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Voorwoord. 

mijn 1 was mijn beroepskeuze glashelder. Ik wilde op een 
werken. Na 2 jaar van aanmeldingen bij en afwijzingen door 
kwam ik voor de vraag te staan die iedereen zich op bepaalde 

namelijk: wat moet ik nu met mijn leven? 
overspannen toestand heb ik toen nummerinformatie gebeld voor 

van de dichtstbijzijnde MBa opleiding Bouwkunde. Ais ik niet 
en ontwerpen in de reclame dan toch zeker wei in de bouwkunde! 

ik in de klas en wist ik wat ik wilde. 
mensen die dit verhaal kennen, maar wat ik niet vaak 

ik in die eerste weken al met de gedachte speelde om ook een HBO en 
nog wei een universitaire opleiding te volgen. Nu ..... 17 jaar later is 

is dit traject niet vlekkeloos verlopen, en heb ik na H 
opleiding aan de Hogeschool van Utrecht 1 als voltijdstudent aan TU/e 

Daarna heb ik me uitgeschreven en ben ik werken bij een 
architectenbureau. Nadat ik van 1e-tekenaar was doorgegroeid naar positie van 
projectleider vond ik dat mijn ontwikkeling ik een nieuwe 
uitdaging. Toen een van de architecten om aan Akademie 
van de Bouwkunst te gaan studeren ging er een "Ik kan ook mijn 
opleiding aan de TU/e oppakken en ik bij de 
opleidingscoordinator om te bespreken hoe ik deeltijd kon 
afronden. Mijn eerste stap was het studeren v~~r mijn vakantie 
op strand van Sle_Maxime in Frankrijk. 

Het afstudeeronderzoek is officieel gestart in maar na het schrijven 
van een paper voor "PLEA 2006, The ans Low Architecture 
Conference, Geneva, Switserland, 6-8 2006" was ik een pauze 
in te lassen. Een hoge werkdruk en gelijktijd van een woning waren 
de oorzaak dat ik in September 2006 echt kon met het onderzoek. De 
afronding van dit onderzoek is tijdens de maanden erg bemoeilijkt 
door een hoge werkdruk en het ontbreken van broodnodige ontspanning. De 
laatste loodjes wegen altijd het 

Ais afsluiting wil ik naast mijn afstudeercommissie graag de volgende personen 
bedanken voor hun hulp bij totstandkoming van mijn onderzoek. 

• Ir. AW.M. van ndel TU/e unit BTO, vakgroep BPS; 
Voor het vergoten van mijn inzicht in thermische bruggen. 

• Ing. H. Regelink - AM Wonen BV.; 
Voor zijn hulp bij het van materiaalkosten en stelposten. 

• Mevr. M. van Hattum en Blankevoort BV.; 
geprefabriceerde bouwdelen. 

aan de J.e Boogaardlaan 1, 3 en 
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Samenvatting. 

Ais gevolg van het vierde klimaatrapport van de VN heeft de Nederlandse overheid de 
binnenlandse doelstelling voor reductie van de C02 uitstoot verhoogd naar 30% in het jaar 
2020 ten opzichte van 1990. In dit jaar was de C02 uitstoot 160 Mton, terwijl in 2005 de 
uitstoot met 16 Mton meer op 176 Mton uitkwam [VROM,2006]. Om de doelstelling van de 
overheid te halen moet er nog 64 Mton worden gereduceerd, zodat de totale uitstoot in 
2020 112 Mton bedraagt. 
In 2005 zijn 17.000 woningen gesloopt [VROM,2006] en vervangen voor nieuwbouw. Dit 
draagt niet bij aan de C02 reductie, vanwege de energie voor sloop, afvalverwerking en 
nieuwbouw. Daarnaast wordt het woningtekort grater, doordat de doelstellingen van het 
ministerie van VROM voor oplossing van het woningtekort (85.000/jaar) niet gehaald 
worden. Het grootste besparingspotentieel bevindt zich bij naoorlogse woningbouw uit de 
periode 1948 - 1973 (2,32 miljoen woningen). Deze woningen verbruiken per jaar ca. 
3.000m3 aardgas voor verwarming in tegenstelling tot ca. 900m3 bij nieuwbouw. 
Een renovatie methode voor grote aantallen naoorlogse woningen , waarmee - met 
verhoging van het wooncomfort - het energieverbruik voor verwarming kan worden 
verminderd , zou het probleem van het woningtekort kunnen verminderen en bijdragen aan 
de reductie van C02 uitstoot voor de gebouwde omgeving. 

Met behulp van een bewonersenquete in een referentiewijk zijn de factoren onderzocht 
die leiden tot het huidige gasverbruik en is een vergelijking gemaakt met het wooncomfort 
van de hedendaagse nieuwbouw. Het renovatieplan is hierop afgestemd en is berekend 
wat het gasverbruik is indien de gerenoveerde woning voldoet aan het Bouwbesluit 2007. 
Vervolgens is het ambitieniveau voor wat betreft het gasverbruik voor verwarming gesteld 
op maximaal 450m3 per jaar. 

De volgende kernpunten zijn in het renovatieplan verwerkt: 
• Prefabricage, transport en snelle plaatsing van uitbreidingen; 
• Voldoende flexibiliteit om te kunnen voldoen aan toekomstige wensen; 
• Verhoogd wooncomfort op een hedendaags niveau; 
• Meer oppervlakte, meer verblijfsruimten en meer voorzieningen; 
• Laag gasverbruik door verbeterde isolatie en warmteterugwinning. 

In de onderstaande tabel staat het eindresultaat aann,"'n'~\1'" 

~Ifli 
Meerkosten investering t.o.v. € (incl. BTW) n.v.t. n.v.t. € 10.000,-
renovatie (Rc = 2,5 m2K/W) 
Gasverbruik verwarming m3/jaar 2174 1635 439 
Verbruikskosten aardgas 2007 € (incl. BTW) € 1.340,- € 1.010,- € 270,-
Verschil verbruik t.o.v. bestaand %/jaar 0% -25% -80% 
Verschil verbruik t.o.v. renovo BB %/jaar +25% 0% -73% 
Gebruiksoppervlakte (GO) m2 80 146 146 
Gasverbruik / GO m3/m2/jaar 27 11 3 
Energieverbruik* / GO KWh/m2/jaar 265 110 29 
ACH : Air Change per Hour volume/uur 1,7 1,7 1,7 
T meerkosten aar n.v.t. n.v.t. 14 aar 

Hoofdconclusies: 
1. Met een extra investering van €1 0.000,- wordt het gasverbruik voor verwarming per 

jaar met 73% meer ver/aagd en bedraagt de terugverdientijd 14 jaar; 
2. Door renovatie van 550.000 woningen uit de periode 1950 - 1960 kan met een extra 

investering van 5,5 miljard Euro - t. o. v. het Bouwbes/uit 2007 - de doe/stelling van 
30% C02 reductie in 2020 voor de gebouwde omgeving voor 80% worden behaa/d. 
Met een k/eine verhoging van de productiecapaciteit wordt deze gehee/ behaa/d. 
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Inleiding. 

U ••• twee v/iegen in een klap voor 5,5 miljard Euro ... " scandeert een student over het 
binnenhof als de wekelijkse ministerraad in de Trevezaal is afgelopen. Vermoeid verla ten 
de bewindslieden de zaal en lopen het plein op, maar schijnen hem niet te horen. 
u ••• renoveren lost woningtekort sneller op dan vervanging ... ' roept de student nu van 
dichterbij. De minister van EZ draait zijn hoofd en vraagt "als dat de eerste vlieg is wat 
kost er dan 5,5 miljard Euro?". 81ij met de vraag antwoord de student " ... de tweede v/ieg 
natuurlijk ... ". Hierbij ontvangt u een onderzoek, waarmee u beide vliegen kunt vangen en 
wellicht een bal/onnetje kunt oplaten. 

Ais gevolg van het vierde klimaatrapport van de VN heeft de Nederlandse 
overheid de binnenlandse doelstelling voor reductie van de C02 uitstoot verhoogd 
naar 30% in het jaar 2020 ten opzichte van 1990. In dit jaar was de C02 uitstoot 
160 Mton, terwijl in 2005 de uitstoot met 16 Mton meer op 176 Mton uitkwam 
[VROM,2006]. Om de doelstelling van de overheid te halen moet er nog 64 Mton 
worden gereduceerd , zodat de totale uitstoot in 2020 112 Mton bedraagt. Een heel 
andere doelstelling van de overheid is het terugdringen van het woningtekort. Het 
ministerie van VROM stelt dat de woningvoorraad tot 2010 met 85.000 woningen 
per jaar moet groeien . 
Beide doelstellingen worden bemoeilijkt door de sloop van gemiddeld 13.000 
woningen per jaar (17.000 in 2005). De woningvoorraad groeit hiermee jaarlijks 
met maar 72.000 woningen, terwijl er meer C02 wordt uitgestoten als gevolg van 
sloopwerkzaamheden, afvalverwerking en vervangende nieuwbouw. 

In deze rapportage komt aan de orde hoe naoorlogse rijtjeswoningen - met een 
verhoging van wooncomfort - gerenoveerd kunnen worden, terwijl de hoeveelheid 
aardgas - benodigd voor verwarming - ca. 450m3 bedraagt in plaats van 900m 3 bij 
een nieuwbouwwoning uit 2007. 
Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een conceptuele renovatie
methode voor Nederlandse rijtjeswoningen uit de periode 1950 - 1960. Het 
ontwerp, de productie en de uitvoering worden afgestemd op een korte bouwtijd 
door de plaatsing van geprefabriceerde uitbreidingen. Voorwaarde voor het 
renovatieplan is een verhoging van het wooncomfort naar het niveau van 
nieuwbouwwoningen. De huidige technische staat van het casco kan het 
renovatieplan beperkingen opleggen. Indien in deze rapportage wordt gesproken 
over energiebesparing dan wordt hiermee de besparing van aardgas benodigd 
voor verwarming van de woning bedoeld. Energie benodigd voor warm tapwater, 
koken en elektrische apparaten wordt buiten beschouwing gelaten. 

Deze rapportage is opgebouwd uit 4 delen. Deel I behandeld de centrale lijn van 
het onderzoek met een aantal onderbouwingen en resultaten. Voor onderbouwing 
en verdieping wordt verwezen naar Deel II en indien gewenst kan in Deel IV de 
getalsmatige uitwerking van berekeningsresultaten worden nageslagen. In Deel III 
zijn tekeningen en principedetails opgenomen. In aile delen komt per hoofdstuk 
hetzelfde onderwerp aan de orde. 

Ondertussen denkt de minister " ... die tweede v/ieg mag weI een vette zijn om 5,5 
miljard Euro waard te zijn, waar zou hij zitten? .. II 
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Energiezuinige renovatie van naoorlogse woningbouw 
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1 Onderzoeksopzet. 

Centrale onderzoeksvraag 
Met welke methode kunnen naoorlogse rijtjeswoningen uit de periode 1948 - 1973 gerenoveerd 
worden, zodat het resultaat een woning is die - met een wooncomfori anna 2007 - de helft van het 
gangbare energieverbruik voor verwarming heeft en hiermee een significante bijdrage leveri aan 
de C02 reductie en de oplossing van het woningtekori? 

In dit hoofdstuk wordt omschreven op welke wijze het antwoord naar het antwoord 
op de centrale onderzoeksvraag wordt onderzocht In hoofdstuk 1 A staan de 
bijbehorende deelvragen aangegeven. 

1. 1 Onderzoekskader en context. 

Het onderzoek dat in deze rapportage wordt beschreven richt zich op het 
ontwikkelen van een conceptuele renovatiemethodiek, waarbij de beperkingen van 
bestaande casco's worden verminderd, ruimtelijke uitbreidingen geprefabriceerd 
worden en de woning meer flexibiliteit krijgt In verschillende stappen worden de 
factoren die invloed hebben op het energieverbruik voor verwarming onderzocht 
en geven de resultaten inzicht in de mate van besparing die haalbaar is bij 
woningen die voor renovatie in aanmerking komen. 

Op basis van dit onderzoek kunnen, met voorkennis over de mogelijke energie
reductie, concrete renovatieplannen worden opgesteld. De verdere technische 
uitwerking van ruimtelijke uitbreidingen alsmede het ontwikkelen van een 
universele aansluiting op de bestaande woningen behoren tot de context van het 
onderzoek. 

1.2 Probieemsteiling. 

Het woningtekort in Nederland is tussen 1998 en 2002 flink opgelopen. De vraag 
naar geschikte eengezinswoningen is tijdens deze periode gestegen van 110.000 
stuks naar 170.000 stuks [VROM, 2000]. Dit is 2,5% van in totaal ca, 6,9 miljoen 
woningen in Nederland. 

Het ministerie van VROM geeft aan dat er tussen 2005 en 2010 tussen de 
405.000 en de 445.000 woningen zullen worden gebouwd. Dit betekent een 
jaarlijkse bouwproductie van gemiddeld 85.000 woningen. Daar tegenover staat 
dat jaarlijks ca. 13.000 woningen worden gesloopt [CPB,2006]. De Nederlandse 
woningvoorraad zal hierdoor jaarlijks met ca. 72.000 woningen per jaar moeten 
groeien. 
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Figuur 1: woningaantallen per bouwperiode in 2005 [www.G4.databank.nl.2006]. 

In figuur 1 staat het aantal nog bestaande woningen per bouwperiode in 2005 
aangegeven. De leeftijd van deze woningen kan worden verdeeld in 4 perioden. 
Deze perioden worden gescheiden door de Tweede Wereld Oorlog, de oliecrisis 
en de invoering van het Bouwbesluit. In figuur 2 staat aangegeven hoeveel 
woningen per periode nog tot de huidige woningvoorraad behoren. 

Figuur 2: globale opbouw van de Nederlandse woningvoorraad. 

Het energiegebruik voor de verwarming van dit type woningen is gemiddeld 3.000 
m3 aardgas per jaar, terwijl dit bij nieuwbouwwoningen ongeveer 900 m3 per jaar 
bedraagt. Indien het energieverbruik naar dit niveau kan worden verlaagd zou dit 
voor 2,32 miljoen woningen een reductie in C02 uitstoot betekenen van 8,6 
miljoen ton per jaar1). 

In "De Grote Verbouwing" staat dat de herstructurering van de naoorlogse 
woningbouw de meest ingrijpende bouwopgave is van Nederland op dit moment 
[Tellinga,2004]. De groei van de woningvoorraad bedroeg in 2005 63 .000 
woningen (nieuwbouw 80.000 en sloop 17.000 [CPB,2006]) . De opgave is 
inderdaad zeer ingrijpend, omdat hieruit afgeleid kan worden dat het bij deze 
bouwproductie bijna 37 jaar gaat duren (fig . 2), voordat deze woningen vervangen 
zijn . Berekening : 2.320.000 woningen / 63.000 woningen = 36,8 jaar) 

1) 1m3 aardgas = 1,78 kg C02 
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Na de Tweede Wereldoorlog was de woningnood hoog opgelopen en het duurde 
tot zeker 1948, voordat de bouwproductie weer redelijk was georganiseerd. 
Vanwege het grote tekort aan financien, arbeid en materialen kwam de kwantiteit 
van de woningen op de eerste plaats. Gezinnen waren blij met de woonruimte en 
de kwaliteit van de woning stond destijds niet hoog op het lijstje van woonwensen. 
Tegenwoordig zijn de woonwensen van bewoners belangrijker en ziet de markt 
het als haar taak hierop een antwoord te geven. 

Conclusie: naast het oplossen van het woningtekort zal de overheid zich a/s taak moeten 
stellen de voorraad woningen - die tussen 1948 en 1973 zijn gebouwd - zodanig te 
renoveren dat ze de komende 50 jaar vo/doet aan de veranderende wensen van de 
bewoners en daarnaast veel minder energie nodig heeft om hetze/fde thermische comfort 
als de hedendaagse nieuwbouwwoningen te kunnen bereiken. 
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1.3 Geselecteerde bouwperiode. 

In dit onderzoek zullen naoorlogse rijtjeswoningen uit de periode 1950 - 1960 als 
referentie gebruikt worden. Het aantal woningen uit deze periode bedraagt 
ongeveer 680.000 stuks [CBS,1992]. Voor onderbouwing van de keuze van de 
bouwperiode wordt verwezen naar Deel II - hoofdstuk 1 van dit afstudeerverslag. 
De woningen uit de periode 1950 - 1960 zijn gebouwd in een periode dat snel en 
veel bouwen de hoogste prioriteit had. Naast de opkomst van de prefab 
bouwsystemen zijn er veel woningen die nog traditioneel gebouwd zijn. Hierbij valt 
te denken aan gemetselde funderingen, onge·lsoleerde spouwmuren, houten 
vloeren, holle baksteenvloeren, enkel glas en een opstelplaats voor een kachel. 

