· =c:= =li~II_IE --~ :~·:.J:=J,=]IU~L=t=Cj=~l=:~ _:_-_l=t~~r_:t:1:~ 

651 0+ ~----------------------------- _____ _j 
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. 
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Mechanisme I 
t.b.v. beweegbare lamellen j 

bk.~l 
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61~ 
bk.dakra~ 

. 
I 

Stalen ligger (IPE220) 
. 

Enkele beglazing 

Houten lamel ___ _, Spindelmotor 
Western Red Ceder t.b.v. beweegbare beglazing 

Additie 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE BI DETAIL Hl.Ol 
Schaall:lO 

D =Bestaand 

Slaapkamer 

Hardhouten vlonderplanken -

.! 

I 
_____ _ ] 

luchtrooster 

I VIII 

Houten lamel 
Western Red Cedar 

-J J -L ... 
. T~ . 11 

Situatie (1" verdieping) 

Geperforeerde beplating 

Akoestisch absorberend 
paneel 

MOF 

Waterkerende folie 

Western Red Ceder fl ___ :~elbekleding 

Houten lat 

Stalen kolom (IPE220) 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Ventilatiedebiet 

~ 0,9 dm~/s perm~ 

Verbllfsn*nte 

Toletrulmte 

Bactulmte > 14 dm'/s 

Keuken ~ 21 dm"/s 

A Minimale eisen ventilatle volgens 
Bouwbeslult 2003 

I x 

Bijlage 2: Typologie B - Bouwfysische berekeningen 

_Minimaal ventilatiedebiet 

Verb!iifsgebjed (YG): 
Begane grond: 
Je Verdieping: 

Verblfifsruimte (VR): 
Begane grond: 

Keuken: 
Woonkamer: 

18 Verdieping: 
Slaapkamer 1: 
Slaapkamer 2: 
Slaapkamer 3: 
Slaapkamer 4: 

50m2 

56,9 m2 

10,7 m2 

39,3 m2 

11,8m2 

11,8m2 

12,8m2 

12,8m2 

Berekening ventilatjedebjet: 
BG: Keuken: 21 dm3/s 

Woonkamer: 39,3 • 0,9 = 35,37 dm3 / sec 
Toilet: 7 dm3/s 

1 e: Slaapkamer 1: 11.8 • 0, 9 = 10,62 dm3 /sec 
Slaapkamer 1: 11.8 • 0, 9 = 10,62 dm3 /sec 
Slaapkamer 1 : 12.8 • 0, 9 = 11.52 dm3 /sec 
Slaapkamer 1: 12.8 • 0, 9 = 11.52 dm3 /sec 
Badkamer: 14 dm3/s 

Minimaal ventilatiedebiet 121,65 dm3 / sec= o, 12165 m• 1 sec 



_Simulaties 

Programma: EnergyPius v6.0.0 

Voor alle simulaties zijn onderstaande instellingen gebruikt: 

Weerbestand: 
Amsterdam, NLD (NLD_Amsterdam.06240Cl_IWEC.epw) 

Materialen: 
Glas: 

Zone load: 
Occupancy Schedule: 
Activity Schedule: 
Llghlning Schedule: 
Electric Equipment Schedule: 
Gas Equipment Schedule: 
Outdoor Air per Person Schedule: 
Outdoor Air per Area Schedule: 
Air Change per Hour (ACH): 
ACH Schedule: 

0,9 Wlm.K 

Always Off 
Always Off 
Always Ott 
AwaysOff 
Always Off 
Always Off 
Always Off 
ventilatiedebiet (m' tsec) I volume (m') 

Always on 

Berekening Air Change per Hour (ACH): 
ACH = ventilatiedebiet (m3 I uur) I volume (m3) 

Ventilatiedebiet per woning: 
Ventilatiedebiet 8 woningen: 

ACH= 1483,92 I 196,2 m3 = 7,56 
ACH = 3503,52 I 306,24 m3 = 11 .44 

0,12165 m3 1 sec= 437,94 m3 1 uur 
0,9732 m3 I sec= 3503,52 m3 I uur 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Legenda: Bullenlemperaluur 
Addlle 

& Temperaluurverloop (10 1/m 14) februar1 

& Temperaluurverloop ( 11 1/m 15) maart 
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Bijlage 3: Typologie E - Tekeningen 

XIII I 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE E I DAKOVERZICHT 

Schaal 1 :500 

D =Bestaand 
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TYPOLOGIE EI PLATTEGROND (BG) 

Schaal 1 :200 

D =Bestaand 

Woonkamer 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE E I DOORSNEDE A-A' 

Schaal1:30 

V D =Bestaand 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE EI DETAIL VO.Ol 
Schaal l:lO 

=Bestaand 

3800.....:!:.L 
bk. adcl~ 

Gelamineerd beglozing met 
ingelegde PV-cellen 

~=========-

Stolen hoekproftel __ ____., 

---

Situofie (doorsnede A-A') 

Aluminium oplegkozijn 

---
' 

--~---···········--....... .. ~outen~~m:~gefi<oo•~ 
----- -------------··········-··-- ·-----··-----

4 
Trespo 

I 

Aluminium vo ond (Solorlux. l25) 
~-----· - ......... 

Exterieur Serre 

I 
Enkele beglozing 

_____ I r 
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TYPOLOGIE EI DETAIL V0.02 

Schaall :10 

= Bestaand 

Gelamineerd beglazing met 
ingelegde PV-cellen 

--- ------- - - ----- ------------, 

I ~ : 
I ____ Si_tu_atie (doorsnede A-A') 

~15+ 
~k. addilie 

Aluminium oplegkozijn 

r --
""' Energein (DuPont) ~ 

Phase Change Malerial 

___ __/ 

--?!1 

j ___ _ 

• 
I 

Stalen U-profiel t.b.v. afschot (15mm/m') 

-
Houte balk 

~ 
~k.plafond 

XIX I 



ADDITIONELE RE NOV A TIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE EI DETAIL V0.03 
Schaall :10 

0 =Bestaand 

38QQ:!:j__ 
bk.addltl~ ,-------

j== . 

.------------------------------~ 

Situatie (doorsnede A-A 'I 

Aluminium oplegkozijn 

Stalen ligger (IPE220) 

Houten klossen 
-Hl---- t.b.v. ophanging begloii 

Energain (DuPont) 
(Phase Change Material) 

38QQ:!:j__ 
bk. da~ 

._____A~·· ~r ~----+- Enkele beglazing 
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ol<. dakopbo~ 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Ventilatiedebiet 

Verblijfsgebied 0 9 dm per 

Verblijfsruimte ~ 0 7 dml/s perm 

Toiletruimte > 'dm'ls 

Badruimte l <4dm'/s 

Keuken 

.li. Minimale eisen ventilatie volgens 
Bouwbesluit 2003 

I XXII 

Bijlage 4: Typologie E - Bouwfysische berekeningen 

_Minimaal ventilatiedebiet 

Verblijfsgebied (VGl: 
Begane grond: 108m2 

Verbliifsrujmte (VR): 

Begane grond: 
Keuken: 
Woonkamer: 

Slaapkamer 1 : 
Slaapkamer 2: 
Slaapkamer 3: 
Slaapkamer 4: 
Logeerkamer: 

9 m2 

45,2 m 2 

9,13m2 

9,13m2 

9,13 m 2 

17,8 m 2 

8,6 m 2 

Berekening ventilatjedebjet· 

BG: Keuken: 21 dm3 /sec 
Woonkamer: 45,2 • 0,9 == 40.7 dm3 1 sec 
Slaapkamer 1: 9,13 • 0,9 == 8,22 dm3 1 sec 
Slaapkamer 2: 9,13 • 0,9 == 8,22 dm3 1 sec 
Slaapkamer 3: 9,13 • 0, 9 = 8,22 dm3 1 sec 
Slaapkamer 1: 17,8 • 0,9 == 16,02 dm3 1 sec 
Badkamer 1: 14 dm3 1 sec 
Badkamer 2: 14 dm3 1 sec 
Toilet: 7 dm3 I sec 

Minimaal ventilatiedebiet: 137.4 dm3 I sec== 0,1374 m• 1 sec 

Benodigde afmeting luchtafvoerkanaal 

Luchtsnelheid : 3 m/s 
0,137 4 I 3 == 0,046 m 2 = 460 cm2 (bijv. kanaal van 22 x 22 cm) 
Luchtsnelheid: 2 m/s 
0,1374 I 2 = 0,069 m 2 = 690 cm2 (bijv. kanaal van 27 x 27 cm) 
Luchtsnelheid: 1 m/s 
0,1374/ 1 = 0,1374 m 2 == 1374 cm 2 (bijv. kanaal van 37 x 37 cm) 

Berekening temperatuurverschil tussen additie en exterieur 
(uitgaande van een 'steady state' situatie) 

Formule: 

Ll. T ::: ( E,on * ZT AgkJS * Agkls) I ( verlies conveeHet + verliesgeleiding) 

=Temperatuurverschil in K (= 0 C) 
== Zonradiatie (W /m2) 

== Zontoetredingsfactor enkel glas = 0,6 

== Glasoppervlak (m2) = 324 m 2 (totaal per 3 woningen) 

verliesconvecHet = P (kg/m3)* CP (J/kg K) • ventilatiedebiet (m3/sec) 
verlies conveeHet = 1.2 * 1000 * 0,137 4 = 164,88 W /K 

verliesgeleiding =U glos (W fm2 K) • Aokls (m2) 
verliesgeleidW1g == 5 • 324 = 1620 W /K 