De gebruiksoppervlakte van de woningen varieerde tussen 70 m2 en 90 m2. 
Gezinnen bestonden in die tijd uit 2 volwassenen en ca. 3 kinderen. De 
gemiddelde oppervlakte per persoon was circa 16 m2. Tegenwoordig heeft een 
gemiddelde rijtjeswoning een gebruiksoppervlakte van circa 120 m2, terwijl er per 
gezin ongeveer 2 volwassenen en 1,6 kinderen zijn. In 2007 ligt de gemiddelde 
oppervlakte op circa 33 m2 per persoon. 

Geconcludeerd kan worden dat de benodigde oppeNlakte per persoon in de afgelopen 55 
jaar ongeveer verdubbeld is. Oaamaast is de bel70efte aan een grater oppeNlak per 
functie vergraot en zijn er nieuwe ruimten, zoals een studeerkamer vaak gewenst. 

In de afgelopen 25 jaar zijn een groot aantal van de woningen uit de periode 1950 
- 1960 door de woningcorporaties gerenoveerd. Deze renovaties varieren van het 
vervangen van kozijnen en beglazing tot het volledig na-isoleren van spouwmuren. 
In de meeste gevallen betrof het een verbetering van het thermisch comfort en het 
plaatsen van een beter verwarmingstoestel met een levensduur van ca. 15 jaar. 
Per jaar worden de woningcorporaties door de overheid verplicht een gedeelte van 
hun woningen te privatiseren. Dit is een van de beleidsinstrumenten om de groei 
van de woningvoorraad te bevorderen.Op het moment dat deze woningen op de 
markt te koop worden aangeboden gelden andere overwegingen voor het kopen 
dan voor het huren van de woning. Het verschil is dat er hierbij particulier kapitaal 
wordt ge·lnvesteerd en er bijvoorbeeld de afweging moet worden gemaakt tussen 
een jonge nieuwbouwwoning of de woning uit de jaren vijftig. 

In dit geval hebben de volgende kenmerken van deze woningen invloed op de 
waardering van het wooncomfort: 

• Lage huur (+); 
• Goed voorzieningen en openbaar vervoer (+); 
• Volwassen groenvoorzieningen (+); 
• beperkte gebruiksoppervlakte per persoon (-); 
• functies als keuken en badkamer zijn te klein (-); 
• er ontbreken functies, zoals een aparte studiekamer (-); 
• interne geluidsoverlast tussen woningen (-); 
• tocht en koudeval door slechte kierdichting en enkel glas (-); 
• een hoog energieverbruik voor verwarming (-); 
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1.4 Vraagstelling. 

1.4.1 Toelichting centrale onderzoeksvraag. 

Uit de lage waardering voor het wooncomfort van de woningen uit de 
onderzoeksperiode kan voorlopig afgeleid worden dat deze woningen vooral voor 
de bewoners niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd . Daarnaast voldoen de 
woningen vanzelfsprekend niet meer aan de hedendaagse minimale prestatie 
eisen (Bouwbesluit). 

Comfort is echter een belangrijk begrip op de woningmarkt en is het een argument 
om kopers te verleiden een woning te kopen. Om deze reden zal een visie op 
wooncomfort in hoofdstuk 3 vanuit verschillende standpunten worden belicht. 

1.4.2 Deelvragen. 

De centrale onderzoeksvraag is opgesplitst in een aantal deelvragen om de 
diverse factoren die binnen de onderzoeksvraag op het onderzoek van invloed 
kunnen zijn te concretiseren . 

Deelvragen: 

1. Wat zijn de kenmerken van de naoorlogse woningbouw? 
2. Waar moet een comfortabele woning anna 2007 aan voldoen? 
3. Op welke wijze kan het wooncomfort van een woning uit de 

onderzoeksperiode worden verbeterd? 
4. Welke renovatietechniek kan worden toegepast om dit doel te bereiken? 
5. Hoeveel energie verbruiken bewoners voor de verwarming van de 

bestaande woning? 
6. Wat voor invloed heeft het verbeteren van de isolatie op het energie

verbruik voor verwarming? 
7. Wat voor invloed heeft bewonersgedrag op het energieverbruik voor 

verwarming? 
8. Is het zinvol woningen beter te isoleren dan de minimale prestatie-eisen uit 

het Bouwbesluit? 
9. Binnen welke periode kunnen deze meerkosten worden terugverdiend? 
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1.5 Relevante belangen. 

1.5.1 Wetenschappelijk belang. 

Nadat in 1995 door de overheid eisen werden geformuleerd ten aanzien van 
energiezuinigheid is er meer aandacht gekomen voor het energiegebruik van 
gerenoveerde woningen. In de onderhoudscyclus van hun woningen nemen 
woningcorporaties extra maatregelen op die voor een verlaging het 
energieverbruik moeten zorgen. Er zijn helaas wei gevallen bekend, waarbij de 
keuze voor extra isolatie bij de huurder werd gelegd. De meerkosten werden in dat 
geval doorberekend in de huurprijs en zo ontstond er veel verschil tussen de 
isolatiekwaliteit van de woningen, omdat niet iedereen dezelfde keuze maakte. 

Bij gerealiseerde renovaties is er naast verlenging van de technische levensduur 
sprake van een verbetering van het thermisch comfort. Dit is slechts een van de 
factoren, waarop bewoners het wooncomfort van hun woning beoordelen. Ook 
ruimtelijke factoren, de aanwezigheid van voorzieningen en flexibiliteit kunnen o.a. 
van belang zijn. 
Het is niet duidelijk hoe een energiezuinige renovatie kan bijdragen aan een 
hogere waardering van bewoners voor het wooncomfort van hun woning (fig. 3). 

Het wetenschappelijk belang van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht over de 
wijze, waarop een verbetering van de energetische kwaliteit en een reno va tie van 
naoorlogse rijtjeswoningen kan leiden tot een waardering van het wooncomfort op het 
nlveau anna 2007. 

Figuur 3: relatie tussen renovatie en comfort. 
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1.5.2 Maatschappelijk belang nationaal. 

Om het woningtekort in Nederland terug te dringen wil het ministerie van VROM 
per jaar 85.000 woningen bouwen. Per jaar worden echter gemiddeld 13.000 
woningen gesloopt en in het jaar 2005 lag dit zelfs op 17.000 stuks [CBS,2006]. 
Het aantal woningen, waarmee de woningvoorraad jaarlijks groeit blijft daarmee 
met ca. 72 .000 stuks achter op de doelstelling van VROM [CPB,2006]. 

Indien er een betere oplossing wordt gevonden dan het jaarlijks slop en van gemiddeld 
13. 000 woningen zou dit een ontspanning van de productiedruk en het woningtekort 
betekenen. 

Ais voor deze groep woningen het antwoord op de centrale onderzoeksvraag 
gevonden kan worden dan heeft de maatschappij op nationaal niveau belang bij 
de volgende punten: 

• Er komen meer woningen met een hedendaags wooncomfort op de markt (fig 4); 
• Er komt minder sloopafva/ vrij (fig 5); 
• Er is minder energie benodigd voor vervangende nieuwbouw, transport van 

bouwmateriaal, -materieel en mens en; 
• Lagere maandlasten als gevolg van een lagere energiebehoefte; 
• Er hoeft minder natuur plaats maken voor VINEX locaties. 
• Er hoeft minder belasting te worden beta aid; 
• Er is minder energie nodig voor productie en het in bedrijf houden van de productie 

dus minder C02 uitstoot; 

Figuur 4: verhoogd wooncomfort. Figuur 5: minder sloopafval. 

1.5.3 Maatschappelijk belang mondiaal. 

Klimatologen uit de he Ie wereld hebben aan het vierde klimaatrapport gewerkt. 
Hiermee wordt dit de wetenschappelijke basis voor het internationale 
milieubeleid. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat de mens zeer 
waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de klimaatveranderingen van de laatste 50 
jaar. Voorheen ging de VN bij deze conclusie uit van 66 procent zekerheid , maar 
door de toename van de kennis kan dit met 90 procent zekerheid worden gesteld . 
[UNEP,2007] 
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In 1997 werd in Japan het Kyoto-protocol opgesteld, waarin de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen wordt geregeld. In februari 2005 is 3 maanden na 
ondertekening van het protocol door Rusland het protocol officieel in werking 
getreden. Nederland heeft afgesproken de uitstoot van broeikasgassen in de 
periode 2008 - 2012 met 6% ten opzichte van het niveau van 1990 (160 Mton) 
terug te dringen. Dit betekent dat in deze periode de uitstoot moet verminderen 
naar 150 Mton per jaar. Op het moment dat het Kyoto-protocol is geratificeerd zijn 
wetenschappers al van mening dat de doelstelling onvoldoende is. 

Het vierde klimaatrapport van de VN leidt tot een Europese klimaattop in Brussel 
waar op 9 maart 2007 de leiders van 27 landen het eens zijn geworden over een 
ambitieus klimaat- en energieplan. Hierin staat dat de Europese Unie 20% fossiele 
energie gaat besparen. uitgangspunt is dat de atmosfeer maximaal 2 graden mag 
opwarmen. 

Op de klimaattop zijn afspraken voor het jaar 2020 gemaakt: 

.. de Europese Unie gaat 20 procent energie besparen; 

.. er wordt 20 procent minder C02 uitgestoten ten opzichte van 1990; 

.. 20 procent van de verbruikte energie zal afkomstig zijn van hernieuwbare 
energiebronnen als wind, water, zon en aardwarmte; 

Diverse land en hebben eigen ambitieuze doelstellingen gesteld. De Britse 
regering stelt zichzelf tot doel om in 2050 60% minder C02 uitstoot te hebben. In 
het Nederlandse regeerakkoord 2007 gaat het kabinet verder dan de Europese 
afspraken en is er een reductie van 30% C02 in 2020 tot doel gesteld. 

Indien het antwoord op de centrale onderzoeksvraag van dit rapport wordt 
gevonden dan kan hiermee een bijdrage worden geleverd aan Europese 
doelstellingen voor reductie van de uitstoot van C02. 
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1.6 Doe/stelling. 

De eerste doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een 
renovatiemethode, waarbij de rijtjeswoningen uit de periode 1950 - 1960 worden 
aangepast aan de bewonerswensen op het gebied van wooncomfort anna 2007, 
Ais deze methode op de woningvoorraad uit die periode wordt toegepast zou dit 
betekenen dit voor ca. 680.000 woningen [Vreeze de,2001] de technische en de 
economische levensduur wordt verlengd. 

Doelstelling 1: 

Ontwikkel een renovatiemethode voor naoorlogse rijtjeswoningen met als resultaat een 
verhoging van het wooneomfort op het niveau van 2007 en een verbeterde flexibiliteit ten 
behoeve van toekomstige woonwensen. 

Vervolgens is het doel om inzicht te krijgen in het energieverbruik voor verwarming 
van de woningen. Ais er meer bekend is over de factoren die hierop invloed 
uitoefenen kan er, in tegenstelling tot standaard normen en voorschriften, beter 
worden voorspeld hoeveel energie er is benodigd voor verwarming van de 
woningen. 

Doelstelling 2: 

Onderzoek de faetoren die leiden tot het huidige energieverbruik voor de verwarming van 
de naoorlogse rijtjeswoningen en gebruik deze faetoren samen om het energieverbruik te 
berekenen indien de gerenoveerde woningen aan de minimale prestatie-eisen uit 11et 
Bouwbesluit zouden voldoen. 

Het laatste doel is het onderzoeken op welke wijze een verbeterde isolatie van de 
buitenschil kan bijdragen tot de vermindering van de C02 uitstoot. 
Ais gevolg van de binnenlandse doelstelling (-30%) in 2020 moet voor de 
gebouwde omgeving 12,8 Mton worden gereduceerd. Dit is het verschil tussen de 
totale uitstoot in 2005 (176 Mton) en de doelstelling van 112 Mton in 2020. 

Indien het antwoord op de centrale onderzoeksvraag wordt gevonden betekend 
dan kan de doelstelling van de overheid voor de gebouwde omgeving worden 
behaald door de renovatie van 40% van de woningvoorraad *. 

(3.000m3 
- 450m3

) * 1,78 kg/m 3 * 10.9 = 4,539 * 10.6 Mton C02 

Doelstelling 12,8 Mton 14,539 * 10.6 Mton = 2.820.004 woningen benodigd 

Percentage woningen = 92.820.004/6 .969.931) * 100 = 40% 

Doeistelllng 3: 

Onderzoek met welke maatregelen het energieverbruik voor verwarming van de 
naoorlogse woningen kan worden verlaagd, zodat dit verbruik de helft bedraagt van een 
nieLlwbouwwoning in 2007 (ca. 450m 3 i.p, v. 900m 3 aardgas) . 

1) 1 m 3 aardgas = 1,78 kg C02 
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1.7 Onderzoeksmethode. 

zich 
kunnen geven op 

beantwoorden van de 
deelonderzoeken. 

zal het onderzoek 
Dit vindt plaats door het 

De onderzoeksmethode is gevolgd: 

1. onderzoeksperiode zal een wijk met naoorlogse 
rijtjeswoningen worden geselecteerd. Technische informatie zal bij de 

worden opgevraagd en onder de wordt een enquete 
gehouden om achterhalen wat het gasverbruik voor verwarming is. 

2. wordt een woning een gasverbruik 
Voor deze woning wordt een bewonersprofiel opgesteld en 

de woning wordt conform de huidige staat behulp van 
het MatLab v. 7.1 en de HamBase 
[de Wit,2006]. De berekeningsresultaten zullen op de 

van 

3 wooncomfort zal worden onderzocht vanuit verschillende 
invalshoeken. Hieruit zal worden afgebakend, waaraan wooncomfort 

binnen het onderzoekskader voldoen. 
4. van het huidige wooncomfort wordt een renovatieplan voor 

opgesteld. 

5. Het renovatieplan wordt in HamBase gemodeUeerd en wordt vervolgens 
berekend wat gasverbruik volgens het bewonersprofiel indien de 
woning wordt conform het Bouwbesluit 2007, 

6. De 
stappen HQ,'hQ'tQ 

gasverbruik van 
bewonersprofiel. 
periode van 30 

van diverse onderdelen van 
en wordt onderzocht wat de invloed 

referentiewoning 
maatregelen, waarvan 

terugverdiend worden 

7. energieberekening gemaakt voor aile 
Hieruit voigt de indicatie van verwachten 

8. Er wordt onderzocht voor invloed het bewonersgedrag 
gasverbruik van woning. Hierbij wordt het gedrag volgens 
profiel vergeleken een gestandaardiseerd 
Bouwbesluit. 

9, De conclusies van 
vervolgens worden 
centrale 

vergeleken met 
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2 Uitgangspunten. 

2.1 Referentiewoningen. 

Bij de afbakening van de onderzoeksperiode in hoofdstuk 1.3 is bepaald dat een 
Nederlandse woonwijk, die gebouwd is tussen 1950 en 1960, als uitgangspunt 
voor het onderzoek zal dienen . In Deel II - hoofdstuk 2 van dit afstudeerrapport 
staan locatiegegevens met foto's van de 5 woonwijken, waaruit de referentiewijk is 
geselecteerd. 

Ais referentiewijk voor dit onderzoek is gekozen voor de Verzetswijk te Zeist. In 
deze wijk staan 48 gemeentewoningen, waarvoor in 1952 een bouwaanvraag is 
ingediend door de gemeentewerken van de gemeente Zeist. De woningen zijn in 
1986 in het bezit gekomen van woningcorporatie "Combinatie 86" die nog steeds 
de eigenaar is en de woningen verhuurd. 

In 1990 heeft Combinatie 86 de woningen laten renoveren. Op dat moment waren 
er een aantal woningen die inmiddels door de bewoners zelf waren verbeterd. Aan 
de achtergevel was in een aantal gevallen de keuken uitgebouwd. Sommige 
bewoners hadden op eigen initiatief HR beg lazing laten plaatsen of de Cv-ketel 
vervangen. Niet aile woningen zijn op dezelfde wijze gerenoveerd, omdat de 
bewoners een keuze mochten maken uit diverse renovatiemaatregelen. De 
gemaakte keuze heeft geleid tot een verhoging van de huurprijs. 

2.1.1 Locatie, situatie en foto's. 

De geselecteerde referentiewoningen bevinden zich in de Verzetswijk te Zeist Het 
betreft in totaal 48 gemeentewoningen, waarvoor in 1952 een bouwvergunning is 
verleend. In de figuren 6 en 7 is de locatie van de gemeente Zeist en de 
referentiewijk aangegeven . 

Figuur 7: locatie woningen in Zeist. 
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Figuur 8: referentiewoningen in de verzetswijk te Zeist [Google Earth, 2006]. 

Een blok van in totaal 28 woningen wordt gebruikt voor dit onderzoek (figuur 8). 
Deze woningen liggen aan de volgende lanen in de gemeente Zeist: 

• Jacobus C. Boogaardlaan nr. 1 tim 11 (figuur 9); 
• Nepveulaan nr 115 tim 129 (figuur 10); 
• Jacob Blokhuislaan nr. 2 tim 12 (figuur 11 & 12); 
• Johan C. Meijerlaan nr. 2 tim 16 (figuur 13 & 14); 

Figuur 9: Jacobus C. Boogaardlaan. Figuur 10: Nepveulaan. 
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Figuur 11: Jacob Blokhuislaan. Figuur 12: Jacob Blokhuislaan. 

Figuur 13: Johan C. Meijerlaan. Figuur 14: Johan C. Meijerlaan. 

2.1.2 Constructie. 

Bij het gemeentelijk archief van de gemeente Zeist zijn de bouwaanvraagstukken 
uit 1952 opgevraagd. Hieronder voigt een beknopte technische omschrijving van 
de constructie per bouwdeel. De renovatiemaatregelen uit 1990 worden in 
hoofdstuk 2.1.7 genoemd. 

Eerste verdiej)in;j 

6660 

l3e1! ane grood 

Figuur 15: doorsnede referentiewoning te Zeist. 
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Fundering: 
De fundering heeft een aanlegdiepte van 870- Peil en is opgemetseld met 
sintelbetonblokken tot 200- Peil (fig. 15). Aan weerszijden van de woning
scheidende muur is in de kruipruimte een 8 cm dikke betonlaag gestort om bij te 
dragen aan de draagkracht van de bodem onder de fundering. Een gedeelte van 
de kruipruimte is tussen de funderingsstroken aangevuld met een zandpakket tot 
een hoogte van 600- Peil. 

Begane grondvloer: 
De vloer op de begane grond bestaat uit vloerbalken 65 x 140mm h.o.h. 600mm. 
De afwerking bestaat uit houten vloerdelen met een dikte van 18mm. Vanwege de 
overspanning van de vloerbalken is er halverwege een onderslagbalk van 80 x 
180mm op twee gemetselde poeren geplaatst. 

Spouwmuur: 
Het binnenspouwblad is vanaf de sintelbetonblokken met een dikte van 1 OOmm tot 
300+ Peil opgemetseld met grindbetonblokken om optrekkend vocht te 
voorkomen. Vanaf 300+ Peil bestaat de muur uit hollietblokken. Het 
buitenspouwblad is vanaf de fundering opgemetseld met een trasraam met een 
dikte van 100mm en een hoogte van 10 lagen. Daarboven bestaat de muur uit 
metselwerk. De luchtspouw tussen de spouwbladen is 50mm dik. 

Woningscheidende muur: 
De woningscheidende muur is opgemetseld met sintelbetonblokken. De dikte van 
deze wand bedraagt 206mm. De beukmaat van de woningen is 5806mm, 
waardoor de netto breedte van de woningen 5600mm bedraagt. 

Binnenwanden: 
De binnenwanden bestaan uit metselwerk met een dikte van 100mm. 
Binnenwanden parallel aan de woningscheidende wand hebben een dragende 
functie om de overspanning van de begane grondvloer, de verdiepingsvloer en het 
dak te verkleinen. 

Verdiepingsvloer: 
De verdiepingsvloer is utgevoerd als een gewapende holle baksteenvloer met eem 
dikte van 150mm (fig. 16). Dit soort vloeren zijn samengesteld uit draagbalken en 
vulstenen. De balken bestaan uit een betonnen kern, waarin zich de stalen 
voorspandraden bevinden. Om de betonkern zit een keramische U-vormige 
schaal. Tussen deze draagbalken zijn keramische vulstenen geplaatst. Het is 
mogelijk dat er nog extra bijlegwapening is aangebracht, maar dat blijkt niet uit de 
technische gegevens. Bovenop de balken en vulelementen is een druklaag van 
beton aangebracht. 

Figuur 16: holle baksteenvloer. 
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Oak: 
Het originele dak, dat een helling heeft van 28°, bestaat uit gordingen die met een 
tussenoplegging de woningbeuk overspannen . Het dakbeschot bestaat uit Conex 
platen. Dit zijn platen, waarin vermoedelijk asbesthoudend materiaal is verwerkt 
door Conex BV. uit Alkmaar [Instituut asbestslachtoffers,2006]. 

2.1.3 Plattegronden. 

De woningen bestaan uit 2 verdiepingen onder een kap . De ruimten op de eerste 
verdieping worden gescheiden van de loze ruimte onder de kap door een verlaagd 
plafond. Enkele woningen in de wijk zijn aan de achterzijde uitgebreid met een 
aangebouwde keuken. Hiervan staat in hoofdstuk 2.1.8 een voorbeeld 
aangegeven. 

De plattegrond is ontworpen volgens het doorzonprincipe, waarbij de woonkamer 
van voor- tot achtergevel is gesitueerd. Vanuit de entreehal is de eerste 
verdieping, het toilet en een kleine keuken bereikbaar (fig . 17) . 

... 3,1 m .. 

Woonkarner 
21 .9 mt 

D I D 
... 3.5m .. 

0; 

... 2,4 m .. 

Keuken 
4.9 mt 

Entree 
8 m' 

... 2.4m .. 

Keuken • 
4,9 mt E 

Entree 
8 mt 

"" • 

Figuur 17: begane grond originele referentiewoning 1952. 

Woonkamer 
21 ,9 m' 

DID 
... 3.5 m .. 

~ [ 

Op de eerste verdieping bevindt zich op de overloop een gangkast. Vanaf de 
overloop zijn 3 slaapkamers en een kleine badcel bereikbaar. De twee grootste 
slaapkamers worden gescheiden door een wand van houtwolcementplaten met 
een dikte van 50mm met aan beide zijden een stuclaag . In deze wand zijn 2 
kledingkasten opgenomen (fig . 18). 
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Figuur 18: eerste verdieping originele referentiewoning 1952. 

In figuur 19 staat een isometrie van de referentiewoningen weergegeven. 

Figuur 19: isometrische voorstelling van de referentiewoning 1952. 
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2.1.4 Gevels. 

Het trasraam is 10 lagen hoog en eindigt onder de kozijnen op de begane grond. 
In de originele gevels zijn houten kozijnen met enkele beg lazing geplaatst. Naast 
de voordeur bevindt zich een glasstrook, welke boven een houten paneel is 
geplaatst. De badcel aan de voorgevel en slaapkamer 3 aan de achtergevel 
hebben een klein kozijn in de buitengevel. De spouwmuur eindigt ter hoogte van 
de kozijnen op de 2e-verdieping (fig. 20 & 21) . 

1 1 11 I I I I I II II 

Figuur 20: voorgevel. Figuur 21: achtergevel. 

2.1.5 Installaties en riolering. 

De riolering bestaat uit geasfalteerde naadloze asbestcementbuizen en 
gegalvaniseerde getrokken ijzeren buizen. De asbestbuizen liggen langs de 
fundering van de woningscheidende muren en zijn ingestort in beton . De schoon
en vuilwaterriolering wordt met gresbetonbuizen aangesloten op het gemeentelijk 
riool. Deze gegevens zijn overgenomen van de originele constructietekening . 

In de woningen was bij oplevering in 1952 geen ventilatiesysteem aanwezig. 
Destijds waren hier nog geen voorschriften voor opgesteld. De bouwkundige 
aansluitingen hadden destijds zodanige veel kieren dat er door onder- en overdruk 
een natuurlijke ventilatie aanwezig was. Op de originele bouwaanvraag staat als 
verwarmingssysteem een kachel aangegeven. De rookgasafvoer vindt plaats door 
een gemetseld kanaal dat boven het dak uitkomt in een schoorsteen. 

2.1.6 Woningafmetingen. 

De referentiewoningen uit 1952 zijn in een tijd gebouwd dat gezinnen groter waren 
en de woningen kleiner dan tegenwoordig (zie hoofdstuk 1.3). In tabel 1 staan van 
een aantal bouwdelen en ruimten de afmetingen aangegeven. 

Afstudeerrapportage Ing. I.R. Sanjee - studentennr: 0466537 - 08-06-2007 - Pagina 31 



Energiezuinige renovatie van naoorlogse woningbouw 
Hoger wooncomfort, minder energie, minder afval, lagere kosten, langere levensduur, minder C0 2 uitstoot 

Onderdeellruimte: Afmeting: 
Volume 
Netto vloeroppervlakte 
Gebruiksoppervlakte (GBO) 
Oppervlakte verblijfsgebied 
Oppervlakte woningfuncties 

Entree 
Toilet 
Keuken 
Woonkamer (verblijfsruimte) 
Overloop 
Kast 
Badcel 
Slaapkamer 1 (verblijfsruimte) 
Slaapkamer 2 (verblijfsruimte) 
Slaapkamer 3 

219 m3 
74,6 m2 
72,6 m2 

43,1 m2 

8 m2 

1 m2 

4,9 m2 

21,9 m2 

3,2 m2 

1 m 2 

2,5 m2 

10,6 m2 

10,6 m2 

4,8 m2 

Tabel1: woningafmetingen woningen excl. keukenuitbreiding. 

Uit tabel 1 blijkt dat er een verschil aanwezig is tussen de gebruiksoppervlakte 
(GBO) en de oppervlakte van het verblijfsgebied . Dit heeft te maken met de 
definitie van een verblijfsruimte in de NEN 2580. De keuken en slaapkamer 3 zijn 
te klein om volgens deze norm als verblijfsruimte te kunnen worden aangemerkt. 

2.1.7 Aandachtspunten referentiewoningen. 

De tijd, waarin de referentiewoningen zijn gebouwd, komt tot uiting in het ontwerp 
en de toegepaste bouwmethode. In de jaren vijftig werd de naoorlogse 
woningproductie verhoogd. Er was een hoge woningnood, een tekort aan geld, 
materialen en goed geschoolde arbeiders. Dit alles kwam tot uiting in het minimale 
gebruik van materiaal en ruimte. Overspanningen van vloeren en kap werden klein 
gehouden, zodat er niet te grote houtafmetingen nodig waren. 

Bij het opstellen van een renovatieplan is rekening gehouden met de huidige staat 
van de referentiewoningen. Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten van 
de huidige constructie vermeld : 

• Bij het plaatsen van extra uitbreidingen aan de woningen kan het 
voorkomen dat de maxima Ie draagkracht onder de gemetselde fundering 
wordt overschreden met mogelijke zakkingen tot gevolg; 

• Bij het na-isoleren van houten beganegrondvloeren bestaat het risico dat er 
houtrot en schimmel kan ontstaan als gevolg van een lagere temperatuur in 
de kruipruimte in combinatie met te weinig ventilatie; 

• Bij de funderingsaansluiting kan de oppervlaktetemperatuur van de 
aanwezige koudebruggen zodanig laag zijn dat er vochtproblemen en 
schimmelvorming kan optreden; 

• De holle baksteen verdiepingsvloer is opgelegd op een massieve 
woningscheidende wand . Bij deze vloeren voldoet de contactgeluidsisolatie 
naar de naastgelegen woning niet aan de huidige regelgeving ; 

• De geluidsisolatie tussen de verblijfsruimten van aangrenzende woningen 
is, vanwege de massieve woningscheidende wand, niet voldoende; 

• De dragende wanden kunnen samen met de fundering een aantal 
beperkingen stellen aan de mogelijkheden tot uitbreiding; 
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2.1.8 Renovatie 1990 en individuele uitbreidingen. 

De woningcorporatie "Combinatie '86", waartoe de huurwoningen behoren, heeft 
in 1990 de woningen in de referentiewijk gerenoveerd. Niet aile woningen zijn op 
dezelfde wijze gerenoveerd. Dit heeft te maken met de keuze die de bewoners 
konden maken voor een aantal maatregelen. 

Figuur 22: renovatiemaatregelen aan bestaande woning in 1990. 

Bij de meeste woningen zijn de volgende maatregelen genomen (fig 22): 

1. De spouwmuur is volgeschuimd met polyurethaan isolatie; 
2. De houten kozijnen zijn vervangen door kunstsof kozijnen met dubbele HR

beglazing (uitgezonderd het entreekozijn); 
3. De voordeur is vervangen door een onge'fsoleerde deur met meer glas; 
4. De Conex dakplaten zijn vervangen voor nieuw dakbeschot en er is een 

waterkerende folie aangebracht tussen dakbeschot en tengels. De 
dakpannen zijn teruggeplaatst; 

5. De kunststof kozijnen zijn voorzien van ventilatieroosters in het raamkozijn; 
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De uitbreidingen bestaan uit een uitbouw ter plaatse van de keuken aan de 
achtergevel. Bewoners hebben deze uitbreiding op eigen initiatief gerealiseerd, Er 
zijn een aantal onderlinge verschillen tussen de aanwezige uitbreidingen, maar in 
het algemeen komt het neer op het uitbouwen van de keuken tot aan de 
buitenberging . De nieuwe ruimte is voorzien van een kozijn met zijlicht en een 
platdak. Een voorbeeld van een van de uitbreidingen is in figuur 23 weergegeven. 

Be~lng 
Gin' 

I 

... 2,4m • 

Figuur 23: keukenuitbreiding achtergevel. 

2.2 Schematisering. 

""'11 

... 2,4m • 

Keuken 
4 .9m' 

Om de energiezuinigheid van de voorgenomen renovatie te verbeteren zijn voor 
de referentiewoningen het huidige energiegebruik berekend. De referentiewoning 
wordt in dit hoofdstuk geschematiseerd, zodat de kenmerken in de berekening 
kunnen worden ingevoerd . 

2.2.1 Woningtypen, aantallen en orientaties. 

Van de 28 woningen uit de referentiewijk die op de foto in figuur 8 staan 
aangegeven zijn per blok 2 hoekwoningen en een tussenwoning geschematiseerd. 
In figuur 24 staan deze woningen met bijbehorende huisnummers en orientaties 
aangegeven . De getallen random de noordpeil zijn orientaties, welke door 
HamBase worden gebruikt. 
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Figuur 24: woningtypen, aantallen en orientaties. 

Voor de energieberekeningen zijn de karakteristieken van deze 3 woningtypen 
gebruikt. 

2.2.2 Bouwfysische eigenschappen. 

In het berekeningsprogramma Ham Base wordt voor het berekenen van de 
warmteweerstanden gebruik gemaakt van een database met materialen en de 
bijbehorende bouwfysische eigenschappen. In tabel 2 staan de bouwfysische 
gegevens van de diverse scheidingsconstructies aangegeven. Voor een 
uitgebreide omschrijving van de opbouw met toelichting wordt verwezen naar Deel 
II - hoofdstuk 2.1 van dit afstudeerverslag. 

On derdeel: Rc-waarde: U-waarde: 

Begane grondvloer 
Buitenwand 
Dak 
Woningscheidende wand 
Beglazing 

(m 2K/W) (Wlm 2K) 

0,48 
1,42 
1,45 
0,57 

2,08 
0,70 
0,69 
1,75 
1,4 

Tabel 2: overzicht van de huidige bouwfysische eigenschappen buitenschil. 
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2.2.3 Zonering. 

In de berekening 
gedefinieerd (fig 25). Na 
temperatuur en 

zijn diverse 
zones beschikbaar. 