Januaf 

Februari 

Maat 

Mei 

Juni 

Augusu 

Septamber 

Oktober 

November 

Decamber 

0 
8 

0 
8 

§ 
:;; 
8 

0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 4.4 11.9 16.8 17.3 13.7 12.8 8.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.3 25.5 29,6 28.7 27.1 22.8 19,9 10.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o o.o 0,9 10,7 21.8 28.5 35.6 37,7 35.6 32.4 31.3 23.3 11.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 1,4 7,7 14,8 17.1 Z1.6 28.0 30.4 31,7 27.A 26.9 24.2 14,8 2.9 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 

0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 8,1 20.6 27.0 30,7 31.3 33.9 32,9 33,2 33.5 32.4 23.4 17.7 9,1 0,9 0.0 0.0 0.0 0.0 

o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 1.0 9.8 16.8 24,6 28,9 30.9 28.2 30.8 33.0 33.7 34.9 29.7 20.3 11.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.3 11.9 18.1 24.3 30.4 39.0 42,6 41.0 39.0 39,5 38.6 27,3 12.7 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

o.o o.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.7 6.6 14.2 20.2 27.1 31.9 30.4 32.1 35.1 35,6 25.8 14.8 4.3 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 5,0 10.8 18.9 26.7 ::111.7 30.3 26.1 25.2 19,4 17.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 

.& Temperatuurverschil tussen acidtie en bullen (0 C) 
Op basis van formule: AT z ( e_ • ZTA._ • A._) 1 ( verlies,_... + velles-) 

Gebruikte gegevens: 

0 0 0 

0 0 0 0 0 

Maat 0 0 0 0 

Apl 0 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 

Juni 0 0 0 

M 0 0 0 0 

Augusu 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Oktober 0 0 0 0 0 

November 

December 0 0 0 

8 
ö 
8 

0 
8 

§ 
0 39 105 149 153 121 113 76 0 

0 18 91 226 262 254 240 202 176 92 0 0 

0 0 95 193 252 315 334 315 287 277 206 98 0 0 

0 12 " 131 151 Zl9 268 269 ::1111 243 Zl8 214 131 26 0 0 

0 72 182 239 272 277 300 291 294 297 287 207 157 81 8 0 

87 149 218 256 274 250 273 292 298 309 263 180 103 20 0 

47 105 160 215 269 345 377 363 345 350 342 242 112 22 0 

58 126 179 2«1 ::1112 26? ::1114 311 315 2::111 131 38 0 0 

0 0 44 96 167 236 254 261 231 223 172 158 49 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 

0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 39 85 147 176 174 181 154 118 30 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 65 122 152 153 154 122 55 0 0 0 0 

0 0 30 46 104 95 110 82 26 0 0 0 

.& Gemiddelde zonradlotie per UIK (W /rn' K) 
Bron: CffmateConsu/tont 5.2 (Amsterdam Weotherlile: NW_Amsterdom.062400_1WEC.epw} 

J~ 

Februort 

Aprl 

Mei 

Juni 

M 

Oktober 

November 

December 

g § g 
§ g ~ 

~ g ~ 

g ~ ~ 

3,9 3,9 3.9 3.9 4.0 3,8 3,7 3.7 3,8 3,9 4.4 V 4.8 5,1 5.1 4.9 4.6 4.3 4.2 4.1 4.2 4,1 4.0 4.0 

3.2 3.1 2.8 2.7 2.5 2.4 2.4 2.2 2.7 3,5 4.2 4.6 4.9 5.3 5,4 5.1 4.9 4,5 4.0 4.0 3,8 3,6 3.5 3.4 

4,1 3,9 3,6 3.6 3.4 3,3 3,4 3.7 4.4 5.3 6.1 6.9 7.6 7.9 8.0 8.1 7.8 7.2 6.2 5.3 4.8 4,5 4.3 4.3 

9.5 9,3 9.2 8.8 8.8 9.3 10.6 12.0 13.2 14.3 15.1 15.7 16.2 16.6 16.5 16.2 15.9 15.4 14.6 13.4 12.3 11.3 10.9 10.4 

12.3 12.0 11.8 11.8 11.7 12.7 14.0 15.1 15.9 16.6 17,4 17,7 18.1 18,1 18.1 18.2 17.9 17.5 17.2 16.1 14,8 13.7 13.1 12.7 

1414 14.1 14.1 14,0 13.8 14,6 15.6 16.6 17.5 18.1 18,9 19,4 19.6, 19.8 19.9 19.8 19.3 18,9 18,3 17.4 16,5 15,6 15.1 14.7 

15.3 1S.O 15.0 14,9 14.7 14.9 15.5 16.4 17.3 IS.O 18.7 19.2 19.6 19,9 20,0 20.0 19.7 19.0 18.3 17.2 16.2 15.8 15.4 15.3 

12.5 12.3 12.0 11,9 11.7 11.9 12.A 13.3 lU 15.6 16.4 16.9 17.3 17.5 17.3 17.2 16.9 16.1 15,0 14.A 13.7 13.4 12.9 12.6 

9.f 9.6 9,4 9,3 9,1 9.1 9,0 9.3 10.4 lU 12.1 12.8 13.1 13.2 13,1 13,0 12.3 lU 10,9 10.6 10.4 10.3 10,3 10,1 

5.7 5,6 5.6 5,4 5.4 5.2 5.2 5.0 5.5 6.4 7.3 8.1 8.5 8.9 9.0 8.6 7.8 7.1 6.5 6.2 6.1 5.7 5.6 5.6 

4,1 4,0 4,0 4.0 4,0 4.0 3.9 3.8 3.9 4.3 4.6 4.8 5.1 5.2 5.2 5.0 4,7 4.6 4.6 4,6 4,6 4.7 4.5 4,4 

.& Gemiddelde luchttemperatuur per uur ("C) 

Bron: CtimateConsultant 5.2 (Amsterdam Weotherl!le: NW_Amsterdom.062400_1WEC.epw} 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Niet gecompartimenteerd {h=600mm) 

Niet gecompartimenteerd {h= lOOOmm) 

Niet gecompartimenteerd, 
inclusief serre {h=600mm) 

Gec ompartimenteerd {h=600mm) 

I XXIV 

_Simulaties (validatie handmatige berekeningen) 

Programma: EnergyPius v6.0.0 

SltuaHes: 
Niet gecompartimenteerd (h=600mm) 
De additie voor de drie aaneengeschakelde patiowoningen wordt 
gezien als één zone. De hoogte van de zone is 600mm. 

Niet gecompartimenteerd (h=1000mm) 
De additie voor de drie aaneengeschakelde patiowoningen wordt 
gezien als één zone. De hoogte van de zone is 1 OOOmm. 

Niet gecompartimenteerd. inclusief serre (h=600mm) 
De additie ter plaatse van het dakvlak staat in verbinding met de serre 
ter plaatse van de bestaande schuifpui. 

Gecompartimenteerd (h=600mm) 
Voor elke patiowoning is een gescheiden zone gecreëerd 
(gecompartimenteerd) . De hoogte van de zone is 600mm. 

Voor alle simulaties zijn onderstaande instellingen gebruikt: 

Weerbestand: 
Amsterdam, NLD (NLD_Amsterdam.062400_1WEC.epw) 

Materialen: 
Glas: 

Zone load: 
Occupancy Schedule: 
Activity Schedule: 
Lightning Schedule: 
Electric Equipment Schedule: 
Gas Equipment Schedule: 
Outdoor Air per Person Schedule: 
Outdoor Air per Area Schedule: 
Air Change per Hour (ACH) : 
ACH Schedule: 

0,9 Wlm.K 

Always Off 
Always Off 
Always Off 
AwaysOff 
Always Off 
Always Off 
Always Off 
ventilatiedebiet (m' tsec}f volume (m' } 

Alwayson 

Berekening Air Change per Hour (ACH): 
ACH= ventilatiedebiet (m' 1 uur) I volume (m3) 

Ventilatiedebiel per woning : 
Ventilatiedebiet 3 woningen: 

Niet gecompartimenteerd: 
Hoogte = 600mm: 
Hoogte= 1000mm: 
Inclusief serre: 

Gecompartimenteerd: 

0,137 4 m3 I sec = 494,64 m' I uur 
0.4122 m3 I sec = 1483.92 m' I uur 

ACH= 1483,92 I 196,2 m3 = 7,56 
ACH= 1483,92 I 327m3 = 4,54 
ACH= 1483,92 I 228,15 m3 = 6,5 

ACH = 494,64 I 65.4 = 7,56 



Legenda: Bultentemperaluur 
Niet gecompartimenteerd (h=600mm) 
Niet gecompartimenteerd (h=HXXlmm) 
Niet gecompartimenteerd- Inclusief serre 
Gecompartimenteerd - Patiowoning 1 
Gecompartimenteerd - Palloworing 2 
Gecompartimenteerd - Patiowoning 3 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE F I PLATIEGROND BEGANE GROND 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE F I PLATTEGROND 1e VERDIEPING 
Schaal 1:1 00 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE F I DOORSNEDE A-A' 
Schaal1:60 

57~ 

29~ 

=Bestaand 

Detail Vl.Ol 
:-·-·-·-·1 

' 





ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

TYPOLOGIE F I DETAIL VO.Ol 
Schaall:lO 

Dubbele beglazing 
Zonnepaneel 

57~ 

51~ 
ok. Tresp?JL_ 

I XXXIV 

• 
Staalprofiel (IPE220) 

Additie 

----· ·····-·-·-·--··-

(Na-)isolatie 

__ _l_ ___ .... 

I J W""'-1 ga<tenkan 

I 

L __ _ 



TYPOLOGIE F I DETAIL HO.Ol 
Schaal l: lO 

Houten lamel 
Western Red Ceder 

·--- -:~ 
I 

*-··· __ !fmL1 
Sitvatie (1• "e4'dieplngl 

---··---·---û - - 7111 --------Pf,---------v _j .-
i Enkele beglazing I I 

Aluminium goot 

I · 

Luchtafvoerlcanaal 

/ 
HWA 

/ .......... 