Voor de referentiewoningen worden in HamBase de volgende zones 

Zone 1 a: begane grond . keukenuitbouw 
Zone 1 b: begane grond incl. keukenuitbouw 
Zone 2: eerste verdieping 
Zone 3: kap 

~ volume;;;; 97,0 
~ volume;;;; 11 m3 

~ volume;;;; 89,0 m3 

~ volume::: 33,3 m3 

aile karakteristieke bouwkundige en gebruikers 

worden 
resultaten kan de onderlinge invloed van zones 

Figuur 25: zonering. 

luchtdichtheid van de referentiewoningen zijn geen 
Bij de bouwaanvraagstukken uit 1952 zijn twee kozijn-

kierdichting van de aileen met 
met 

Om voor berekeningen een uitgangspunt voor kunnen 
Hiermee bepalen wordt in dit onderzoek bijlage J van 

kan een van de luchtdoorlatendheid 
gebouwvorm, verliesoppervlakte en uitvoeringsdetails \l\Inrrl.::.n 

In tabel 3 een overzicht van de luchtdichtheid 
Qv;10;kar;indic voor een tussenwoning en een hoekwoning aangegeven. De 
berekening van de tussenwoning is gebaseerd op woning aan Jacobus C. 

laan nr. 3. Deze woning heeft een keukenuitbouw aan de achtergevel op 
grond. Voor de volledige uitwerking berekeningen wordt 

verwezen naar Deel II - hoofdstuk 2.2 van dit 
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Omschrijving: QV:1o,kar,mdlc: Volume: VVmm (ACH): 
(m3/uur) (mJ) (Volume/uur) 

Tussenwoning 
Zone 1: begane grand 220 116,3 1,89 
Zone 2: verdieping 176 89,0 1,98 
Zone 3: laze ruimte kap 167 33,3 5,02 
Hoekwoning 
Zone 1: begane grand 228 97,0 2,35 
Zone 2: verdieping 233 89,0 2,62 
Zone 3: laze ruimte kap 189 33,3 5,67 

Tabel 3: Overzicht luchtdichtheid referentiewoningen conform NEN 5128 bijlage J. 

2.2.5 Thermische bruggen. 

Bij bouwdelen die uit een of meerdere elementen van verschillende samenstelling 
zijn opgebouwd bepaald de opbouw van het aansluitdetail hoe groot de 
thermische brug is. Door deze thermische brug ontsnapt, vanwege de directe 
verbinding tussen binnen en buiten, verhoudingsgewijs meer warmte dan door de 
omringende vlakken (fig. 26). 

In het programma HamBase kan per bouwdeel de som van aile aanwezige 
thermische bruggen worden ingevoerd in W/K. Voor diverse bouwdelen zijn er 
verschillende manieren om deze thermische brug te berekenen. Voor de 
energieberekeningen is voor de volgende onderdelen de thermische brug worden 
bepaald: 

• Kozijnstijlen; 
• Panelen; 

• De dakvoet; 

• Fundering . 

Thermische brug bestaande kozijnen. 
In 1990 zijn de houten buitenkozijnen tijdens de renovatie vervangen voor 
kunststof kozijnen. Hiervan zijn geen aansluitdetails bekend . 

Om in de berekeningen het effect van de aanwezige thermische bruggen mee te 
rekenen wordt hiervoor de indicatieve lineaire warmtedoorgangscoefficient 4J uit 
de tabellen in hoofdstuk 8 van de NPR 2068 aangehouden. Doordat de 4J-waarde 
uit de norm is afgestemd op SBR details stelt de praktijkrichtlijn dat voor 
afwijkende details de coefficient met 25% dient te worden verhoogd. 

Voor de berekening van de directe thermische koppelingscoefficient wordt de 
volgende formule gebruikt: 

In deze formule staat A voor de oppervlakte van het onderdeel in vierkante meters 
(m2). De 0 staat voor de omtrek van de koudebrug in strekkende meters (m1) . 
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In de NPR 2068 wordt voor de 4J-waarde van het aansluitdetail bij een kozijn 0,10 
W/rnK aangehouden. In tabel 4 staat per kozijnmerk aangegeven hoe de directe 
thermische koppelingscoefficient (Ld) is berekend . 

Kozijnmerk I Omsehrijving / Oppervlakte: U-waarde: CP: L,: Ld: 
onderdeel: 'oeatie: (m 2) (Wlm2K) (WlmK) (m ') (WIK) 

A Houten kozijn 0,64 2,4 0,125 7,02 2,41 
B Kunststof kozijn 0,8 1,8 0,125 8,54 2,51 
C Kunststof kozijn 0,31 1,8 0,125 3,6 1,01 
D Kunststof kozijn 0,71 1,8 0,125 9,66 2,49 
E Kunststof kozijn 0,64 1,8 0,125 7,02 2,03 
F Kunststof kozijn 0,25 1,8 0,125 3,53 0,89 
G Kunststof kozijn 0,68 1,8 0,125 7,62 2,18 

Dakvoet Muurplaat 0,40 0,96 0,125 5,6 1,08 

Tabel4: thermische bruggen woningen na de renovatie van 1990. 

Thermische brug fundering: 1990. 
De detaillering van de funderingsvoet is wei duidelijk aangegeven op de 
bouwaanvraagstukken uit het gemeentelijk archief. De thermische brug voor de 
fundering zal berekend worden met behulp van het programma FlexPDE v. 5.0. 

In figuur 25 staat de berekeningsmethodiek schematisch aangeven. Met FlexPDE 
wordt de volledige warmtedoorgangscoefficient (U2d:FlexPDE) van het detail incl. 
thermische brug bepaald. Daarna wordt met een handberekening bepaald wat de 
warmtedoorgangscoefficient door de vloer en de wand is (U2d:hand). Het verschil 
tussen U2d:FlexPDE en U2d:hand is de warmte die per strekkende meter van het 
aansluitdetail door de thermische brug verdwijnt (figuur 26). 

10 C 

Figuur 26: berekeningsmethode Thermische brug. 
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Voor de invoer van HamBase wordt de thermische brug vermenigvuldigd met de 
totale lengte, waarin het detail voorkomt. Voor de bestaande situatie zijn twee 
thermische bruggen berekend (fig 27). 

Figuur 27: positie bestaande thermisehe bruggen. 

In de tabellen 5 & 6 staat een overzicht van de berekeningen voor de bestaande 
thermische bruggen aangegeven. Voor een volledige uitwerking van de 
berekeningen wordt verwezen naar Deel II hoofdstuk 2.3 van dit 
afstudeerverslag. 

Tussenwoning : Lengte: U 2d riexPOE U 2d Iland U2d versch,l: Therm. Brug : 
(bestaand) (m) (W/mK) (W/m K) (W/mK) (W/K) 
Woning exel. uitbouw 
Thermische brug 1 
Thermische brug 2 

Woning inel. uitbouw 
Thermische brug 1 
Thermische brug 2 

11,2 
13,32 

14,3 
16,42 

0,78 
0,83 

0,78 
0,83 

0,77 
0,67 

0,77 
0,67 

0,01 
0,16 

0,01 
0,16 

Tabel 5: overzieht berekening thermisehe brug van een bestaande tussenwoning. 

0,16 
2,13 
2,29 

0,20 
2,63 
2,83 

Hoekwoning: Lengte: U 2C1Fle,PDE U2cJl'J"C1 U 2dverSChl/: Therm. Brug: 
(bestaand) (m) (W/mK) (W/mK) (W/mK) (W/K) 
Woning exel. uitbouw 
Thermische brug 1 17,86 0,78 0,77 0,01 0,25 
Thermische brug 2 6,66 0,83 0,67 0,16 1,07 

( 1,32 

Woning incl. uitbouw 
Thermische brug 1 20,96 0,78 0,77 0,01 0,30 
Thermische brug 2 9,76 0,83 0,67 0,16 1,56 

1,86 

Tabel 6: overzieht berekening thermisehe brug van een bestaande hoekwoning. 
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Thermische kwaliteit van de funderingsaansluitingen. 
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de binnenoppeNlaktetemperatuur van funderings
aansluitingen. Indien deze temperatuur te laag is bestaat er een grate kans op 
condensatie en de vorming van allergenen. Deze zogenaamde f-factor moet 
volgens het Bouwbesluit ten rninste een waarde van 0,65 hebben. 

De volgende formule wordt gebruikt om de f-factor te berekenen : 

Ti:oppervlak - T e of grond 

f-factor = ---------------------------- ~ 0,65 
Ti - Teofgrond 

De volgende onderdelen hebben invloed op de thermische kwaliteit van 
funderingen: 

• Aanlegdiepte; 
• Geometrie; 
• Thermische materiaaleigenschappen; 
• Oplegging van de vloer; 
• Opbouw van de gevel; 

De laagste oppeNlaktetemperatuur voigt uit de berekening met FlexPDE. Deze 
temperaturen zijn voor de thermische bruggen 1 & 2 weergegeven in figuur 28 en 
29 . 

1 BuiICJ1\\',md 1990 

o. 

---
>- -- ' 

... 

Temp. fundc-rini koudwmt J1I' . 1 1990 

mil:! 

19.'1 
19.0 
IOn 
1'0 
1611 
,In 

..(If 1 1 ~ 1 Q) ) 0 " 

x 

o· 

... 

•• 

2 Tuu cnw.oo 1990 

n ... , 19.8 · 19, 4 · 1'0 

• ,. , 
!. '"8 

I •• 

• JO.O 

I 
,. J 

- - " I" 
I~O 

--, 1J. ~ 

• U.O 

• IJ.1 .... 12." 

...(11 Q:J 0 1 g 0' "~ (t.l 0 " 0' , 
Figuur 28: thermische brug voorgevel. Figuur 29: thermische brug woningscheiding. 

In tabel 7 staat de toetsing van de f-factor aangegeven. 

Thermische brug: T,:opp : T, : .' Te: TQfOnd: f-factor: Voldoet aan 
Nr. Versie: (0C) (0C) (0C) (0C) Bouwbesluit 

1 

2 

Bestaand 

Bestaand 

14,5 

19,4 

20 

20 

-10 

10 

Tabel 7: controle thermische kwaliteit bestaande fundering. 

0,82 

0,94 

Voldoet 

Voldoet 
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2.2.6 Installaties. 

In 1952 was er nog geen ventilatiesysteem of Cv-installatie in de woningen 
geplaatst. De verwarming bestond uit een kolenkachel in de woonkamer met een 
rookgasafvoer door de schoorsteen. In de jaren zestig werd het gasleidingnet 
aangelegd en zijn de kolenkachels vervangen voor gaskachels. 

Tot aan de renovatie van 1990 was er geen ventilatiesysteem in de woningen 
aanwezig. De verversing van de lucht vindt plaats door een onder- en overdruk 
situatie, waarbij de verse lucht door de kieren de woning binnendringt. Op een 
bepaald moment hebben bewoners wei zelf een afzuigkap boven het fornuis 
geplaatst. 

Bij de renovatie van 1990 zijn de volgende installaties geplaatst: 

It Een Cv-ketel met radiatoren en onge',soleerde transportleidingen; 
It Een leidingstelsel dat via een afvoer op het dak de lucht afvoert vanuit het 

toilet, de keuken en de badkamer. 

Het is onbekend of er in de loze ruimte onder het dak een pijpventilator is 
geplaatst. Het vermoeden is dat dit niet het geval is en de afvoer van lucht 
plaatsvindt door een onder- en overdruk situatie. 

2.3 Bewonersenquete. 

Onder de bewoners van de referentiewoningen is een enquete gehouden om de 
energieberekeningen af te kunnen stemmen op de huidige situatie. De vragen 
richten zich op de wijze van verwarmen en ventileren van de woning, waarmee 
een bewonersprofiel voor de energieberekeningen is bepaald. 

De respons op de enquete is met 10/28 ongeveer 35%. Tijdens het verzamelen 
van de formulieren zijn een aantal vragen van de bewoners nader toegelicht. Uit 
de respondenten zijn 3 adressen geselecteerd, waarvoor het bewonersprofiel zal 
worden opgesteld, Deze adressen liggen in hetzelfde woningblok en hebben 
dezelfde orientatie, Ook het verschil in gezinssamenstelling en aardgasverbruik 
levert een goed uitgangspunt voor het onderzoek. In figuur 23 staat de positie van 
de woningen in de wijk met de bijbehorende orientatie aangegeven. 

2.3.1 Bewonersprofielen. 

In tabel 8 staat een samenvatting van de enquete voor de geselecteerde adressen 
vermeld. Voor de verwerking van deze gegevens in de bewonersprofielen wordt 
verwezen naar Deel II - hoofdstuk 2.4 van dit verslag. De ingevulde formulieren 
zijn opgenomen in Deel IV - hoofdstuk 3. 
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Nr.: Enquetevraag: PROFIEL 1: PROFIEL 2: PROFIEL 3: 

1 Adres? 

Straat: J.e. Boogaardlaan J.e. Boogaardlaan J.e. Boogaardlaan 

Huisnummer: 11 1 3 

Woningtype: Hoekwoning Hoekwoning tussenwoning 

2 Gezinssamenstelling? 

Volwassenen/kinderen: 2/0 2/2 2/1 

13 Verbruik aardgas (m3)? 1503 2000 3084 1 
4 Verbruik tapwater (m3)? 0 0 220 

5 Verwarmingssysteem? CV-ketel (CR) CV-ketel (CR) CV-ketel (HR) 

6 Thermostaat 07:00-23:00 CC)? 

Begane grond 21 16 18 

Verdieping : 16 16 18 

Thermostaat 23 :00-07:00? 

Begane grond 16 16 18 

Verdieping : 16 16 18 

7 Tapwatersysteem? Combiketel Combiketel Combiketel 

8 Ventilatiesysteem? Natuurlijke vent. Natuurlijke vent. Natuurlijke vent. 

9 Ventilatieroosters? Ja Ja Ja 

10 Ventilatieroosters stand? 

Koude perioden Half open Dicht Open 

Warme perioden Open Open Open 

11 Ramen open in lente/zomer (uur) 

* Beganegrond overdag: 12 0 12 

Beganegrond nacht: 12 0 12 

* Verdieping overdag: 12 0 12 

Verdieping nacht: 12 8 12 
Ramen open in herfstlwinter (uur) 

* Beganegrond overdag: 12 0 0 

Beganegrond nacht: 0 0 0 

* Verdieping overdag: 12 1 12 

Verdieping nacht: 0 0 12 
12 GeTsoleerde bouwdelen? 

Beganegrond vloer: nee Nee nee 

Bu itenmuur: a Ja Nee 

Dak: nee Nee Ja 
Dubbele beglazing: a Ja Nee 
Kozijnpanelen: a Ja 

13 Gebruik verwarming (periode)? 

Werkweek: 

Beganegrond: 14:00 - 22:00 07:00 - 0:00 

Verdieping: 14:00 - 22:00 07:00 - 0:00 

Weekend: 

Beganegrond: 09:00 - 0:00 08:00 - 01 :00 

Verdieping : 09:00 - 0:00 08:00 - 01 :00 
14 Opmerkingen? Gepensioneerd, Slecht ventilatie- Spouw ongeTsoleerd, 

waterbesp. gedrag enkel glas, veel & 
Douchekop, groot lang douchen 
aquarium 

Tabel 8: samenvatting bewonersenquete profiel 1 tim 3. 
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De bouwkundige kenmerken van woningen zijn in HamBase geprogrammeerd. 
Daarnaast is uit de enquete (tabel 8) een specifiek bewonersprofiel worden 
opgesteld dat ook in de berekening wordt opgenomen. 

zijn een 
aannames qeclaa 

zaken waar geen gegevens van zijn. Hiervoor worden 
(H. 2.3.2) en berekening van het gasverbruik voor 

verwarming worden afgestemd op gasverbruik van de bewoners. 

2.3.2 Aannames en nauwkeurigheid. 

Alles wat met het bewonersgedrag heeft te maken in 
onderzoek. Door gebruik te maken van van een 
een benadering van de realiteit Normen zijn Ol'"'r,TOr 

rekenregels van een en gemiddelde 
waarden. Voor specifiek geval kan de norm nogal afwijken van 
werkelijkheid. 

Met behulp van enquete is het bewonersgedrag nOln"","tor'ri Ook deze wijkt 
per profiel van de werkelijkheid, omdat de ook in dit 

worden gestandaardiseerd. Met afwijkingen in ventilatie- stookgedrag is 
rekening 

Hieronder staan een 
werkelijkheid 

punten nnc,....,rt die voor afwijkingen ten opzichte van 

• Het referentiejaar (1974) met meteorologische 
• Het percentage aardgas (74%) dat verbruikt wordt voor verwarming 

[energielabel,2006]; 
• Het rendement van de verwarmingsinstallatie (70% I 
• De normen; 
• De benadering van de bouwkundige kwaliteit met betrekking tot kieren, 

koudebruggen en isolatiewaarden; 
• De aanname voor de interne vochtproductie; 
• De benadering van de interne warmteproductie; 
• Afwijkingen m.b.t. ventilatie, thermostaatinstellingen en aanwezigheid van 

de bewoners; 
• De uitwisseling van warme lucht de zones via trapgat; 

In het volgend hoofdstuk is de berekening met behulp van ventilatievoud 
(Wmin/ACH) afgestemd op de uitkomsten van de Vanwege 
afwijkingen die als gevolg van bovengenoemde benaderingen 1'\1"\1'"1'""",, ... wordt een 
bandbreedte van ten opzichte van het gasverbruik 
aangehouden. 
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2.4 Energieverbruik van de bestaande woningen. 

Met behulp van het rekenprogramma MatLab versie 7.1 en de rekenmodule 
HamBase zijn de referentiewoningen van profiel 1 tim 3 in een basisberekening 
verwerkt. Deze berekeningen zijn afgestemd op het energieverbruik van de 
bewoners binnen de aangegeven bandbreedte van 10%. In de volgende 
hoofdstukken worden aileen de resultaten genoemd. 

2.4.1 Berekeningsperiode. 

Uit de bewonersenquete voigt dat de gasrekening niet voor een volledig 
kalenderjaar geldt. Tussen de 3 profielen zitten slechts enkele dagen verschil in de 
verbruiksperiode die op de energierekening is aangegeven. In tabel 9 staat de 
berekeningsperiode per profiel aangegeven. 

Profiel: Startdatum: Einddatllm: Aantal dagen: Overige dagen: Seizoen: 
1 
2 
3 

23-08-2005 
23-08-2005 
23-08-2005 

12-07-2006 
10-07-2006 
10-07-2006 

324 
322 
322 

Tabel 9: berekeningsperiode energierekening per profiel. 

2.4.2 Energieberekeningen. 

41 
43 
43 

lamer 
lamer 
lamer 

In tabel 10 staan de resultaten van de basisberekening aangegeven . Kolom 2 
geeft het aandeel van de verwarming en het rendement van de Cv-installatie aan. 
Voor onderbouwing en uitwerking wordt verwezen naar Deel II - hoofdstuk 2.5 van 
dit verslag. 

Profiel: Diversen: -5% (mJ): 0% (m3) : +5% (mJ): 
Profiel1 
Gasrekening Eneca 1503 
Aandeel verbruik verwarming 74% 1112 
Ham Base berekening CV = 70% 1057 1113 1170 

Profiel2 
Gasrekening Eneca 2000 
Aandeel verbruik verwarming 74% 1480 
Ham Base berekening CV = 70% 1413 1480 1557 

Profiel3 
Gasrekening Eneca 2941 
Aandeel verbruik verwarming 74% 2176 
Ham Base berekenin CV = 80% 2072 2174 2296 

Tabel10: energieberekeningen en bandbreedte per profiel. 
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2.4.3 Resultaten ter vergelijking. 

Binnen dit onderzoek dient deze basisberekening als uitgangspunt voor het 
vervolg van het onderzoek. De invloed van het specifieke bewonersgedrag, welke 
verdisconteerd is in het ventilatievoud , is gedurende een etmaal als stationair 
beschouwd. 

In het eindresultaat van dit onderzoek worden aile situaties op hoofdpunten met 
elkaar vergeleken. In tabel 11 staat aangegeven welke gegevens van de 
bestaande situatie hierbij zijn gebruikt. 

Gasverbruik verwarming m3/jaar 1057-1170 1413-1557 2072 - 2296 
Verbruikskosten in 2007 €/jaar €650,-/€720,- €870,-/€960,- €1276,-/€1414,-

(inc!. BlW) 
Verschil t.o.v. uitgangspunt %/jaar 

Gebruiksoppervlakte (GO) m2 73 80 80 

Gasverbruik / GO m3/m2/jaar 14,5 - 16,0 17,7-19,5 25,9 - 28,7 
Energieverbruik* I GO KWh/m2/jaar 142 -157 173 -190 253 - 280 

W min / ACH: volume/uur 1,48-1 ,98 0,89 -1 ,26 1,50-1,90 

Tabel 11: overzicht resultaat berekeningen voor de bestaande woning. 

* 1m3 aardgas = 9,77 kWh. 

2.5 Status-quo referentiewoningen en conclusies. 

Uit de interviews met de bewoners wordt duidelijk dat zij tevreden zijn met hun 
woning. De huidige kwaliteit van de woningen wordt als gewoon ervaren en men is 
gewend aan de afmetingen van verblijfsruimten en het niveau van de 
voorzieningen . De woonwijk wordt als prettig ervaren met voldoende buurtgroen 
en parkeergelegenheid. 

Uit de enquete kan geconcludeerd worden dat er veel verschil aanwezig tussen 
het ventilatie- en stookgedrag . Dit blijkt ook uit de energie(be)rekeningen, waarbij 
tussen profiel 1 en 3 een factor 2 verschil aanwezig is. Een aantal bewoners 
woonden al voor 1990 in hun woning en geven aan dat de renovatie in dat jaar 
heeft bijgedragen aan betere binnenmilieu (H. 2.1.8). 

Voorafgaand aan het renovatieplan is het begrip wooncomfort onderzocht. De 
afmetingen van de ruimten, het voorzieningenniveau en het binnenmilieu dragen 
allen bij aan het wooncomfort van de woning . In het volgende hoofdstuk staan de 
resultaten van dit onderzoek vermeld. 
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3 Wooncomfort. 

Renovatie in de jaren tachtig en negentig bestond voornamelijk uit het vervangen 
van bouwdelen. Houten kozijnen werden vervangen door nieuwe houten of 
kunststof kozijnen, enkel glas door dubbel glas en geisers door Cv-combiketels 
met een hoger rendement. Ais gevolg van deze aanpassingen is het de 
behaaglijkheid verbeterd en het therrnisch comfort verhoogd. 
Om binnen het onderzoekskader een uitspraak te kunnen doen over het comfort 
van een gerenoveerde woning is dit vanuit diverse perspectieven belicht. Nadat 
het beg rip wooncomfort is afgekaderd wordt de gerenoveerde referentiewoning 
hieraan getoetst. 

3. 1 Onderzoeksveld wooncomforl. 

De omschrijving van het beg rip wooncomfort is vanwege het subjectieve karakter 
afhankelijk is van de achtergrond waartegen het wordt belicht. ledere bewoner kan 
een andere wooncomfort ervaren binnen dezelfde woning en is dit afhankelijk van 
de individuele woonbehoeften. 

In dit onderzoek is het begrip wooncomfort vanuit de volgende partijen of 
instanties nader toegelicht: 

• Het Bouwbesluit 2007; 
• Het dossier Kwalitatieve Woning Registratie (KWR 2000); 
• "Een exploratieve analyse van wooncomforf' van dr W.J.M. Heijs; 
• De Vrouwen Advies Cornrnissie (VAC); 
• "Huizenkopers in profief' van de Nederlandse Vereniging voor 

ontwikkelaars & Bouwondernerners (NVB); 
• Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW); 
• De woningbouwontwikkelaar. 
• Handboek "Infegrale Woon Kwalifeif' (IWK), 

Bij het opstelien van het renovatieplan worden de volgende doelsteliingen ter 
verbetering van het wooncomfort gehanteerd: 

1 Meer ruimte; 
2 Betere voorzieningen; 
3 Meer mogelijkheden en flexibiliteit; 
4 Goede privacy; 
5 Bruikbaarheid en een goed binnenrnilieu; 
6 Energiezuinigheid. 

Voor de onderbouwing van het onderzoek wordt verwezen naar Deel II -
hoofdstuk 3 van dit verslag. 
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3.2 Toetsingskader wooncomforl. 

In dit hoofdstuk staat aangegeven, waaraan de gerenoveerde referentiewoning 
getoetst wordt om een uitspraak te kunnen doen over de gerealiseerde mate van 
wooncomfort. 

Binnen dit onderzoek wordt het begrip "wooncomfort bij renovatie" als voigt 
gedefinieerd: 

Wooncomfort bij renovafie is een gebouwafhankelijke eigenschap van een woning, die aanduidf in 
welke mate de gerenoveerde woning - binnen de aanwezige technische beperkingen en binnen de 
bouwtechnische en installatietechnische voorschriften vanuit overl1eid en marktorganisaties - kan 
voldoen aan de woonbehoeften anna 2007. 

In tabel 12 staat per punt omschreven, welke onderdelen in de renovatieplannen 
voor de referentiewoning worden verwerkt. De vermelde hoofdstukken in kolom 2 
verwijzen naar de onderbouwing in Deel II van deze rapportage. 

Nr.: Hoofdstuk: Comfort vanuit: Toetsing op: 
1 3.1 

2 3.1.5 

3 3.2.1 
4 
5 
6 
7 3.2.2 
8 3.2.3 
9 3.2.4 
10 3.2.5 
11 

De overheid (VROM) 

KWR 2000 (VROM) 

Dr W.J.M. Heijs 

VAC-kwaliteitswijzer 
"Huizenkopers in Profiel" 
Het GIW/ISSO 2007 
De woningbouwontwikkelaar 
Handboek "Integrale Woning 
Kwaliteit" 

Tabel12: Toetsingskader renovatie referentiewoning. 

Voorschriften uit het Bouwbesluit voor 
nieuwbouwwoningen. 
Woninggrootte, voorzieningen, kwaliteit 
omgeving en geschiktheid voor een 
grotere diversiteit aan bewoners. 
Ruimtelijk comfort 
Thermisch comfort 1 
Lay-out comfort 1 
Personificatie comfort 
Gebruiksgemak en privacy 
Profiel "klein & luxe" 
Vermelde voorschriften 
Omschreven kernpunten 
Omschreven ruimteafmetingen 

Indien de technische staat van de referentiewoningen beperkingen oplegt bij het 
implementeren van verl11elde comfortkenmerken dan zal er een afweging worden 
gemaakt tussen de bouwkundige ingreep en de invloed op het comfort. Voor de 
voorschriften uit het bouwbesluit geldt dat indien er niet kan worden voldaan aan 
de voorschriften voor nieuwbouwwoningen de voorschriften voor bestaande bouw 
als minimum prestatie-eis gelden. 

3.3 Wooncomforl van de referentiewoningen. 

De huidige bewoners van de woningen geven aan tevreden te zijn met het 
wooncomfort van hun woning. Ais deze woningen echter getoetst worden aan de 
punten die genoemd staan in tabel 12 dan worden de beperkingen van de 
naoorlogse woningbouw uit de jaren vijftig duidelijk. In dit onderzoek wordt de 
uitkomst van deze toets gezien als de gemiddelde comfortbehoefte van de huidige 
woningzoekenden. 
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Hieronder word! omschreven hoe he! wooncomfort van de huidige 
referentiewoningen is. 

1 Bouwbesluit: 
De woningen voldoen vanzelfsprekend niet aan de minimale prestatie-eisen 
van de regelgeving anna 2007. In Deel II - tabel 19 tim 21 staat in de vierde 
kolom aangegeven of de woningen aan het genoemde voorschrift voldoen; 

2 KWR 2000: 
Met een gebruiksoppervlakte van 73m2 zijn de woningen ongeveer 47m2 

kleiner dan de gemiddelde nieuwbouwwoning van 120m2. Het huidige aantal 
vierkante meters per persoon is hiermee ca. 13m2 (ca. 20m2 i.p.v. 33m2); 

3 Ruimtelijk comfort: Hierbij worden de punten 1,2 & 11 aangehouden; 
4 Thermisch comfort: 

Ondanks de renovatie van 1990 voldoet het thermisch comfort niet aan het 
huidige niveau. De onge'lsoleerde begane grondvloer kan leiden tot koude 
voeten en de warmteweerstand van de buitenschil is nog laag (1,42 m2K/W); 

5 Lay-out comfort: 
Het lay-outcomfort van de woning wordt beperkt door de dragende functie 
van de binnenwanden en een verbouwing leidt, hierdoor tot arbeidsintensieve 
en kostbare ingrepen. De beperkte ruimte binnen het casco biedt weinig 
gelegenheid voor voldoende ruime voorzieningen; 

6 Personificatie comfort: 
Dit punt hang nauw samen met het lay-outcomfort. Een flexibele woning met 
voldoende ruimte kan voldoen aan de woonbehoeften van verschillende 
samenstellingen van huishoudens; 

7 VAC-kwaliteitswjjzer: 
De privacy tussen de woningen en de openbare ruimte is voldoende. Privacy 
tussen de woningen onderling is niet goed. De geluidsisolatie is vanwege de 
woningscheidende wand en de verdiepingsvloer niet hoog en kan 
geluidsoverlast tussen woningen worden verbeterd; 

8 Huizenkopers in Profiel: 
Naast het totale woningoppervlak voldoen de woonkamer en de hoofd
slaapkamer niet aan de gewenste afmetingen. 

9 GIW/ISSO 2007: 
De huidige installaties voldoen niet aan de laatste eisen vanuit het GIW. Er is 
geen ventilatiesysteem aanwezig dat geluidsoverlast kan veroorzaken. Het 
verwarmingssysteem zal echter niet voldoen aan de laatste voorschriften; 

10 Woningbouwontwikkelaar: 
De opzet van de referentiewoningen is in de huidige markt niet waar de 
consument naar op zoek is. Men heeft te weinig invloed op de eigen invulling 
van de woning en de voorzieningen. Het is moeilijk de eigen individualiteit in 
de woningen tot uiting te brengen; 

11 Handboek "Integrale Woning Kwaliteit: 
De huidige a'fmetingen van de binnenruimten voldoen niet aan de gestelde 
afmetingen. In het renovatieplan zal hiermee rekening worden gehouden. 
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4 Renovatieplan. 

In hoofdstuk 2.3 zijn met behulp van de enquete 3 adressen geselecteerd en 
verwerkt in 3 bewonersprofielen. In figuur 30 staat de bestaande plattegrond van 
de begane grond afgebeeld. Deze plattegronden zijn het uitgangspunt voor het 
renovatieplan. Voor de uitgewerkte tekeningen wordt verwezen naar Deel III van 
dit verslag. 

I PROFIEL 1 I I PROFIEl3 I I PROFIEL 2 I 

Figuur 30: bestaande plattegronden profiel 1, 2 en 3. 

4.1 Randvoorwaarden en beperkingen. 

Voor het opstellen van het renovatieplan gelden een aantal randvoorwaarden en is 
de ingreep in het casco leidend voor een aantal keuzes. 

Isolatie. 
Ais uitgangspunt voor de gevelisolatie is gekozen voor een EPS40 isolatieplaat 
tegen de buitengevel, welke wordt afgewerkt met een minerale stuclaag. In 
hoofdstuk 5 is onderzocht wat de invloed op het gasverbruik is indien deze isolatie 
wordt verbeterd. In dit hoofdstuk worden de minimale isolatiewaarden uit het 
Bouwbesluit aangehouden (Rc = 2,5 M2KJW). 

Wooncomfort. 
Een verbetering van het wooncomfort geldt als belangrijkste randvoorwaarde, 
omdat er anders geen goede concurrentiepositie is ten opzichte van het 
wooncomfort van nieuwbouwwoningen. In hoofdstuk 3.2 staat het toetsingskader 
aangegeven. 
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Concreet gezien vertaald dit zich in de volgende doelstellingen: 

• Vergroting van de netto oppervlakte met 50m2 - 60m2; 
• Meer flexibiliteit; 
• Het aantal verblijfsruimten vergroten naar 5 - 6 stuks; 
• Een ruime woonkamer bij voorkeur met een L-vorm; 
• De mogelijkheid van een gesloten keuken; 
• Een ruime hoofdslaapkamer; 
• Een ruime keuken en badkamer; 
• Meer voorzieningen, zoals een vaatwasmachine en een bad; 
• Meer bergruimte. 

Bouwbesl u it. 
Hierbinnen vallen de minimale prestatie-eisen die het Bouwbesluit stelt aan 
nieuwbouwwoningen. Voor zover het casco geen beperking vormt worden de 
eisen voor nieuwbouwwoningen aangehouden. Blijkt dit niet mogelijk dan gelden 
de voorschriften voor bestaand bouw. 

Uitvoeringsmethodiek. 
Gezien de omvang van voorgenomen renovatie is het niet mogelijk de gehele 
renovatie uit te voeren, terwijl de bewoners in de woning kunnen blijven wonen. Bij 
het renovatieplan zal rekening worden gehouden met een snelle 
uitvoeringsmethodiek. Dit houdt in dat de voorgenomen uitbreidingen 
geprefabriceerd kunnen worden in de fabriek en op de bouwplaats snel geplaatst 
kunnen worden. 

Bouwkundige beperkingen. 
Er zijn een aantal beperkingen van het casco, waarmee in het renovatieplan 
rekening moet worden gehouden De eerste verdiepingsvloer is uitgevoerd als een 
holle baksteenvloer die een tussenoplegging heeft op de scheidingswand tussen 
entree en woonkamer. De gemetselde fundering op staal is hierop 
gedimensioneerd. Doordat de draagkracht van de fundering hierdoor is beperkt 
moet een bouwkundige toevoeging een lage massa hebben om het de maximale 
draagkracht van de fundering niet te overschrijden. 