Stalen rolverbinding ter 
voorlcoming van horizontale 
verschuiving 

Stalen kozijn 

xxxvl 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Bijlage 6: Typologie F - Bouwfysische berekeningen 

Ventila tiedebiet 

Verblijfsgebied 

-~~~~_!_e - - · _:...._c__c_:_: __ 

Toiletruimte 

Badruimte 

Keuken 

À Minimale eisen ventilatie volgens 
Bouwbesluit 2003 

I XXXVI 

_Minimaal ventilatiedebiet 

Verblijfsgebjed (VG) : 
Begane grond: 
1• Verdieping : 

Verblijfsruimte (VR) · 
Begane grond: 

Keuken: 
Woonkamer: 

1• Verdieping : 

54,2 m2 

54.4 m2 

11.7 m2 

42,5 m2 

VG=VR 

Berekening ventilatiedebiet 
BG: Keuken: 21 dm3/s 

Woonkamer: 
Toilet: 

1e: Slaapkamers: 
Badkamer: 

42,5 • 0, 9 = 38,25 dm3 I sec 
7 dm3/s 
54.4 • 0,9 = 48,96 dm3 /sec 
14 dm3 /s 

Minimaal ventilatiedebiet 129,21 dm3 1 sec= 0,12921 m3 1 sec 

Benodigde afmeting luchtafvoerkanaal: 

Luchtsnelheid : 3 m/s 
0,12921 13 = 0,043 m 2 = 430 cm2 (bijv. kanaal van 21 x 21 cm) 

Luchtsnelheid: 2 m/s 
0,12921 I 2 = 0,065 m2 = 650 cm2 (bijv. kanaal van 26 x 26 cm) 

Luchtsnelheid: 1 m/s 
0,12921 1 1 = 0,12921 m2 = 1292 cm2 (bijv . kanaal van 36 x 36 cm) 

Berekening temperatuurverschil tussen addHie en exterieur 
(uitgaande van een 'steady state' situatie} 

Formule: 

LI.T = ( E,on • ZT A
9

1a, • A9 10 , ) I ( verlies conveetier + verliesgeleiding ) 

=Temperatuurverschil in K (= oq 
= Zonradiatie (W /m2) 

= Zontoetredingsfactor enkel glas = 0,8 

= Glasoppervlak (m2) = 34,9 m 2 

verliesconvec•er = p (kg/m3)* CP (J/kg K) • ventilatiedebiet (m3/sec) 
verlies conveefier = 1,2 • 1000 • 0, 12921 = 155,052 W /K 

verliesgeleidng = U
9

1a, (W /m2 KJ • A
9

1as (m2) 

verlies
9

• 1eidng = 5 • 34,9 = 17 4,5 W /K 



o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 1,5 7.7 19.2 22.2 21.5 20.3 17.1 14.9 7.8 0.3 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.7 8,1 16.4 21..4 26.7 28.3 26.7 24.3 23.5 17.5 8.3 0.1 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 

o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 1.0 5.8 11.1 12.8 17,7 21.0 'ka 23.8 20.6 20.2 18.1 11.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 6.1 15.4 20.3 23.1 23.5 25.4 24.7 24.9 25.2 24.3 17.6 13.3 6.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.4 12.6 18.5 21.7 23.2 21.2 hl 24.8 25.3 26.2 22.3 15.3 8.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Juli o.o o.o o.o o.o o.o 0.1 4.0 8.9 13.6 18.2 22.8 29.3 ho 30.8 29.3 29.7 29.0 20.5 9,5 1.9 o.o o.o o.o o.o 
o.o 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 0.5 4.9 10.7 15.2 20.3 23.9 k.a 24.1 26.4 26.7 19.3 11.1 3.2 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 

September 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 8.1 14.2 20.0 21.5 22.7 19.6 18.9 14.6 13.4 4.2 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 

Okiober 0.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o 3,3 7.2 12.5 14,9 14.8 15.3 13.1 10.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

November o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o,o 0.2 5.5 10.3 12.9 ho 13.1 10.3 u o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
0.0 0.0 0.0 o.o o.o o.o 0.0 o.o 0.0 2.5 3,9 8.8 8.1 9.3 7.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 

À Temperatuurverschil tussen additie en bulten (0 C) 
Op basis van formule: ll.T = ( E". • ZTA.,. • A.,.) I ( ver11esc..- +verlies-) 

Gebruikte gegevens: 

0 0 0 0 

Februcoi 0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

Jul 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Oktober 0 0 0 0 

No~ 0 0 0 0 

0 0 0 0 

§ ~ i i 
~ i ~ ~ 

;;; 
i5 

0 0 39 105 149 153 121 113 76 0 

18 91 226 262 254 240 202 176 92 0 0 

95 193 252 315 !î3:4 315 287 277 206 98 I 0 

12 .. 131 151 20J 248 269 281 243 238 214 131 26 0 

72 182 239 272 277 300 291 294 297 287 207 157 81 8 

87 149 218 256 274 250 273 292 298 309 263 180 103 20 

47 105 160 215 269 345 ~77 363 345 350 342 242 112 22 

6 51 126 179 240 2112 fû9 284 311 315 228 131 38 0 

0 .. 96 161 236 2.54 261 231 223 172 158 49 0 0 

39 85 147 176 174 181 154 118 30 0 0 0 

2 65 122 152 153 154 122 ss 0 0 

0 0 30 46 104 95 110 82 26 0 0 0 0 

0 0 

0 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

0 

0 

0 0 0 

À Gemiddelde zonradiotie per uur (W/m2 K) 
8-on: C/imoteConsultont 5.2 {Amsterdam Weothernle: NW...Amste<dom.062400_1WEC.epw) 

3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 3.8 3.7 3.7 3.8 3.9 4,4 4.7 4.8 5.1 5.1 u 4.6 4.3 4.2 4.1 ~.2 4.1 4.0 4.0 f- 3.2 3.1 2.8 2.7 2.5 2.4 2.4 2.2 2.7 3.5 4.2 4.6 4.9 5.3 5.4 5.1 4.9 4.5 4.0 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4 

4.1 3.9 3.6 3.6 3.4 3.3 3.4 3.7 4.4 5.3 6, I 6.9 7.6 7.9 8.0 8.1 7.8 7.2 6.2 5.3 4.8 4.5 4.3 4.3 

9.$ 9.3 9.2 8.8 8.8 9.3 10,6 12.0 13.2 14.3 15,1 15.7 16.2 16.6 16.5 16.2 15.9 15,4 14.6 13.4 12.3 11.3 10.9 10.4 

12.3 12.0 11.8 11.8 11.7 12.7 14.0 15.1 15,9 16.6 17,4 17.7 18.1 18.1 18.1 18.2 17.9 17.5 17.2 16.1 14.8 13.7 13.1 12.7 

Juli 14.4 14.1 14.1 1'-0 13.8 14.6 15.6 16.6 17,5 18.1 f8,9 19.4 19.6 19.8 19.9 19.8 19.3 18.9 18.3 17.4 16.5 15.6 15.1 lU 

15.3 15.0 15.0 14.9 14.7 14.9 15.5 16.4 17.3 18.0 18.7 19.2 19.6 19.9 20.0 20.0 19.7 19.0 18.3 17.2 16.2 15.8 IM 15.3 

12.5 12.3 12.0 11.9 11.7 11.9 lU 13.3 14.4 15,6 16.4 16.9 17.3 17.5 17,3 17,2 16.9 16,1 IS.O 14..4 13.7 13.4 12.9 12.6 

Okiober 9.9 9.6 9A 9.3 9.1 9.1 9.0 9.3 10,4 11.4 12.1 12.8 13.1 13.2 13.1 13.0 12.3 11.4 10.9 10.6 10.4 10.3 10.3 10.1 

November 5.7 5.6 5.6 5.4 5.4 5.2 5.2 5.0 5.5 6.4 7.3 8,1 8.5 8.9 9.0 8.6 7.8 7.1 6.5 6.2 6.1 5.7 5.6 5.6 

4,1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.9 4,3 4,6 4.8 5.1 5.2 5.2 5.0 u 4.6 4.6 u 4.6 4.7 4.5 4.4 

À Gemiddelde luchttemperatuur per uur (0 C) 

8-on: ClimoteConsu/tont 5.2 (Amsterdam Weothertlle: NW_Amsterdom.062400_1WEC.epw) 