Een aanpassing van de huidige trapgatsparing in de verdiepingsvloer brengt veel 
problemen met zich mee in dit soort type vloer. Ravelingen zijn achteraf moeilijk te 
plaatsen en er kan geen bijlegwapening worden aangebracht om de bestaande 
vloer te versterken. Om deze reden wordt de huidige trapgatsparing als vast 
gegeven beschouwd. 

4.2 Ruimteiijk comfort en fiexibiliteit. 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe aan de belangrijkste randvoorwaarde 
wooncomfort wordt voldaan. Voldoende ruimte en flexibiliteit geven bewoners het 
beste gevoel van comfort. De woning is flexibel indien deze kan worden 
aangepast op de wensen van diverse gezinssamenstellingen. 
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4.2.1 Uitbreiding aan de voorgevel. 

Per bouwlaag is er een uitbreiding nodig om de oppervlakte te vergraten en 
hierdoor ruimte te bieden aan gratere verblijfsruimten of betere voorzieningen. 

Ais uitbreiding van de begane grond en de eerste verdieping is gekozen voor het 
plaatsen van een geprefabriceerde unit van 5,7m x 3,05m. Hiermee stijgt de 
oppervlakte op beide verdiepingen met ca. 15m2

. In figuur 31 staat de uitbreiding 
van de begane grand met een mogelijke nieuwe plattegrand aangegeven. In deel 
III van dit verslag zijn tekeningen opgenomen, waarin de uitbreiding is afgestemd 
op de woningen van prafiel 1 tim 3. 

o 

Bestaande wontng 

.... 2,d I'll ... 

KeLf<en .. 
4 ,9 m' EO 

=11I~E ... ree ::11 8m' 

• E 
l£t .... .. 

Gerenoveerde woring 
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.. 1,05 rn ~ 

Keuken 
8.4 m' 

Figuur 31: concept prefab uitbreiding begane grond (zie voor tekeningen Deel III). 

Met de uitbreiding van de begane grand is het mogelijk om de keuken samen met 
de toiletruimte van de woningen aan de voorgevel te plaatsen. Hierdoor wordt het 
leidingwerk in de uitbreiding gebundeld. Tevens is er een tochtportaal mogelijk, 
waardoor er minder energie verloren gaat bij het betreden van de woning . De 
huidige trap is erg stijl (46°) en wordt vervangen door een nieuwe trap . Vanwege 
de beperking van de trapraveling blijft de trap op de huidige positie gehandhaafd 
en voldoet de nieuwe trap niet aan de voorschriften uit het bouwbesluit voor 
nieuwbouwwoningen (44° i.p.v. 40°). Aan de voorschriften voor bestaande 
woningen wordt wei voldaan (60°). 
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De oppervlakte die vrijkomt als gevolg van de verplaatste keuken en toiletruimte 
wordt bij de woonkamer gevoegd en ontstaat er een L-vormige plattegrond. De 
oppervlakte van de woonkamer wordt vergroot van ca . 22m2 naar ca. 30m 2

. 

In figuur 32 staat de uitbreiding van de eerste verdieping met een mogelijke 
nieuwe plattegrond aangegeven. 

8eslaande woning Gerenoveerde woning 

Slaapkamer 1 
1GB m' 

Figuur 32: concept prefab uitbreiding 1 -verdieping (zie voor tekeningen Deel III). 

In het renovatieplan is besloten de indeling van de eerste verdieping volledig te 
vernieuwen . De reden hiervoor is de holle baksteenvloer die op de massieve 
woningscheidende muur is opgelegd. Vanwege deze constructie vindt er veel 
geluidsoverdracht plaats tussen de woningen onderling en heeft de wand niet 
voldoende massa om dit goed te isoleren. lowel contact- als geluidsisolatie is niet 
voldoende aanwezig en dit leidt in de huidige situatie tot een lager wooncomfort. 
Nadat de inbouw is verwijderd wordt een zwevende dekvloer aangebracht. Deze 
bestaat uit een 2cm dikke isolatielaag met een harde persing. Nieuwe 
elektraleidingen worden in deze laag verwerkt. De afwerking bestaat uit een 
gietvloer van 3cm dikte (fig. 44). De nieuwe trap wordt op de extra vloerdikte 
afgestemd. De plafondhoogte is 2,4 m1

. 

Op de vloer wordt de nieuwe indeling gerealiseerd door lichtgewicht gipswanden 
met een dikte van 10cm te plaatsen. Tussen de slaapkamers wordt een gipswand 
in een zwaardere uitvoering geplaatst om te kunnen voldoen aan de geluidseis 
van -20 dB tussen verblijfsruimten (Bouwbesluit, 2007]. 
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In de nieuwe plattegrond is de huidige badcel verplaatst naar de prefab uitbreiding 
en hiermee vergroot van 2,5m2 naar ca, 6m2. Het leidingwerk is boven de 
toiletgroep op de begane grond gesitueerd . De hoofdslaapkamer is verplaatst naar 
de voorgevel en heeft een oppervlakte van 6m2. Slaapkamer 2 wordt vergroot met 
ca. 2,5m2 vergroot. De kastruimte met opstelplaats voor de wasmachine komt te 
vervallen op deze verdieping en de ruimte is bij de studeerkamer gevoegd. De 
opstelplaats van de wasmachine is verplaatst naar de technische ruimte op de 
naast slaapkamer 3 op de nieuwe tweede verdieping. 

4.2.2 Uitbreiding met een derde bouwlaag. 

De huidige woningen bestaan uit twee woonlagen onder een dak met een flauwe 
helling. In het renovatieplan wordt, naast de toevoeging ter plaatse van de 
voorgevel, in een uitbreiding met een derde bouwlaag. De constructie van deze 
bouwlaag is ook geprefabriceerd en is vanwege een beperking van het gewicht 
gekozen voor een houtskeletbouw (HSB) constructie. 

In figuur 33 staat de toevoeging van de tweede verdieping met een mogelijke 
plattegrond aangegeven. 
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Figuur 33: concept HSB uitbreiding 2e -verdieping (zie voor tekeningen Deel III). 
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De uitbreiding op de tweede verdieping voegt ca . 33m 2 gebruiksoppervlakte toe 
aan de woning. Aan de voorzijde is een ruime derde slaapkamer met een 3-raams 
dakkapel gesitueerd. De techniekruimte bevindt zich recht boven de badkamer en 
de toiletgroep op de onderliggende bouwlagen. In deze ruimte is de Cv-ketel en 
het ventilatiesysteem geplaatst. Ook is er voldoende ruimte voor het opstelien van 
een wasmachine. Aan de achterzijde is voorzien in een ruime berging die 
eventueel kan worden uitgebouwd tot een slaapkamer indien een dakraam of 
extra dakkapel zou worden geplaatst. De bestaande schoorsteen is verwijderd. 

4.2.3 Cascowijzigingen. 

In het renovatieplan zijn een aantal cascowijzigingen nodig . Allereerst betreft het 
een aanpassing ter plaatse van de oude keuken op de begane grond (fig 31). De 
wand tussen keuken en woonkamer heeft een dragende functie en steunt op een 
gemetselde fundering . Om deze wand te kunnen verwijderen wordt een stalen 
portaal geplaatst die de dragende functie overneemt van de wand . In figuur 34 
staat schematisch aangegeven hoe de fundering voor dit portaal wordt aangepast. 

Bestaandc runderjng G ewij zig d e fun d ering 

--- -
zandlaag injecteren --r: 

I 

draaeConslructie -.. 
port:Hll woonkamer 

Funderiug aan~torteD & 
koppelen aan bestaand 

portaalconstructie 

Figuur 34: wijziging fundering t.b.v. portaalconstructie woonkamer - keuken, 

tandhlag 
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De massa van het casco wordt in de nieuwe situatie geconcentreerd met twee 
puntlasten afgedragen naar de (aangepaste) fundering. Onder deze puntlasten 
wordt het zandpakket ge',njecteerd met specie om de samenhang en de 
draagkracht te vergroten. 
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De tweede cascowijziging betreft het verwijderen van de metselwerk topgevels ter 
plaatse van de kap (fig. 35). Voordat de HSB vloeren en wanden van de tweede 
verdieping kunnen worden geplaatst is het nodig een rechte beeindiging van de 
muren te hebben, zodat de elementen op een horizontaal vlak gesteld kunnen 
worden. Bijkomend voordeel is dat het metselwerk vervalt en is vervangen door 
een lichte HSB-constructie. Dit reduceert het extra gewicht dat door de fundering 
moet worden opgevangen. 

T' 

\"'9'1",·, k \'nWljllrnJ 

Figuur 35: vervallen metselwerk t.b.v. derde bouwlaag. 

De laatste wijziging betreft het toevoegen van een stabiliteitswand naast de trap. 
Bij het plaatsen van de prefab uitbreiding is het mogelijk dat de penanten naast de 
bouwmuren worden verwijderd. Deze penanten dragen in de huidige staat van de 
woningen mee aan de langsstabiliteit van het casco. Om stabiliteit te waarborgen 
wordt er een kalkzandsteen wand naast de trap op de begane grand en de eerste 
verdieping geplaatst. Op de derde verdieping wordt deze wand doorgezet in een 
HSB-wand met een stalen stabiliteitskruis. De positie van de stabiliteitswand staat 
aangegeven in de figuren 31 tim 34 . 

4.2.4 Constructie, fundering en uitbreidingen. 

Het is de bedoeling dat de uitbreiding van de begane grand en de eerste 
verdieping zodanig is geconstrueerd dat de er voor de bewoners een maximale 
vrijheid wordt geboden. Hierdoor kan er geanticipeerd worden op toekomstige 
wijzigingen. 

Ook wordt als voorwaarde gesteld dat de uitbreiding in de fabriek wordt 
geprefabriceerd, vervolgens wordt getransporteerd om dezelfde dag te zijn 
geplaatst. Dit reduceert de handelingen die op de bouwplaats moeten 
plaatsvinden en vindt een ontkoppeling van een aantal bouwstramen plaats. 
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Fundering. 
De fundering van de uitbreiding bestaat uit drie trillingsvrije boorpalen die met een 
nader te bepalen lengte de constructie dragen. Nadat de boorpalen zijn uitgehard 
worden ze op de juiste hoogte aangestort en voorzien van stekwapening in de 
paalkop. Uitgangspunt is dat de uitbreiding bij meerdere woningen tegelijkertijd 
plaatsvindt. Hierdoor kan 1 funderingspaal worden uitgespaard en wordt de 
vloerplaat van de begane grondvloer gestabiliseerd door samenwerking met de 
vloerplaat bij de buren. Met de drie boorpalen ontstaat een vormvaste driehoek in 
de stijve vloerplaat en wordt met behulp van stalen strips een eventueel moment 
van de enkele boorpaal overgebracht naar de vloerplaat met de twee boorpalen 
(fig 36). Ter plaatse van 1 hoekwoning is er wei een extra paal nodig om stabiliteit 
te verkrijgen (fig 40). 

oplegging m.b.v. hoekstaal---..... 
L200-200-10, lengte JOOmm 

~4i ---bestaande funderhig 

------
I ---_ 
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I ~~~~ ~ 
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Figuur 36: funderingsprincipe m.b.v. koppeling vloerplaten. 
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Er bestaat een gevaar dat de druk van de nieuwe boorpalen tot verzakkingen van 
de bestaande woning kan leiden. Dit heeft te maken met een ontspanning van de 
drukbel onder de bestaande funderingsstrook. De juiste afstand van de boorpaal 
tot de bestaande fundering alsmede het paalpuntniveau dient door een 
grondmechanisch adviseur nader te worden bepaald (afstand X in figuur 36 & 37). 
Bij de oplegging van de vloerplaten op de koppelingsprofielen wordt gebruik 
gemaakt van een harde isolatieplaat om het doorgeven van contactgeluid te 
verlagen. 

x 

---- - --~ drukbel fuu'dering 

Figuur 37: afstand boorpalen tot bestaand. 
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Uitbreiding begane grand. 
De constructie van de uitbreiding op de begane grond bestaat uit een prefab 
betonplaat met een dikte van 200mm In deze plaat zijn gaines opgenomen, welke 
over de stekeinden uit de boorpalen vallen. Na plaatsing van de uitbreiding 
worden de gaines aangestort met een krimpvrije mortel. De dikte en de wapening 
van de prefab vloerplaat zijn zodanig gedimensioneerd dat er geen 
funderingsbalken nodig zijn. De isolatie van de vloer wordt in de fabriek al 
aangebracht tegen de onderzijde van de vloer. 

Op de vloerplaat wordt een stalen frame van kokerprofielen 80-80-6mm 
gemonteerd. Dit frame zorgt voor de stabiliteit van de unit en heeft een dragende 
functie voor de bovengelegen bouwlagen. Tussen de kokerprofielen kan de ruimte 
worden opgevuld met geprefabriceerde houten panelen, waarin de kunststof 
kozijnen met beglazing al zijn opgenomen. In figuur 38 staat schematisch 
aangegeven hoe de prefab uitbreiding is samengesteld . Voor uitgewerkte 
tekeningen wordt verwezen naar Deel III van dit verslag. 

Figuur 38: schematische samenstelling prefab uitbreiding begane grond. 

De bovenstaande invulling van de gevels is afgestemd op de plattegrond uit figuur 
31. Er zijn meerdere invullingen mogelijk, omdat met het stalen frame 
verschillende configuraties mogelijk zijn . Hierover wordt meer toegelicht in 
hoofdstuk 4.2.5. 

Uitbreiding eerste verdieping. 
De constructie van de uitbreiding op de eerste verdieping is identiek aan de 
uitbreiding van de begane grond met uitzondering van de vloerdikte en (150mm) 
het ontbreken van isolatie onder de vloer. In figuur 39 staat schematisch 
aangegeven hoe de prefab uitbreiding is samengesteld. 
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Figuur 39: schematische samenstelling uitbreiding eerste verdieping. 

De indeling van de gevels in figuur 39 zijn afgestemd op de plattegrond uit figuur 
32. Ook hier zijn meerdere varianten mogelijk. 

Uitbreiding tweede verdieping. 
De constructie van de extra bouwlaag op de tweede verdieping is, vanwege de 
noodzakelijke beperking van het gewicht, samengesteld uit geprefabriceerde HSB
elementen (fig. 40). De afmetingen van de elementen is afgestemd op de 
transportafmetingen en zijn niet breder dan 3 meter. Ook voor deze uitbreiding 
geldt dat montage direct na transport kan plaatsvinden. 

Figuur 40: schematische samenstelling uitbreiding tweede verdieping. 
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In figuur 40 staat ook aangegeven hoe de uitbreiding op de tweede verdieping is 
samengesteld. Tevens staan de drie uitbreidingen per bouwlaag aangegeven 

4.2.5 Flexibiliteit. 

Binnen het bestaande casco en de prefab uitbreidingen zijn er een aantal 
beperkingen die een vrije indeelbaarheid in de weg staan. Een tweede 
portaalconstructie op de begane grond is niet raadzaam, omdat dit voor een extra 
puntlast ter plaatse van de stabiliteitswand zou zorgen. De kans op verzakkingen 
wordt te groot. In figuur 41 staan per verdieping de noodzakelijke onderdelen 
aangegeven. 

IPROFIE~ 1 I IPROFIEL 3 I IPROFIEL 2 I 

Figuur 41: vaste casco onderdelen en flexibiliteit gerenoveerde woning. 

De prefab uitbreiding bestaat uit 6 stalen kokerprofielen, waarvan de hoekprofielen 
en de horizontale liggers een vast gegeven zijn. De middelste profielen (fig 39) zijn 
noodzakelijk om de doorbuiging te beperken, maar met de positie kan gevarieerd 
worden. Afhankelijk van de indeling kan deze kolom 900rnm uit het midden 
geplaatst worden. Hiermee kan een 30% - 70% verdeling gemaakt worden. 
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4.2.6 Uitvoeringsmethodiek. 

Het bouwproces is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de automobielindustrie nog 
steeds traditioneel ingesteld. Bij dit proces zijn veel disciplines die onderling van 
elkaar afhankelijk zijn. In de fase dat het casco wordt gerealiseerd valt dit nog 
mee, maar op het moment dat het gebouw wind- en waterdicht is vindt er een 
gelijktijdige uitvoering plaats van aile onderaannemers die voor de afbouw zijn 
gecontracteerd. Het gevolg hiervan zijn langere wachttijden, conflicten en een 
grotere kans op fouten en faalkosten. 