XXXVIl I 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

.... Gemiddelde 45,0 

temperatuurverloop in de 

additie gedurende een dag 
<0.0 

op basis van handmatige JS,O 

berekeningen 
JO,O 

E 
E 

25.0 - Januari ; 
- Februari ! 

i 20,0 

- Maart 
~ 

- April lM 

- September 
10,0 

- Oittober 

- Nc,vember 5.0 

- December 
0,0 

~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ 
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö 

n1• 

I XXXVlil 



_Simulaties (valldaffe handmatige berekeningen) 

Programma: EnergyPius v6.0.0 

Weerbestand: 
Amsterdam. NLD (NLD_Amsterdam.062400_1WEC.epw) 

Materialen: 
Glas: 

Zone load: 
Occ upanc y Schedule: 
Activity Schedule: 
Lightning Schedule: 
Electric Equipment Schedule: 
Gas Equipment Schedule: 
Outdoor Air per Person Schedule: 
Outdoor Air per Area Schedule: 

0.9 Wlm.K 

Always Off 
Always Off 
Always Off 
Aways Off 
Always Off 
Always Off 
Always Off 

Air Change per Hour (ACH) : 
ACH Schedule: 

ventilatiedebiet (m' /sec) I volume (m') 

Always on 

Berekening Air Change per Hour (ACH): 
ACH = ventilatiedebiet (m3 I uur) I volume (m3) 

Ventilatiedebiet woning: 
Volume additie: 

ACH= 464,12 I 100.4 = 4,6 

0,1292 m3 I sec= 464.12 m3 I uur 
100.4 m3 

XXXIX I 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Legenda: Bullentemperaluur 
Temperaluur additie 

& Temperaluurverloop (20 1/m 24) januarl 

& Temperaluurverloop (10 1/m 14) februari 

I XL 



.. 

.a. Temperaluurverloop (051/m 10) maart 

xu 1 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Bijlage 7: EPC Berekeningen 

Typologie 8 - Oorspronkelijke situatie (niet nageïsoleerd} 

NEH. NPR 5121 

ALGEMENE GEGEVENS 

Typoiglo B 

D:\Ooeumenten\TUE\Ar.tudoren • ~ldng\EPC\Typo EIEPW...,..mma\Typolgle B ·Niet nogeiooleerd.epw 

Soortb..-11 

EPC-elo 

INDELING GEBOUW 

totooi 

Woon tunet• 

0,10 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · TRANSMISSIE 

Dak 

Ct>MinJcllo 

W-vel 

Dak 

Ooatgwel 

Totaal 

t.utt.n,W 

~ 

bulten, 0 

buiten, boven 

b"f1'81'U!f/ 

bulten, W 

buien, boven 

bulton, 0 

EJ5W-IIPR5t2i112.02 

I XLII 

Buitenmuw

Giea 

Glee 

liloef 

Bultenmuur 

Glaa 

Gla•2 

Voordeur 

Dak 

c;ooWuc;t;edHI 

U en muur 

Glaa 

Dak 

a,~tenmuw 

Gla 

Bultendeur 

A 

[m'J 

1.1 

7 ,5 

3,0 

12,5 

13,7 

u 
0,1 

1,1 

5,2 

125,1 

A 

{m? 

14,7 

5 ,1 

71,5 

8,5 

8 ,5 

3 ,8 

tt1 ,1 

Ag{m? 

94,00 

71 ,40 

155,40 

'* Re 

[m] {m'I<.W/ 

0,33 

0,57 0,01 

0,33 

0,01 

Hiv Re 

[m} [m'IWf} 

0,33 

0 ,33 

0,33 

u 
{Witn'KJ 

2,00 

5,70 

5,70 

0,11 

2,00 

5,70 

5,70 

2,30 

4,55 

u 
(Witn'KJ 

2,00 

5,70 

2,13 

2,00 

5,70 

4,00 

ZTA helling IDI'I- ba~ 

H rJ waring 

0,10 80 Ril ninlmale belemmering 

0,10 90 nee rrVnimale belemmering 

0,10 80 "" minimale be4emmertng 

0,10 90 nee ITW\imale belemmering 

0,00 90 nee nlnimafe belemmering 

ZTA ~Zot!· baodleduwing 

{·} rJ -*"' 

0,10 90 nae "*"mol• -mmerlng 

0,10 90 nee 
--belemrnertng 

0,80 90 nee "*'IIMie be&emmertng 

7oug2011 -12:351EPÇ0Ut liîi I 



NEN, NPR 5121 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN 

Er il gerekend v~gens de torflblre methode m.b.t de koudebruggen. 

Bij de forfablre methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. 

Geen gegevens wor fineeite lcoudebruggen ingevoerd 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS -INFILTRATIE 

qv1 O;lulr/ml van de woonAinctle: 0,852 [dm'/am'] 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS- THERMISCHE CAPACITEIT 

bouwtype van de woonfunctie: trecltioneel, gemengd zwaar 

INSTALLATIE W- VERWARMING EN HULPENERGIE 

Vll!ti'Wanningssysteem 1 • VetWsnning 1 

YeiWIII'mingstoeatel 

installatiekenmerken 

hulpenergie 

eengewezen zones: 

typetoeatol 

type luchtverwanner/ketel 

inclvkklete bemetering 

installatie voorzien v.., butremd 

type verwarminglichaam 

opwekldng8rendema'lt (Nopw;verw) 

t)'lteenwendenw~t (Nsy.;verw) 

aantal ketell-cvnuchtverwarmert met waakvlam 

guke~ 

_mtepo.., 
in<lvtduele warmtepomp 

gebo._bonden-cht 

Begane grond 

1 e vercleplng 

INSTALLATIE W- WARMTAPWATER 

nr. opwelddngstoestel 

1 galgestookt warmwater of comb .•. 

"'...., Nopw,1op qv;wp 

H (dm"'o( 

0,300 

aantal 

bsdr 

indvldueel centraal vet'W1!111111ingstoestel 

conventionele Ketel 

jo 

overig (bijv. radiatoren) 

0,7501-1 

0,9501-1 

niet \loorzien van ventilator 

niet voorzien van elektronica 

drculatiepomp niet voorzten van pompregeling 

geen circulatiepomp aanweDg 

geen parallel buffervat .. nwezlg 

lengte circulatielelding 0,00 km 

aantal Lbadr 

(m( 

6-8 

Laanr 

(m( 

8-10 

Lcirc 

(m( 

0,0 

d;inw Qbeh;tap;bruto 

(mm( (MJ( 

15149 

EPW- NPR 5129 \'2 .02 7oug2011-12:35/EPC-z,llblz. 2 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

NEIUI'R51211 

INSTALLATIE W - VENTILATIE 

Ventilatiesysteem 1 - Venti/Mie 1 

ventildevoorziening 

type warmteterugwinning 

type voorv--mng 

aangewezen zonee 

nab.luriJte luchtto• en afvoer 

geen warmteterugwinning 

geen voorverwannng 

Begane grond 

1e venleplng 

INSTALLATIE W- VENTILATOREN 

ventil•tielysleem 

Ventlllltleay.teem 1 - VenUiaUe 1 

INSTALLATIE W- KOELING 

koelsysteem: -vrije koeling 

type 11'8ntilator 

(geen ventilator) 

opwekü'lgerendement voor koeling (Nopw;koel) 

aysteenwendement voor koeling {Ns)'l;koel) 

INSTALLATIEE-VERLICHTING 

omschrijving zone 

Begane wond 

1e verciaping 

totaal 

RESULTATEN -INFORMATIEF 

C02-e~e 

Risico ,. hogo -porotuNn [TOjuiQ 

Omodtrijving zone 

Begane grond 

1• verdeplng 

EPW- NPR 512i V2.az 

I XLIV 

AQ{m'} 

94,0 

71,4 

185,4 

geen koelmachine aanwezig 

nee 

12138 kg 

TOju/1 

0,000[-[ 

0,000[-[ 

Qprim;vf{MJ} 

5303 

4028 

9330 

0,58 (loog - matig rloleo) 

0,27 (loog - matig rloleo) 

7 ... 21111 - 12!1111 EPï>Z.el biL i 



NEH. NPR51 211 

RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

verwarm.,g Qprtm;verw 147990 MJ 

hu5penergle Qprtm;ldp;v..w 5860 MJ 

wanntlipw11ter Qprtm;tap 50496 MJ 

ventilatoren Qprtm;vent OMJ 

verlichting Qprtm;vl 9330 MJ 

zomercomfort Qzom;comf 1496 MJ 

koeling Qprtm;koel OMJ 

bevochaglng Qprtm;bev OMJ 

comp. PV-cenen Qprtm;pv OMJ 

comp. \NK Qprtm;co~;WK OMJ 

totaal Qpres;lol 215172 MJ 

Qpre1;toel 61279 MJ 

Qsno;1alul I (( 330 • Ag;vorw + IS • 
_ ... ,. Copc ) . 

215172 115,4 212,5 1,12 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 

Bouwkundige gegeven. Begane grond, Vloer: er • geen waarde voor de perimeter P ingevoerd. 

EPW- NPR 11211 V2.02 7 oug 2011 -12:31 I EPC>2,11 blz. 4 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Typologie B - Nageïsoleerd 

HEN, NPR 5121 EP-- •W!!!!I!I!bouw!n 

ALGEMENE GEGEVENS 

Typoiglo B Projecto .. ctvtjwlng 

Bettandenaam 0:\0ocumenten\TUE\Afatuderen- Ultwerklng\EPC\Type E\EPW' programme\Typolgle B- Nlgelaoleerd.epw 

Soort bouwwerk 

EPC-ei1 

WoonfUnctie 

0,80 

INDELING GEBOUW 

Type 

Verwannd 

Verwannd 

totaal 

Oml<hrijving zone 

Begone III'Gnd 

1 e vercleping 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · TRANSMISSIE 

w .. ~govo~ 

Vlo« 

Oootgovol 

Dak 

Totaal 

conatruclie 

Westgevel 

Dak 

OoaiQeYel 

Totaal 

buiten, W 

llrulp 

bulten, 0 

bulon, boven 

begtWJzing 

bubn,W 

bulten, bcwen 

buiten, 0 

IPW- ïFR 6121 ïl2.ä2 

I XLVI 

Buitennw.~ur 

Glu 

Glu 

Vloer 

Bultennw.~ur 

Glu 

Glu2 

Voordeur 

Dok 

constructiedeel 

Buitenmuur 

Glaa 

Dok 

BuitennJJw 

Glas 

Buitendeur 

A 

{m'J 

8,1 

7,5 

3,0 

82,5 

13,7 

3,9 

0,6 

1,6 

5,2 

126,1 

A 

{m'/ 

14,7 

5,1 

71,5 

9,5 

6,5 

3,8 

111,1 

Ag{m'J 

94,00 

71,411 

165,40 

Hl<r Re 

{m/ {m'KIHJ 

1,51 

0,57 2,10 

1,51 

1,50 

Hl<r Re 

{mj {m'KIHJ 

1,51 

2,66 

1,51 

u 
{Whn'Kj 

0,60 

3,00 

3,00 

0,14 

0,60 

3,00 

3,00 

2,30 

0,61 

u 
{Whn'KJ 

0,60 

3,00 

0,36 

0,60 

3,00 

4,00 

ZTA helling zon- beechoduwing 

1-J r1 -mg 

0,80 90 minimale belemmering 

0,80 90 nee m6nlmale belemmeMg 

0,80 90 noo minimale belemmering 

0,80 90 noo rr*'lmolo belommering 

0,00 90 minkMie beleltVIWing 

ZTA helling zon- beechoduwing 

{-/ r1 -mg 

0,80 90 nee minimale belenvnering 

0,80 90 nee minimale belemmering 

0,80 90 minimale belemmering 



NEN. NPR5129 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · LINEAIRE KOUDEBRUGGEN 

Er tt gerekend volgeM de forflltai'e methode m.b.t de koudebruggen. 

BIJ delorfablre methode -dl•en COfrec11o op de u.-orde toegepast. 

GMn ~~· voor n• koudebruggen ingevoerd 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS ·INFILTRATIE 

0,152 (dm'lam'J 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · THERMISCHE CAPACITEIT 

hcHone .. , a-mengel ZWIIal 

INSTALLATIE W · VERWARMING EN HULPENERGIE 

VOIMIIningotoeofel 

hulpenergie 

ungewezen zonee: 

typetoeotel 

typelucl1tvelwormorlht.l 

ildividuele bemetering 

hilalate voanien wn burtervat 

type verwanninplk::ha.m 

opwolddnguendoment (Nopw;ve...., 

ayateomnondement (Naya;v....., 

aantal kete~nuc:htv-.nnera met waakvlam 

geaketelao-cv 

- ... 
lnclvlcllele._,mtlt>CJ~ 

~-Bo--glond 

•• venle!*>g 

INSTALLATIE W • WARMTAPWATER 

nr. opwelddngatoNtel kl"•• Nopw;tap qv;wp 

{-/ {dm'fl/ 

1 gngettookt warmwater of comb ... 0,300 

EPW - NPR 5121 Vii2 

unteJ 

bodr 

individueel centraal verwarmlng.toeatel 

conventionele Ketel 

n•• 

overig (bijv. radatoren) 

0,7SO (-) 

0,9SO (-) 

niet voorzien van ventilator 

nl.t voorzien van elektronica 

àrculaUepomp niet voomen van pompregeling 

geen drcu1.Uepomp aanwezig 

geen pOlllillel bullemd ur-zlg 

lengte drcuhllelelding 0,00 llm 

aantel .... , Lbadr 

{m/ 

6-1 

La8nr 

{mi 

11-10 

Ldtc 

{mj 

0,0 

I!P-., !!!!O!!!!!I!ouw 

d;inw Qbeh;tllp;bruto 

{mm/ {AIJ/ 

15149 

XLVII I 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

NEN.-5121 

INSTALLATIE W- VENTILATIE 

Ventil•tiesy«eem 1 - Ventilatie 1 

ventlllltleYOOf"Zienlng 

type warmteterug.Winlng 

type voorverwwning 

aangewezen zonet 

nabuiiJ:e luchtto. ., afvoer -n -torugwlnnng 

geen voorverwarming 

Begane grond 

te venloping 

INSTALLATIE W - VENTILATOREN 

vent;JatiNyateem 

Ventiletieay~~teem 1 - Ventlatie 1 

INSTALLATIE W- KOELING 

koelsy.teem: typo toeotel 

vrtjo-ng 

tyr»ven/j/

(goon von111otor) 

opwekkingarendement voor koeling (Nopw;koeJ) 

systeenvendement voor koeling (Nsyo;koel) 

INSTALLATIEE-VERLICHTING 

omschrijving zone 

Begane grond 

1e verdeplng 

totaal 

RESULTATEN -INFORMATIEF 

C02-eml ... e 

Risico te hoge t.rnpegb.lrw~ (TOjulq 

Om~Chtjjvingzone 

Begane grond 

1everdi.ng 

EPW- ïFït st2ï V2.o:z 

I XLVlil 

Ag{m' 

IU,O 

71,4 

185,4 

8824 kg 

geen koelmachine aanwezig 

nee 

0,000 [·) 

0,000 1-1 

Qprim;vi{MJ] 

5303 

4028 

9330 

TOju/i 

2,30 (m1tlg- groot rt•co) 

2,83 (moag- groot rtolco) 

EPWDonfuncties en woongebouwen 

7 .. 21111-t2:M/I!PC>1,141á. 3 



NEN. NPR 112! 

RESULTATEN · ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

v.....ong Qprtm;vecw 

huipene<~ Qprim;hulp;vww --· Qprtm;tap 

ventlatoren Qprtm;vent -D Qprtm;vl 

lomercomfort Qzom;comf 

koeling Qprim;koel 

bowchtlglng Qj>rim;bev 

CCI!Ip. PV ....... Qprim;pv 

co~. VVK Qprim;cof111~ 

fDOial QprH;lal 

Qpreo;toel 

Qprw .... I (( 330 ' "«-W + 111 • 

121111 185,4 

$3134 MJ 

$860 MJ 

50496 MJ 

OMJ 

0330 MJ 

634$ MJ 

OMJ 

OMJ 

OMJ 

OMJ 

12$16$ MJ 

81278 MJ 

_,. 0.,0)• 

Z1U 1,12 

RESULTATE~ · AANDACHTSPUNTEN 

Bouwkundige gegewna Beglne •ond, ~o«: er • geen wa.de voor de perimeter P notvo.d. 

lPW-fiill !ia VZ:il2 

IIPC 

~.14 Epcv_ nlll_ EPC411-I Jo-l-

7 111112öii -12:d I ï!Pt>;;J41ïïi 4 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Typologie E - Oorspronkelijke situaffe (niet nageïsoleerd) 

EP-ol!oon_,l!lbou!!!n 

ALGEMENE GEGEVENS 

T.",alogieE PrvjoelomocM)Ying 

Bes1andlnaam 

Omoc:tvi)Ying b..-rk 

M'" 

0:\Doa.~menten\TUE\Aiwtuderen- uttwerklng\E.PC\l)pe E\EPW' pro.-mm~~\Typologie E ·Niet na~aoleerd.epw 

INDELING GEBOUW 

Type 

Verwarmd 

Wocnt..ctle 

0,80 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · TRANSMISSIE 

-.vol 
ZuldgeYel 

~I 

O.k1 

\/loof I 

Totall 

bulton, N 

builan,W 

bulten, z 

buiten,O 

constructiedeel 

~ ...... 
Gloo 

Glu2 

Buitendeur 

Buitenmuur 

Buttenmuur 

Glazen pul 

Glas 

Glas 2 

Buitenmuur 

Glas 

Glae2 

Glu3 

Glu4 --Dek 

\o1cer 

A 

{m' 
38,3 

8,8 

2,7 

1,5 

80,0 

28,8 

21,0 

3,7 

2,7 

31.2 

2,7 

2,7 

2,7 

1.2 

1,7 

170,0 

170,0 

551,8 

Ag{m'} 

170,00 

Hier Re 

{m} {m'KN{} 

0,33 

0,57 

0,33 

0,33 

0,33 

0,92 

0,08 

u 
{WAn'K} 

2,00 

5,70 

5,70 

2,90 

2,00 

2,00 

5,70 

5,70 

5,70 

2,00 

5,70 

5,70 

5,70 

5,70 

2,90 

0,94 

0,18 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · LINEAIRE KOUDEBRUGGEN 

Ere. g.,.kend volgene de bfabn methode m.b.t de koudebruggen. 