In de uitgave Slimbouwen® [Lichtenberg,2005] dat er bij een ontvlechting van het 
traditionele bouwproces in separate opeenvolgende deelprocessen een 
mogelijkheid bestaat het proces zo in te richten dat er op diverse vlakken een 
besparing kan plaatsvinden (kosten, C02

). In de publicatie wordt de essentie van 
het Slimbouwen® vertaald naar de volgende drie spelregels: 

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

• Kies voor die technologie die de maximaal haalbare flexibiliteit biedt. Belangrijke 
waarden daarbij zijn positionering, de bereikbaarheid en de veranderbaarheid van 
installatiedelen gedistribueerd in vaste delen, zoals de vloer, en voorts de 
toepassing van een skeletstructuur dan weI een schijvenstructuur met 
geprogrammeerde doorbraakmogelijkheden; 

• Bouw slim in de betekenis van slank. Concrete doelstellingen zijn: 50% lichter, 
50% compacter, 50% energiebesparing en 50% minder C0 2 emissie. 

In een renovatieproces is deze opgave wat complexer, omdat hierbij het casco als 
beperking geldt en de deelprocessen bij renovatie een wijziging van het inbouw
pakket inhouden. Met het renovatieplan voor de referentiewoningen wordt aan de 
meeste spelregels voldaan. Het enige punt dat niet geheel in het ontwerp is 
verwerkt is een slimme bundeling van de leidingsystemen. Dit is nog op een 
traditionele manier in het ontwerp verwerkt. De uitbreidingen van de drie 
bouwlagen zijn zodanig ontworpen dat ze allen geprefabriceerd kunnen worden 
aangevoerd en geplaatst (fig.42). 

Figuur 42: transport en plaatsing. 
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Flguur 43: ultvoermgsvolgorde en splltsmg deelprocessen. 

De uitvoeringsmethode wordt in figuur 43 schematisch aangegeven in de 
volgende deelpracessen: 

1. Fundering uitbreiden, onderstempelen verdiepingsvloer en plaatsen van de 
stalen onderslagbalken (zie ook fig. 34); 

2. Siopen keukenwand, inbouwpakket, plafond, kapconstructie en het 
buitenspouwblad met kozijnen bij de voorgevel (zie ook fig. 35); 

3. Plaatsen stabiliteitswanden, opmetselen stalen onderslagbalken, 
opmetselen bouwmuren t.b.v. plaatsing derde bouwlaag;; 

4. Ontgraven, plaatsen boorpalen, voorbereiden bouwkundige aansluitingen, 
isoleren begane grandvloer (zie ook fig. 36 & 37); 

5. Aanvoeren en plaatsen prefab uitbreidingen begane grand en eerste 
verdieping (zie ook fig. 38, 39 & 42); 

6. Aanvoeren en plaatsen HSB zoldervloer; 
7. Aanvoeren en plaatsen HSB wandelementen en dakplaten; 
8. Aanvoeren en plaatsen prefab dakkapel; 
9. Plaatsen kozijnen achtergevel, aanbrengen buitenwand- en dakisolatie, 

wind- en waterdicht maken; 
10.0plevering cascowijzigingen, uitbreiding & buitenschil. Start inbouw. 
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4.3 Voorzieningen en installaties. 

4.3.1 Voorzieningen. 

De voorzieningen in de referentiewoningen zijn vanwege de beschikbare ruimte 
minimaal. In het renovatieplan is ruimte gereserveerd voor deze voorzieningen en 
ontstaat een woning die beter kan aansluiten op de woonwensen van huishoudens 
met verschillende samenstellingen. In tabel 13 staat de vergelijking aangegeven in 
de bestaande en de nieuwe situatie. 

Voorziening: Bestaande woning: Gerenoveerde woning: 
Keuken 

Badruimte 

Technische 
ruimte 

Bergruimte 

5 m2 

Fornuis, spoelbak, koelkast, lengte 
aanrecht 1,8 m1 

2,5 m2 

Wastafel en douche 
Opstelplaats verwarmingsinstaliatie in 
de buitenberging, opstelplaats 
wasmachine in gangkast op verdieping 
2 kleine inbouwkasten op de eerste 
verdieping 

9 m2 

Open keuken , fornuis , spoelbak, Ikoel- & 
vriescombinatie, vaatwasmachine, 
kastruimte, lengte aanrecht 4 m1, 
mogelijkheid tot een gesloten keuken 
6 m2 

Bad, douche, hangend toilet, 2 wastafels 
4,2 m2 

Opstelplaats wasmachine, wasdroger, 
ventilatie- en verwarmingssysteem 
13 m2, mogelijkheid tot verkleinen 
berging en plaatsing extra dakkapel 
t.b.v. extra slaapkamer 

Tabel 13: het voorzieningenniveau tussen de bestaande en de nieuwe situatie. 

4.3.2 Verwarming. 

In de referentiewoningen is na de renovatie van 1990 een verwarmingssysteem 
met een Cv-ketel en radiatoren aangebracht. Doordat een aantal bewoners was 
op dat moment al een verwarmingssysteem aangebracht dat onderling in kwaliteit 
verschilde. In het renovatieplan is een vervanging van het gehele systeem 
opgenomen. Het nieuwe systeem blijft een traditioneel systeem met een HR-107 
ketel met een rendement van 90% en radiatoren. De verwarmingsketel wordt 
geplaatst in de technische ruimte op de tweede verdieping. In figuur 45 staat de 
positie van de radiatoren schematisch met rood aangegeven. Indien de woning 
zeer hoog wordt ge"fsoleerd is het mogelijk een verwarmingsketel met een kleinere 
capaciteit te plaatsen. 

4.3.3 Ventilatie. 

Ais uitgangspunt is een mechanisch ventilatiesysteem met ventilatieroosters in de 
kozijnen aangehouden . Dit systeem voldoet aan de voorschriften uit het oogpunt 
van gezondheid [Bouwbesluit,2007]. Voor het onderzoek naar verlaging van het 
gasverbruik wordt als uitgangspunt gekozen voor balansventilatie met een 
Warmte-Terug-Win unit (WTW) Het systeem wordt ook geplaatst in de technische 
ruimte. De toevoer van de voorverwarmde verse lucht vindt via aanvoerleidingen 
plaats met inblaaskanalen, welke onder de radiatoren zijn geplaatst (fig. 44) . Op 
deze manier wordt de lucht door de radiatoren extra verwarmd en levert dit een 
extra besparing op. 
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Figuur 44: inblaaskanaal onder de radiatoren verdieping. 

4.3.4 Leidingverloop. 

Het toilet, de badkamer en de technische installaties zijn op de drie bouwlagen 
boven elkaar geplaatst om het leidingwerk via een centrale schacht te kunnen 
voeren. Hiermee wijkt het renovatieplan af van de genoemde Slimbouwen® 
spelregels in hoofdstuk 4.2.6. 
Een slim me manier voor het leidingontwerp is een leidingschacht zijn die 
onafhankelijk van het casco overal kan worden geplaatst en vanaf minimaal 3 
zijde toegankelijk is. 

De leidingen in het renovatieplan zijn vanuit het toilet en de badkamer eenzijdig 
bereikbaar. Voordat de leidingen toegankelijk zijn moet eerst een multiplex 
beplating met tegelwerk worden verwijderd. Na afloop van de werkzaamheden 
moet dit weer hersteld worden. 

De aanvoerleidingen voor de inblaaskanalen op de begane grond lopen via de 
leidingschacht naar de kruipruimte en worden onder de vloer (ge',soleerd) 
versleept naar de positie waar de inblaasroosters onder de radiatoren wordt 
gebracht. De inblaaskanalen voor de eerste verdieping worden, conform figuur 44, 
op de bestaande vloer geplaatst en via een standleiding aangesloten. De positie 
van deze standleidingen leidt, vanwege de positie van de radiatoren, tot grotere 
leidinglengten dan bij de ingestorte kana len bij nieuwbouwwoningen en dus 
warmteverlies. 

Het afvoeren van vervuilde lucht gebeurt via de toiletruimte, de keuken, de 
badkamer en de technische ruimte. Deze ruimten zijn in figuur 45 met blauw 
gearceerd. 
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Figuur 45: leidingverloop en positie verwarmings- en ventilatiesysteem. 

Een extra optimalisatieslag voor het leidingverloop bevindt zich buiten het kader 
en de doelstellingen van dit onderzoek en worden verder buiten beschouwing 
gelaten. 

4.4 Binnenmilieu en koudebruggen. 

Een goed wooncomfort is niet aileen afhankelijk van voldoende ruimte, maar ook 
van een goed binnenmilieu. Aile invloeden afkomstig van binnen of buiten de 
eigen woning, die de bewoner als een ongemak ervaren kunnen worden, bepalen 
of het binnenmilieu comfortabel is. Concreet gezien betekent dit dat er aandacht 
moet worden besteed aan de luchtkwaliteit, de aanwezige koudebruggen en de 
geluidsisolatie van de installaties en tussen woningen onderling . 

4.4.1 Luchtkwaliteit. 

Een goede luchtkwaliteit begint bij het plaatsen van een ventilatiesysteem dat 
voldoende capaciteit heeft om vervuilde lucht af te kunnen voeren. Daarnaast is 
echter de bewoner degene de grootste in'vloed kan uitoefenen om de luchtkwaliteit 
gezond te houden . De driestanden schakelaar, die nog vaak in nieuwbouw
woningen wordt aangebracht, zorgt in stand 2 voor de in het Bouwbesluit 
voorgeschreven minimale ventilatiecapaciteit. 
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Vanwege staat deze vaak in stand 1 en in sommige 
gevallen trekken bewoners zelfs de stekker nieuwe GIW/ISSO publicatie 
2007 heeft om de eisen voor geluidsproductie van ventilatiesystemen 
verder aangescherpt. Voor een nadere hiervan wordt verwezen naar 
Deel!! - hoofdstuk van dit verslag. 

De laatste tijd komen balansventilatiesystemen met een wrw-unit 
nieuws. Dit te maken met de geluidsoverlast van een aantal en 
de benodigde luchtfilters. Tijdens een informatiemiddag over aangescherpte 
GIW/ISSO werd door Adviesbureau Nieman BV. dit probleem besproken. 
Door de werd aangegeven dat in 90% van de klachten installatie 
niet voldeed aan de geldende en tijdens de uitvoering om financiele 
redenen is voor een systeem van kwaliteit. 

Het probleem luchtfilters is dat moeten worden 
bewoner dit niet doet verliest het na verloop van tijd en 
verminderd luchtkwaliteit in de woning. In het renovatieplan is om deze reden 
de opstelplaats van de wrw-unit in ruimte als de van de 
wasmachine. Indien filters kunnen worden gereinigd is een setje filters de 
oplossing voor dit probleem. De bewoner hoeft geen nieuwe kopen, maar 
blijft verantwoordelijk voor en vervangen van filters. 

4.4.2 Thermische bruggen. 

Door toepassen van isolatieplaten tegen de 
thermische bruggen voorkomen. thermische brug ter 
kozijnen vanwege de thermische onderbrekingen 
geworden. In de EPC normering moet voor kunststof 

waarde als voor houten kozijnen worden gebruikt 
Vanuit kunststofindustrie zijn er metingen uitgevoerd 
al kunststof bestaan U ::: 1 W/m2K. 

In II, hoofdstuk 4.2 zijn thermische bruggen en 
r\\I<::'.c:u·",o woning (Rc ::: 2,5 m2K/W) berekend. 

worden 
van de kunststof 

profiel kleiner 
nog dezelfde 

(U ::: 2,4 W/m2K). 
uitwijzen dat er 

f-factor voor 

Uitgangspunt voor de aansluitingen is dat er geen aan weerszijden van 
fundering wordt aangebracht. De reden hiervoor is dat de zandlaag en 

tussen de funderingsstroken bijdraagt aan draagkracht van 
omdat deze massa rust op de "drukbel" onder fundering (fig. 37). 

aan te brengen oppervlakte aan isolatie groot en kan 
niet ge"isoleerd worden. 

belangrijk aandachtspunt bij isolatie van begane grondvloeren is 
temperatuur in kruipruimte daalt van de verminderde 

warmtestroom van warm naar koud. Bij lagere vindt er 
condensatie plaats en kan er houtrot en schimmel optreden in de 
balklagen. Dit kan worden voorkomen door voldoende 
kruipruimte te verzorgen met openingen of roosters in 
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4.4.3 Geluidsisolatie. 

Een belangrijke factor voor een goed binnenmilieu is de geluidsisolatie tussen 
twee woningen. In de huidige situatie voldoet dit niet aan de wettelijke eisen, 
vanwege de lage(re) massa van spouwloze woningscheidende wand en de directe 
ononderbroken verbinding tussen de verdiepingsvloeren van de woningen. 

In 'figuur 46 staat aangegeven welke maatregelen in het renovatieplan ter 
verbetering van de geluidsisolatie worden genomen. De gehele inbouw van de 
eerste verdieping wordt om deze reden verwijderd. 

Op de holle baksteenvloer wordt een 20mm dikke isolatielaag met een harde 
persing gelegd, waarop een gietvloer van 30mm wordt aangebracht. Aan de 
randen wordt de vloer losgehouden van de wanden door middel van een strook 
PS-isolatie van 10mm. Nieuwe elektraleidingen worden in de isolatielaag 
aangebracht. Met deze maatregel wordt contactgeluid als gevolg van bijvoorbeeld 
lopen of het verschuiven van meubelen gereduceerd . 

I 
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404 

99 l~ 99 

UpIlWw ruogsI3Pl)e ... _ r-I..-.r . 
• Q!PSpIU! ~ < 10m", 
·",a4mm 
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' ~ ' ''''1eQt! Of>< 

32_ ) lmm"O ~ &IOmm 

I 
Gerenoveerd 
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' Il'" oerJOIIIm 

Figuur 46: renovatie mogelijkheden ter verbetering van de geluidsisolatie ter plaatse van 
de woningscheidende wand. 

Verblijfsruimten grenzend aan weerszijden van de woningscheidende wanden aan 
elkaar grenzen worden buigslappe isolatiewanden met een dikte van 100mm 
aangebracht. De opbouw van deze wand staat aangegeven in figuur 46. Om 
geluidslekken te voorkomen worden de regels tegen de woningscheidende wand 
aangebracht met asfalt nagels. 

Er worden geen maatregelen opgenomen om luchtgeluid dat via het plafond en de 
vloer naar de naastgelegen woning wordt geleid te isoleren. Dit is wei eventueel 
mogelijk door tegen het plafond akoestisch spuitwerk met een dikte van ongeveer 
10mm aan te brengen (merk Sonaspray). 
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4.5 Energieberekening voor verwarming. 

De gerenoveerde woning is ingevoerd in de energieberekeningen met HamBase. 
Ais uitgangspunt voor de isolatiewaarde van de buitenschil zijn de minimale 
voorschriften uit het Bouwbesluit aangehouden. In hoofdstuk 5 zal deze 
isolatiewaarde het uitgangspunt zijn in het onderzoek naar de maatregelen ten 
behoeve van doelstelling drie (hoofdstuk 1.6) . 

4.5.1 Energieverbruik gerenoveerde woningen. 

In tabel 14 staan de resultaten van de berekening voor de bewonersprofielen 
aangegeven. Kolom 2 geeft het aandeel van de verwarming en het rendement van 
de Cv-installatie aan. Voor toelichting op de gebruikte thermische bruggen wordt 
verwezen naar Deelll, hoofdstuk 4.2.2. 

Profiel: Diversen: -5% (m3): 0% (m3) : +5% (m 3
): 

Profiel1 
Gasrekening Eneco 1503 
Aandeel verbruik verwarming* 74% 1112 
Ham Base berekening CV = 90% 626 685 

Besparing -38% 
Profiel2 
Gasrekening Eneco 2000 
Aandeel verbruik verwarming* 74% 1480 
Ham Base berekening CV = 90% 669 752 

Besparing -49% 
Profiel3 
Gasrekening Eneco 2941 
Aandeel verbruik verwarming* 74% 2176 
Ham Base berekening CV = 90% 1446 1635 

-25% 

Tabel14: energieberekeningen en bandbreedte per profiel (Rc = 2,5 m2 K/W). 
* bron: www.Energielabel.nl 

4.5.2 Resultaten ter vergelijking 

746 

851 

1868 

In tabel 15 staan de kentallen aangegeven, welke bij de eindconclusies van dit 
onderzoek worden vergeleken met de bestaande en de verbeterde situatie. 