Bij clo -- molhoclol _,. _, ocrredle cp clo u.-rdo -put. 
G"n gegewna worlineaire koudebnJggen ingeVO«ff 

EJIW- NPR S121 VU2 

ZTA heling ZCII- ~ 

1-1 rJ ~ 

0,80 90 -belemmering 

0,80 90 nu rrinimlle belemmering 

0,00 90 ... rnktlmele belemmering 

0,80 90 nee minimale betemmering 

0,80 90 nee minimale belemmering 

0,80 90 nee minimate belemmering 

o,8o 90 nee minimale belemmering 

0,80 90 nee minimale belemmerilg 

0,80 90 nee minimale betemmemg 

o,80 80 nee rNnlmele belemmerTig 

0,00 90 ... mlnlrnole belemmering 



NEH. NP!! 512!1 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · INFILTRATIE 

qv1 O;kartrn' VWI de woonlmctie: 2,t445 (dm'/om'] 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · THERMISCHE CAPACITEIT 

bouwtype van de woonfunctie: 

INSTALLATIE W · VERWARMING EN HULPENERGIE 

vlfW8r'n1nptoestel 

Installatiekenmerken 

type toettel 

typeluch_",.,,._ 

inclvtcklele bemet.tng 

inatahtie voorzien wn butlervat 

type verw&rmgald'l•am 

opwekldngonndom.,. (Ncpw;verw) 

sydeennndornonl {Nrp;vllfWj 

aantal ke~"-tc::tltv~ metwaablam 

aangewezen zone.: 

__ ...., 
inclviduele vwanntllpon.., 

gebo.._t>oodon --.cht 

Verwarmde zone 1 

INSTALLATIE W • WARMTAPWATER 

1 ~kt--ofoomb ... 

INSTALLATIE W · VENTILATIE 

qv,wp 

[dm 'liJ 

Ventitati .. yateem 1 - Ventilatie 1 

venllladevoorzlening 

type w.mteterugwlnnlng 

mechanlacha b::httoe-, nlltuuriiJI;e afvoer 

geen _"_gMining 

type YOOIVOfWIIIrMlg D"" worverwarning 

Verwwmde zone 1 

INSTALLATIE W · VENTILATOREN 

typo....til-

direct gntookte luchtvet'WIIrmera (exd. Wllak'Wiam) 

çonvenUonele luchtverwarmer 

I• 

••• 
overig (bijv. nulatoren) 

0,750(-] 

0,1150(-] 

nlet voorzien van ventlater 

niet VOOf'Zien van elektronica 

drculetiepomp niet voorzien van pompregllilg 

geen drculltlepomp aanwezig 

geen parallel buffetvat aanwezig 

lengte d rculatieleiding 0,00 km 

oOII/ol . .", 

lbodr 

[m} 

5-1 

Loanr 

[m} 

1-10 

Lc:lrc 

[m} 

0,0 

d;inttt Qbeh,1.";1Nvto 

[mm} [UJJ 

<-10 15570 

venti/etieayateem 

VantHatleaysteem 1 -Ventilatie 1 luchtYerwanning, zonder Yel'ltilatorregeUng 

EPW-NPRS121V2.02 hug 2011 - 11:211 EPI>3,Shlz. 2 

uj 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

NEN, NPR 5129 

INSTALLATIE W- KOELING 

koelsyateem: type toestel 

vrije koeling 

opwekkingsrendement voor koeling (Nopw;koel) 

syateenvendement voor koeling (Nsys;koel) 

INSTALLATIEE-VERLICHTING 

omschrijving zone 

Verwarmde zone 1 

RESULTATEN -INFORMATIEF 

C02-errissie 

Risico te hoge tamperaturen (TOjuli] 

Omschrijving cone 

Verwarmde zone 1 

EPW- NPR 5129 V2.02 

1 u1 

Ag[m'J 

170,0 

20094 kg 

TOfu/i 

geen koelmachine aanwezig 

0,0001-1 

0,0001-1 

Qprim;vf [MJ] 

9590 

0,33 (laag- matig risico) 

EP woonfuncties en woongebouwen 

6aug20tt-19:25/EPC=3,57blz. 3 



RESULTATEN · ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

--.nlng Qprim;verw 268223 MJ 

hulpenergie Qprim;hulp:-w 5952 MJ 

~lor Qprim;top 51901 MJ 

ventletoren Qpttm;venl 16163 MJ 

..tid1ting Qprim;>l 9590 MJ 

mmercomfort Qzom;comt 2344 MJ 

koeling Qprim;koel OMJ 

b .. oohlglng Qprim;bov OMJ 

comp. ~-celen Qprim;pv OMJ 

- .WK Qprim;co""';W( OMJ 

-·' Qpree;tot 354174 MJ 

Qpr•;toel 711432 MJ 

Cljno~ I (( 330 • Ag;wrw + 111 • - ) . Copc ) . BIC 

M4174 1111,0 500,1 1,12 
J,51 Epo_nlat ___ 1jiN ... _ 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 

BouMunc1Qe gegwena Verw.rmde zone 1. Vloer 1: er ia geen warde voor de perimeter P ~· 

Control .. of de In..._ (qv;1 O;kllr) voldoet ean de • conform het Bo!.MOeeluit. 

EPW- Ni>ft !121 vz.02 i 1111 2ïï11 - 11:21 tEPë>UhiL 4 

Uil I 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Typologie E - Nogeïsoleerd 

NEH, NPR 5121 lP woonfuncties en woonpebot.M'en 

ALGEMENE GEGEVENS 

Typologie E Pro)octomodl~jvtng 

B•tandln•am 

O~bo-k 

Adreo 

0:\Documenten\TUE\Afatuct.ren- UitwerlrJng\EPC\TWJe E\EPW pro1J8mme\T)1)01. E- Nanegeteole«d.epw 

INDELING GEBOUW 

--0,110 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS -TRANSMISSIE 

ao.tgwel 

Dokt 

litoort 

ToiHI 

bu"-n,N 

bullen, w 
buiCen, Z 

butten, O 

bulten, bown 

constructiedeel 

BulteniTIUia' 

Glu 

Glu2 

Buitendeur 

l!uitenrnlu' 

Buitonmuur 

Glazon,U 

Glu 

Gla12 

Buitenmuur 

Gles 

Glea 2 

Glu3 

Glu4 

Buitondeur 

Dok 

1/toor 

A 

(m' 
31,3 

8,8 

2,7 

1,5 

110,0 

25,5 

2t,O 

3,7 

2,7 

31.2 

2,7 

2,7 

2,7 

t,2 

t,7 

170,0 

170,0 

55t ,a 

AQ(m'} 

170,00 

Hl<r Re 

[m/ [m'K,Wf 

t,St 

0,57 

t ,5t 

t,5t 

t,5t 

2,58 

2,t8 

u 
{WAn 'KJ 

0 ,110 

3 ,00 

3,00 

2 ,110 

0 ,80 

0,110 

3,00 

3,00 

3,00 

0,110 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

2,110 

0,36 

O,t4 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS- LINEAIRE KOUDEBRUGGEN 

Er tl g.,.bnd volgen& de bWt*e methode m.b.t de kouct.bNggen. 

BIJ do-lnl methode--......,.. op do u- toogopoot. 

Geen~....", ~Hn-. k~ ingevoerd 

EPW .w 11121 vu2 

j uv 

ZTA llelling zon- besdtaduwing 

H r1 -mu 

0,70 110 ... "**"Me betemmering 

0,70 110 -belommering 

0,00 90 ... ....... -...mering 

0,70 110 ... 
- beletnnwfng 

0,70 110 rNnirnale belernnwtng 

0,70 90 ••• minimalt belemmering 

0,70 80 ... n*Nmale belemmertng 

0,70 110 ... rnAnimale belemmering 

0,70 110 ... mWmolobelemmertng 

0,70 110 mlnlmolo-....mg 

0,00 90 ... "*"mole belonunortng 



BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE 

qv10;Ur/m' van de woontJnctie: (dm' lam') 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS- THERMISCHE CAPACITEIT 

bouwtype v.n de 'MMWiblctie: traditioneel, gemengd zwaar 

INSTALLATIE W · VERWARMING EN HULPENERGIE 

VIIW'Wanningii,Yiteem 1. • Verwanning 1 

verwarmlngatontel 

hulpenergie 

aangewezen zones: 

typeto .. tet 

type ... chtverwarmer/keta 

ln<lvlduele bemetertng 

lnatallatle voorzien van butrefvat 

type verwa~k:haam 

opwekldngorendoment (Nopw;veno) 

1yateemrendement (Niya;verw) 

aantal ketela-cvJiuchlvenlillllnnerw met waakvlam 

gaketela-cv 

--lnclvlduelo warmtepomp 

gebouwgebonden wormte-... c:ld 

Verwarmde zone 1 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 

klasse Nopw;tap qv;wp 

1-J {dm'fl} 

1 gageetDokt warmwater of comb ... 0,300 

INSTALLATIE W · VENTILATIE 

aantal 

bedr 

Venti/atieaysteem 1 - Ventilatie 1 

venUiatievoorztenlng 

type warmteterugwinning 

mechanische luctrttoe-, natuuriiJI;e afvoer 

geen warmteterugwinnllg 

type voorverwarming 

aangewezen zonee 

geen voorvei'WIVming 

Verwarmde zone 1 

INSTALLATIE W · VENTILATOREN 

f)'pewnlil-

clrect gestookte luchtverwarmerw (excl. waakvlam) 

conventionele luchtverwarmer 

overig (bijv. radiatoren) 

0,750(-J 

0,950 (-] 

niet voorzien van ventilator 

niet voorzien van elektronica 

circulatiepomp niet voorzien van pompregeling 

geen circulatiepomp aanwt!zig 

geen parallel buffervat 111anwezig 

lengte circulatieleiding 0,00 km 

aantal Lbedr 

{m} 

6-8 

Laanr 

{m} 

8-10 

Ldtç 

{m} 

0,0 

d;inw Qbeh;tap;blllto 

{mm} {MJ} 

15570 

ventilatiesyataem 

VenUI.Ue1ysteem 1 -Ventilatie 1 luchtverwarmng, zonder venllatorregeling 

EPW-NPR 512llll2.ïiiï 

LV I 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

--~~-
INSTALLATIE W ·KOELING 

koetaysteem: typetontel 

vrije koeling 

opwekkingarendement voor koeling {Nopw;koel) 

ayateenYendement voor koeling (Naya;koel) 

INSTALLATIE E ·VERLICHTING 

omschrijvingzone 

Verwarmde zone 1 

RESULTATEN -INFORMATIEF 

C02-emtsaie 

Risico la hoge_.., [TOjulq 

Omsdvijvinfj ZOIIO 

VeJWWmde zone 1 

EPW- NPR ltZI V2.02 

I LVI 

Ag{m? 

170,0 

geen koelm~~chlne ••nweDg 

nee 

11524 kg 

TOjuli 

0,000(-) 

0,000(-) 

Qprim;vf{W} 

9590 

1,38 (laag - matig risico) 

• woonfuncties en wooopebouwen 

e-.zoti-11:23/Ef'C>o2,01111z. 3 



NEH,IFR51ze 

RESULTATEN · ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

_"q 

hulpeneo~ 

_",._., .. , 
ventilatoren 

vertietding 

zomercomfort 

koeling 

bevochtiging 

COrf11. PV-cellen 

COrf11.WK 

totooi 

Cl!lroo,- I ((330' 

2Ga15 

Qprim;veow 

Qprim;llulp;vorw 

Qprim;tap 

Qprim;vent 

Qpftm;vt 

Qzom;comf 

Qprim;koel 

Qpr1m;beY 

Qprim;po 

Qprtm;c:omp;WK 

Qprn;tot 

Qpree;toel 

~ .•. 
170,0 -500,1 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 

115198 MJ 

5952 MJ 

51901 MJ 

16163 MJ 

95go MJ 

5411 MJ 

OMJ 

OMJ 

OMJ 

OMJ 

204215 MJ 

79432 MJ 

)' Copo ) . 
1,12 

Bouwtwdge gegev- Verwwmde zone 1, V1oer 1: er la geen w .. rde voor de perimeter P lngwoerd. 

Controle• ot delnlttrltle (qv;10;Ur} voldoet un de ell conform het Bouwbestuil 

êPW- NPïï 1121 w.d2 

EPC 
2,01 l!po_Noi_EPCe_,....,..._ 

LVII I 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Typologie F - Oorspronkelijke sHuatle (niet nageïsoleerd) 

ALGEMENE GEGEVENS 

Typologie F Ph>jeclonwdlrtjmg 

Bestandl.naam 0:\Documenten\TUE\Afl'luderen • UitMrtdng\EPC\Type E\EPW' prviJllmma\Typolgle F • Ntet nagMeo .. erd.epw 

Omocllrijmg-rt 

Adreo 

Soort-k 

EPC-elo 

Woonllnc11e 

0,80 

INDELING GEBOUW 

Tn» 
Verwwmd 

Verwarmd 

totaal 

Otnacltrijtätg rone 

Beganegrond 

I o Vorcloplng 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE 

DetinitHI 1Cheiding.conlttuct1aa zone: 8egllfHI grond 

cooatructie bogromrit!Q constructiedeel A 

(m' 

Noordgewl bubn,N BtitenrNJw 13,7 

Gl .. 4.2 

Achtenleur 1,1 

\1oer knlip \100f 82,7 

Oostgeval bulton, 0 Buitenmuur 31,8 

Voordeur u 
Glaa 0,7 

Zuidgevel bulton,Z BuHenroour 17,0 

Glaa 2,7 

Weotgevol bubn,W Buttenmuur 13,1 

Gr .. 19,4 --.. u 

Telaal 200,7 

CJetfnitie ~structHN zone: 1• Vflt'dieping 

COI1111rvc6e t>evnonzinQ conalructjadsftl A 

(m' 

Houdgevel builen,N Bultenmuur 18,8 

Glaa 1,1 

Dok buiten, boven Dok 82,7 

Coatgevel bUHMl, 0 Buttenmuur 28,3 

Glao 5.0 

Zuidgevel bulten,Z Bu;N:nmuur 17,0 

EPW - NPR il29 V2.02 

I LVIII 

AQ(m' 

82,70 

82,70 

185,40 

Hl<r Re 

(m( lm'KNtJ 
0,33 

0,57 0,08 

0,33 

0,33 

0,33 

Hl<r Re 

(m] (m'K/W( 

0,33 

0,92 

0,33 

0,33 

u 
(Whri'K} 

2,00 

5,70 

4,00 

0,19 

2,00 

4,00 

5,70 

2,00 

5,70 

2,00 

5,70 

4,00 

u 
(Whn'K] 

2,00 

5,70 

0,84 

2,00 

5,70 

2,00 

ZTA helling zon- booch-g 

1-1 rJ -*>Q 

0,80 80 ... nWIImllle belemmering 

0,60 80 nee miNmille belanvnering 

0,00 80 nee minimale belemmeftng 

0,80 90 ••• minimale belemmering 

0,80 80 ••• minimale balemmeOOg 

0,80 90 mölimole belommering 

0,50 90 "*'lrnalo belornmer1ng 

ZTA helling zon- beeohaduwing 

1-1 rJ ...nng 

0,80 90 nee minlmlla belemmering 

0,80 90 nee mlntm.le belemmering 

7 - 201 I - 12:52/ EPI>3,50 liL I 



NEH, NPR 5129 EP-niln!!IM.,_IDollD-
conatructie begrenzing con~l A Hlu Ro u ZTA helting zon- brtschaduwing 

{m'} {m/ {m'KJW] {WM>'K/ H rJ -g 
Glu 2,7 5,70 0,10 90 ninimale belemmering 

Westgevel bullon, w - 28,1 0,33 2,00 

Glee 1.2 5,70 0,80 90 "" minimale Miemmering 

Totaal 200,7 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · LINEAIRE KOUDEBRUGGEN 

Er Ie gerekend volgens de torfahalre methode m.h.t c1t koudebruggen. 

Bij de forfaitaire methode WIOidt een correctie op de U-wa•de toegepast. 

GeM~· WOOf linNQ lmudebrugg81'1 infleiJOMd 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · INFILTRATIE 

qv1 O;kar/rrr' van de woonAmctle: 2,015 (dm'llm'] 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS · THERMISCHE CAPACITEIT 

tralllloneel, gemengd Z'Naar 

INSTALLATIE W · VERWARMING EN HULPENERGIE 

v.,_".;,g .. yftM> 1 • v."...",;"g 1 

-.ningotoeotel typo loel1ol 

lnatallatlekenmer1ten 

hulpenergie 

typo luchlve,_,__ 

lnclvtduele bemeterlng 

inataHaUe voorzien van butfefvat 

type verwarmlnglflchaem 

-kldngo<onclemont (Nopw;v-) 

oystee .. ondemont (Noys;v....., 

aantal ket•-cvnuct.~ met ._.~am 

guk.tell-cv 

- .... 
lndMduelo-
goi>ollwvebondon __ , 

Begane grond 

te Vercleplng 

INSTALLATIE W • WARMTAPWATER 

nr. ."-IOngatoea/o/ ldaaaa Nopw;top qv;wp 

{·/ {dm'll} 

1 e-vealDH1WIIII'ft"'lllnttfafcomb ... 0,300 

aantal 

bodf 

clrect geatookte luchtv.warm .. (exd. •ahtem) 

conventionele luchtverwanner 

)o 

nee 

OYerig(bllo.r--) 

0,750(-) 

o.950 H 

niet voorzien ven wntilator 

nilt voomen van ~etdronica 

t*wla11epomp niet YOOI"Ztan van poft1)fegeling 

geen ci'culatiepomp aanwazjg 

geen pullflel buffervat aiOWeDg 

~ clraolatlelelclng 0,00 lun 

Lbt>dt 

{m} 

11-1 

{m} 

S-10 

Lc/IC 

{m/ 

0,0 

d;inw Qbeh;tep;brvto 

{mm} (MJJ 

16911 

EPW--i128V2.02 7 eug 201 I • 12:52 I EPCaS,50 lilt. 2 

ux 1 



ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

INSTALLATIE W - VENTILATIE 

Vonli/aöesyate«n 1- Vontilaöe 1 

ventlratievoorzlening 

type wannteterugw&nnlng 

mechenlsc:he tuchtlo•, natuurljke afvoer 

geen wannteterugv.ü1nlng 

type voorverwarming 

ungrNe.Zen zona 

geen voorverwarming 

Beg111e QI'Gnd 

1o Vonfloping 

INSTALLATIE W - VENTILATOREN 

~we--ventiletiesysteem 

Ventllatlnyateem 1 • Ventilale 1 tuchtverwarning, zonder ventilatorregeling 

INSTALLATIE W - KOELING 

lypo1oeotel 

vrljo koeling 

opwelddnprendement voor koeling (Nopw;koel) 

~nwendement voor koeling (Nty1;koel) 

INSTALLATIEE-VERLICHTING 

omachtfvjng .rme 

Begane 1PVf1d 

1o Venloping 

toblol 

RESULTATEN - INFORMATIEF 

C02-.Iule 

Rlsk:o te hoge t.rnptratuNn (TOjuli] 

Omechrijving zon. 

Bea-ne wond 

1oV.......,g 

EPW- NPR 1121 V2.02 

ltx 

All {m' 

92,7 

92,7 

115,4 

geen koelrnaeNne aai'WIIIezfg 

19017 kg 

TOjuN 

0,000 [-) 

0,000[-J 

Qptim;vt (MJJ 

522i 

5221 

10451 

o,71 Qaag- maag r1oi<O) 

0,14 Qug-mo11griai<O) 

7owg2öu - 1Z:ï12 IÏ!I'c>Uö 1111. 3 



NEH. NPR 5121 

RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 

verwwming Qprtm".... 241021 MJ 

t.llpenergio Qprtm;hulp;verw 6268 MJ 

warmtaptM~tar Qprim;top 56602 MJ 

ventilatoren Qprtm;vent 17825 MJ 

-.nllng Qprim;'ll 10458 MJ 

zomercomfort Qzom;comf 2139MJ 

koeling Qprim;tool OMJ 

bo'"""'tlglng Qprim;bov OMJ 

C0111'.PV ....... Qprim;pv OMJ 

cornp. Vtft<. Qprim:co1111:WK OMJ 

totaal Q-;lol 334715 MJ 

Qp•;toel 78577 MJ 

atno- 1 ccno· f'4;wttw • sa· - ). Copc ) . EPC 

:D4715 115,4 313,1 1,12 uo E'po---EJIÇ.elo--· Jonwl2l101 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 

aow.tunctge gegevene Begane wond, Vloer: er 1t geen Wilarde voor cM perimeter P ilgewerd. 

Controloor of do In-(qv;10;1<or)- _,de ei& conlonn hot BouwbealuM. 

t .. g2011 - 1Wi!PC-l,!Oillz. 4 
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ADDITIONELE RENOVATIE 'T HOOL 

Typologie F - Nageïsoleerd 

NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen 

ALGEMENE GEGEVENS 

Typologie F Projeçtomschrijv;ng 

Bestandsnaam 

Omactlrijving bou..w.oerk 

Adres 

0 :\0ocumenten\TUE\Afstuderen- Uitwerting\EPC\Type E\EPW programma\Typolgie F- Nageisoleerd.epw 

Soort bo\N!Ntl!:rk 

EPC-eia 

WoonlJnctie 

0,80 

INDELING GEBOUW 

Type Omschrijving zone 

Verwarmd Begane grond 

Verwarmd 1 e Verdieping 

totaal 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS- TRANSMISSIE 

Definitie scheidingsconstrocties zone: Betgantt grond 

constructie begrenzing constructiedeel A 

{m'] 

No«dgevel buiten, N Buitenmuur 13,7 

Glas 4,2 

Achterdeur 1,8 

Vloer kru;p Vloer 92,7 

Oostgevel buiten, 0 Buitenmuur 31,8 

Voordeur 1,8 

Glas 0,7 

Zuidgevel buiten, Z Buitenmuur 17,0 

Glaa 2,7 

Westgevel buiten,W Buitenmuur 13,1 

Gin 19,4 

Buitendeur 1.8 

Totaal 200,7 

Definitie scheidingsconstructies zone _· 1e Verr:Jieping 

constructie begrenzmg constructiedeel A 

{m'] 

Noordgevel butten , N Buitenrl'kJur 18,6 

Glas 1,1 

Dali buiten, boven Dak 92,7 

Oostgevel buiten, 0 Buitenmuur 29,3 

Glas 5,0 

Zuidgevel buiten, Z Buitenmuur 17,0 

Ag{m'] 

92,70 

92,70 

185,40 

Hkr Re u ZTA helling beschaduwing 

{m] {m%W} {Wim'K} {-] r1 wenng 

1,51 0,60 

3.00 0 ,80 90 minimale belemmerln; 

4,00 0,60 90 minimale belemmering 

0,57 2,10 0,14 

1,51 0,60 

3,00 0,00 90 minimale belemmering 

5,70 0,80 90 minimale belemmering 

1,51 0,60 

3,00 0,80 90 minimale belemmering 

1,51 0,60 

3,00 0 ,80 90 minimale beiernmaring 

4,00 0,50 90 minimale belemmering 

Hkr Re u ZTA helling beschaduwing 

{m] {m'MVJ [Wim'K} 1-1 rJ wering 

1,51 0,60 

3,00 0,80 minimale belemmering 

2,66 0,36 

1,51 0,60 

3,00 0,80 90 nee minimale belemmering 

1,51 0,60 

EPW- NPR 5129 V2''.o'"2,-------------------------------~7 aug 2011 - 12:52/ ÊPë•2,11 blz. 1 
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NEN,-5121 
EP_.,_, __ 

COI'lstructie boQfWizkiQ con51ructHidHI A Hlu RI; u ZTA htllfing zon- beschltdu>Mng 

[m'J [m} [m'KIW} (Wim 'KJ [·} rJ wMtlll 
Glas 2.7 3,00 0,10 90 nee rnnlmale belemmering 

WH1QeYel buiton,W Buitonmuur 28,1 1,51 0,80 

Gloo 8,2 3,00 0,80 !10 nee minimale IMierl'li'!WWig 

Tolul 200,7 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN 

Er M gertll;end volgens de forfWtlire melhode m.b.L de koudebruggen. 

B6j de forfaitaire methode woreteen cotTech op dl: U..W.erde toegepat. 

Geon_.,."",.,. ... ,.__it>gewwrJ 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE 

qv10;Ur/m' wn de 'M»>nfunc;tle: 2,015 (dm'/om'] 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT 

botMtypt ven de woonfundie: 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 

V~~ f. V...-minsl f 

InstaMattekenmerken 

typetoeatol 

type luchtverwarmerliewl 

lndtvlduele bemetering 

lnltatlatle voomen YM'I ~t 

typev~Mm 

--.rondemont (Nopw;'oi<IIW) 

oyo1oomrendemon1 (Noyo;-..rw! 

hulpenergie eental ketefs-cvl1uc::htve~ met Wlakvtam 

gook--.v 

aangewezen zones: 

v.wmtepomp 

lnctvlduolo

gobouwgebondon -Hnldrt 

Begono.,....t 

1e Ven:leprlg 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 

"'-~-

1 gt~gntoold wam"M'8tar of comb ... 

lelatle Nopw;tap 

[·} 

0 ,300 

qv;wp 

[dm'fo) -bad< 

ohd gootoolda luc:trtv__",.,. (ud. -kvlorn) 

CGnl'enlonete luchtverwarmer 

"" 
0Yef111(blt<.radlo1Dren) 

0,750 (·) 

o,eso 1-1 

Net voomen v.n ventilator 

n&et voorzien van elektronica 

c:kalldepomp niet voorzten van pompregeling 

geen dn:uleltepo"1' eenwezjg 

geen per.tlel buffetvat Mnwezig 

lengte drculatlellkllng 0,00 km 

..,,., u..dt 

[m} 

H 

[m} 

8-10 

Lcirc 

[m} 

0,0 

d;inw Qbeh;tlp;bruto 

[mm} [1.1.1} 

EPW- NPR &121 ï/2:112 1 01111 2011 - 12:52/ Efië>(u iiiL a 
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ADDITIONELE RENOVATIE '1 HOOL 

NEN M'R5129 

INSTALLATIE W- VENTILATIE 

Vonlilöo~ 1- Ven~llltie 1 

ventilatievoorziening 

type -.terugwinning 

type-g 

mec:ttanlactteluchtloe-, nnarijb •MMw 

geen Wllmtet.rug.Mmlng 

geen voorwrwwmi'lg 

ungewezen zon• Bogono grond 

1e Verdieping 

INSTALLATIE W- VENTILATOREN 

wntilllliuyalum 

Ventilatietyateem 1 - Venflrie 1 

INSTALLATIE W- KOELING 

~em: type toeetel 

vrtjo koeling 

--gonndomont vo« koeling (Nopw;l<oel) 

oyo!Mmnndemont voor koeiftg (Noyo;koel) 

INSTALLATIE E ·VERLICHTING 

omK:hrijving zone 

8ogone grond 

1o Vonleplng 

...... 
RESULTATEN - INFORMATIEF 

C02-emlule 

Risico to hoge tomporoturw1 (TOjuliJ 

~zone 

8ogone grand 

1o Vonleplng 

EPW- ïiiiUt2iliüZ 

I LXIV 

Ag{m'} 

12,7 

112,7 

teM 

geen koelrn-=Nne UI'IWezlg 

nee 

11231 kg 

TOjuli 

0,000(-] 

0 ,000(-] 

Qprim;vi{W} 

5229 

5229 

10458 

3,13 (rno11g-groolrlolco) 

1,25 Oug-motlgrlolco) 

EP~.,.woongebouwen 