Situatie: Uitgebreide woning conform het renovatieplan 2007 (Bouwbesluit) 
Gasverbruik verwarming m3/jaar 626 - 746 669 - 851 
Verbruikskosten in 2007 €/jaar €385 ,-/€ 460,- €41 O,-/€ 525 ,

(inc!. BTW) 
Verschil t.o.v. uitgangspunt %/jaar -38% 1-36% -53% 1-45% 

Gebruiksoppervlakte (GO) m2 139 146 
(conform NEN 2580) 
Gasverbruik I GO m3/m2/jaar 4,5 - 5,3 4,6 - 5,8 
Energieverbruik* I GO KWh/m2/jaar* 44-52 45- 57 
W min I ACH : volume/uur 1,48-1 ,98 0,89 =--1,26 

1446 - 1868 
€ 890 ,-/€ 1150,-

-30% I -19% 

146 

9,9 -12,8 
97 -125 

1,50-1 ,90 

Tabel15: overzicht resultaat berekeningen voor de gerenoveerde woning 2007. 

* 1m3 aardgas = 9,77 kWh. 
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4.6 Renovatiep/an versus Doe/stelling. 

In hoofdstuk 1.6 zijn drie doelstellingen binnen het onderzoekskader geformuleerd . 
Het omschreven renovatieplan wordt met deze doelstellingen vergeleken , zodat 
het uitgangspunt voor het vervolg van dit onderzoek is vastgesteld. 

4.6.1 Doelstelling 1. 

Binnen het onderzoek wooncomfort zijn een aantal toetsingspunten gedefinieerd. 
In hoofdstuk 3.3 zijn de huidige referentiewoningen aan deze punten getoetst en is 
geconcludeerd dat deze niet voldoen aan het niveau van wooncomfort bij 
nieuwbouwwoningen en de woonwensen van de woningzoekende. 

Bij het opstellen van het renovatieplan is rekening gehouden met de genoemde 
toetsingspunten. In tabel 16 staat per punt aangegeven of hier aan wordt voldaan. 
Voor een toelichting op de punten wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3 en Deel II -
hoofdstuk 3 van dit verslag . 

Nr: Toetspunt: Toets : Omschrijving: 
1 Bouwbesluit 2007 

2 KWR 2000 

3 Ruimtelijk comfort 
4 Thermisch comfort 

5 Lay-out comfort 

6 Personificatie comfort 

7 VA C-kwaliteitswijzer 

8 NVB "Huizenkopers in 
profiel" 

9 GIWIISSO 2007 

10 Woningbouw 
ontwikkelaar 

11 Handboek IWK 

- Art. 2.5: voldoet niet 
(voorschriften trap) 

- Art. 4.6: voldoet niet 
(verblijfsru imten) 

- Overigen voldoet 
- Opp. (GO) voldoet 
- Opp./pers. voldoet 
- Voldoet 
- Voldoet 

- Voldoet redelijk 

- Voldoet redelijk 

- Voldoet 

- Woonkamer: voldoet 
wellniet 
- Overigen voldoet 
- voldoet redelijk 

- Voldoet redelijk 

- Voldoet redelijk 

- Gefixeerde positie trap & 
vloersparing 
- Begane grond extra plaat 
underlayment, hoogte is 2,581 m1 i.p.v. 
2,6m\ verdieping 2,4m1 
- Zie Deel II, hoofdstuk 3.3 

- 133m2 > 120m2 (GO) 
- 37m2 I pers.> 33m2 I pers. 
- Zie punt 1, 2 & 11 
- Isolatie conform het Bouwbesluit 
Rc = 2,5 W/m2 K 
- Met uitzondering van het trapgat en 1 
dragende wand zijn voldoende 
indelingen mogelijk 
- Er is voldoende flexibiliteit aanwezig 
in casco en uitbreiding 
- De geluidsisolatie en de privacy 
tussen de woningen is verbetert 
- Profiel 2 & 3 voldoet (40m2), profiel 1 
voldoet niet (30m2) 
- Zie Deelll, hoofdstuk 3.2.5 
- Er is rekening gehouden met 
opstelplaatsen en isolatie van ruimten 
en leidingen. Het geluidsniveau n.t.b .. 
- Individualiteit niet aanwezig 
- Privacy voldoende 
- Voldoende ruimte 
- Redelijke flexibiliteit 
- Voldoende voorzieningen 
- Entree en trap voldoen niet 
- Zie Deelll, hoofdstuk 3.2.5 

Tabel16: niveau wooncomfort binnen het renovatieplan. 
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Conclusie doelstelling 1: 

In het renovatieplan is het niveau van het wooncomfort vo/doende verhoogd naar het 
niveau van 2007. Beperkingen in hel casco komen ook in nieuwbouwwoningen nog 
rege/matig voor. De f/exibi/iteit van de woningen is verbeterd ten opzichte van het 
uitgangspunt. De verbetering van iso/alie, de kierdichting, venti/alie en verwarming zijn 
een grote verbelering voor het binnenmilieu. 

4.6.2 Doelstelling 2. 

De isolatiewaarde van de buitenschil is bij de opzet van het renovatieplan 
afgestemd op de minimale isolatiewaarde volgens de voorschriften uit het 
Bouwbesluit (Rc = 2,5 W/m2K). Met behulp van de bewonersenquete is inzicht 
gekregen in een aantal factoren die leiden tot het huidige energieverbruik voor 
verwarming van de woningen. In hoofdstuk 4.5.2 tabel 15 staat de vergelijking 
aangegeven van het berekende energieverbruik met de huidige energie-verbruik. 
Ook hierbij is een afwijking van -5% en +5% in de bandbreedte meegenomen. 

Conclusie doelstelling 2: 

Onderzoek naar het bewonersgedrag, de kierdichting, de koudebruggen en de venti/alie 
/evert voldoende inzicl1t in de factoren die van inv/oed zijn op het energieverbruik voor 
verwarming van de woning. Deze inzichten zijn geschikt om gebruikt te worden bij het 
onderzoek naar doe/stelling 3. 

4.6.3 Doelstelling 3. 

Bij de derde doelstelling wordt gestreefd naar een halvering van het 
energieverbruik voor verwarming. Dit betekent dat dit verbruik ongeveer 450m3 

aardgas per jaar zou moeten zijn . Bij profiel 1 en 2 is het gemiddelde verbruik 
respectievelijk 686m3 en 760m3

. Dit verbruik is minder dan het gemiddelde 
verbruik bij nieuwbouwwoningen. De oorzaak is de lage thermostaatinstelling, het 
slechte ventilatiegedrag, de gezinssamenstelling, levensfase en de aanwezigheid 
van een groot aquarium met een temperatuur van 26°C in de woning bij profiel 1. 
Profiel 3 voldoet op bovenstaande punten wei aan de landelijke gemiddelden voor 
naoorlogse rijtjeswoningen uit de jaren vijftig. 

Conclusie doelstelling 3: 

De gerenoveerde woningen vo/doen niet aan doe/stelling 3. De profie/en 1 en 2 zijn niet 
representatief voor het energieverbruik van naoor/ogse rijtjeswoningen uit de jaren vijftig. 
Profiel 3 voldoef we/ en zal in het vervo/gonderzoek naar doe/stelling 3 a/s uifgangspunt 
worden gehanteerd. 
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5 Verbetering van de energetische kwaliteit. 

Het energieverbruik van een woning is afhankelijk van het weer, gebouwgebonden 
kenmerken en het bewonersgedrag. In dit hoofdstuk zal nader onderzocht worden 
hoeveel de isolatiewaarde van de buitenschil verhoogd moet worden om de 
doelstelling te halen. In hoofdstuk 6 wordt onderzoek gedaan naar de invloed van 
het bewonersgedrag. Dit gedeelte van het onderzoek betreft onderzoek naar de 
kwaliteit van de buitenschil en de invloed hiervan op het energieverbruik. In dit 
deel worden aileen de uitgangspunten en resultaten van dit onderzoek vermeld . 
V~~r uitwerking, onderbouwing en aanvulling wordt verwezen naar Deelll en Deel 
IV van dit verslag. 

5. 1 Ran dvo orwaarden. 

V~~r de energieberekeningen met Ham Base worden de volgende 
randvoorwaarden aangehouden: 

• Referentiewoning gelegen aan de J.e. Boogaardlaan 3 te Zeist; 
• Renovatieplan hoofdstuk 4; 
• Bewonersgedrag conform profiel 3; 
• Een ventilatiesysteem met WTW conform hoofdstuk 4.3.3; 
• Buitengevelisolatie met een minerale stuclaag. 

5.2 Onderzoeksvariabe/en. 

In het onderzoek naar verlaging van het energieverbruik is voor een aantal 
variabelen de invloed berekend op het energieverbruik. In figuur 47 staat 
aangegeven welke varia belen worden onderzocht: 

5. Dakplaat--,.'-

2. Nleuwe vloer 

Figuur 47: Onderzoeksvariabelen buitenschil. 
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5.3 Selectiemethode. 

In onderstaand schema staat aangegeven welke selectiemethode per 
onderzoeksvariabele wordt aangehoud~n. De nummers verwijzen naar de 
variabelen die benoemd zijn in figuur 47 . 

I 

Onderzoeksvariabelen buitenschil 

di~se isolatiedilden, variabele isolatie~den 
en diverse m eJken isd atie 

~kosten materiaal: 
-Di recte k o:&en 
-M eteriaal veri ies 3% 
Staartko5ten (cum 12,4%): 
-/lJg. BouVIPlaats Kosten (foSK)11 % 
-/lJg. Kosten (.aJ.<) 6% 
-V\!ln:& & Risico (\N&R) 2% 
-Ad<oop lot sart bouw 1,75% 
-Alkoop lij dens bouw 1,25% 

Prognose stijgng 
.. I 

gaspnJ~ 
- perjod~ 30 jaer 
- koppe~ng aan oljeprijs 
bromet' 
- E nec~rijzen prolAncie Utrecht 
- SIu:tie bl"8M:&ofprijzen E eN 
- Deelll , hoofdsuk 5.1 

Selectie murtregel uariabele1: 

A 

De energ ebesparing gedurende 30 j.aar is kl ei ner 
dan de meerkosen inc!. saartkosten en maleriaalver1ies. 

~ .o .v. de voorschriten ud he! Bou'l'besiuit 2007) 

B D 
Gecombineerde energliieberekening 

Afstudeerrapportage Ing . I.R. Sanjee - studentennr: 0466537 - 08-06-2007 - Pagina 74 



Energiezuinige renovatie van naoorlogse woningbouw 
Hoger wooncomfort, minder energie, minder afval, lagere kosten, langere levensduur, minder CO' uitstoot 

5.4 Berekeningsresultaten. 

Naar aanleiding van de selectiemethode uit hoofdstuk 5.3 zijn een aantal 
berekeningen gemaakt. Per variabele is voor een aantal isolatiedikten, -typen en 
merken berekend wat de invloed is op het aardgasverbruik per jaar. Voor de 
tabellen met berekeningsresultaten wordt verwezen naar Deel IV, hoofdstuk 5. 

In tabel 17 staan de resultaten van de separate en de gecombineerde 
energieberekeningen vermeld . Onder punt 9 en 10 staat de invloed van het 
ventilatiesysteem met WTW-unit vermeld voor zowel het uitgangspunt (Rc = 2,5 
m2KJW) als de verbeterde woning. 

# Variabele: Omschrijving: Rc: Perc.: ~rijs: Gasbesparing: 
(m 2K/W) (%) (€) mJ/jaar €/30 jr. " 

0 Uitgangspunt Profiel3 2,5 Gasverbruik: 1635m3/jaar (Cv = 90%) 
H4.5.1 

1 Bestaande vloer TONZON® 4,86 -3,0% € 160,- -49 € 830,-
2 Nieuwe vloer EPS40400mm 11,37 -1,7% € 255,- -27 € 460,-
3 Buitengevel EPS40400mm 11,37 -4,3% € 1.135,- -70 € 1.185,-
4 Beglazing HR++ U=1, 1 1,08 -0,9% € 80,- -15 € 260,-
5 Dakplaat PU-dakplaat 5,17 -2,3% € 480,- -38 € 640,-
6 Plat dak EPS40300mm 8,50 -2,4% € 215,- -40 € 670,-
7 Plat dak keuken XPS 100mm 3,50 -1 ,0% € 65,- -16 € 265,-
8 Plat dak dakka~el Glaswol 100mm 3,33 -0,5% € 20,- -8 € 150,-

Renovatieplan -16,1% € 2.400,- -263 € 4.460,-

9 WTWf} = 72% Bij uitgangspunt Rc = 2,5 -51% € 6.000,- -910 €15.325,-
10 WTW r) = 72% Bij renovatieplan -73% € 8.400,- -1.197 €20.160,-

r Resultaat geeombineerde energieberekening Gasverbruik: 439m3/jaar (Cv=9O%1 

Tabel17: resultaten seleetie energieberekeningen voor profiel 3 (bedragen zijn exel. BTW). 

* de gasbesparing gedurende 30 jaar is gerelateerd aan de stijging van de aardgasprijs. 

De materiaalprijzen zijn afgestemd op de marktprijzen met een prijspeil van januari 
2007. Hierin is, zoals aangegeven in het selectieschema, 3% materiaalverlies en 
de staartkosten van de aannemer opgenomen. Er zijn aileen meerprijzen 
genoemd, omdat wordt aangenomen dat een renovatie van deze omvang 
minimaal zal voldoen aan de voorschriften uit het Souwbesluit en deze kosten al 
zijn gemaakt. 

V~~r de aanschaf en plaatsing van het ventilatiesysteem incl. leidinglengten, 
inblaasroosters, afvoerpunten, isolatie en aftimmering is een stelpost van 
€6.000,- opgenomen. Dit bedrag is in overleg met de kostendeskundige van AM 
Wonen SV. dhr. H. Regelink vastgesteld. 

In tabel 17 staat het resultaat voor de het bewonersgedrag zonder bandbreedte 
vermeld. Vanwege de onnauwkeurigheid, zoals genoemd in hoofdstuk 2.3.2 , is er 
een bandbreedte van 10% afwijking aangehouden. Deze resultaten staan 
vermeld in tabel 18. 
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Situatie: Uitgebreide woning conform het verbeterde renovatiepian voor profiei 3 
Gasverbruik verwarming m3/jaar 392 439 
Verbruikskosten in 2007 €/jaar (incl. BTW) € 241,- € 270,-
Verschil t.o.v. huidige situatie %/jaar -81% -80% 

Gebruiksoppervlakte (GO) m2 146 146 
(conform NEN 2580) 
Gasverbruik / GO m3/m2/jaar 2,7 3,0 
Energieverbruik* i GO KWh/m2/jaar* 26,2 29,4 
W min / ACH: volume/uur 1,5 1,7 

Jaar 16 ·aar 14 ·aar 

Tabel18: overzicht resultaat berekeningen voor de gerenoveerde woning 2007. 

* 1m3 aardgas = 9,77 kWh. 

497 
€ 305,
-78% 

146 

3,4 
33,3 
1,9 

13 ·aar 

Uit de resultaten in tabel 17 en 18 blijkt dat een extra investering van ca. €8.400,
over een periode van 30 jaar voor ongeveer €20.160,- aan gasbesparing kan 
opleveren. Ais gevolg van de selectiemethode verdienen de isolatiemaatregelen 
zich binnen 30 jaar terug. Door €6.000,- extra te investeren in een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning wordt deze terugverdientijd verkort 
naar ongeveer 14 jaar. 

Voor de buitengevelisolatie geldt dat, binnen de gestelde randvoorwaarden, voor EPS40 
isolatie met een dikte van 400mm een balans wordt gevonden tussen de meerprijs en de 
gasbesparing (tabel 17). Dit resultaat komt overeen met het onderzoek "Cost Effective 
Insulation in Housing" [Sanjee,Ham,2005]. Op basis van dit onderzoek is een paper 
geschreven voor "PLEA 2006 - the 23rd conference on Passive and Low Energy 
Architecture, Geneva, Switzerland, 6 - 8 September 2006 [Sanjee,Ham,2006]. Op 
uitnodiging van de organisatie is een posterpresentatie gemaakt, welke tijdens deze 
conferentie is getoond. Voor de posterpresentatie en de paper wordt verwezen naar Deel 
IV - hoofdstuk 1 
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6 Bewonersgedrag en energieverbruik. 

In het vorige hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de maatregelen die nodig 
zijn om het energieverbruik voor verwarming te halveren ten opzichte van een 
nieuwbouwwoning. De doorslaggevende factor voor het uiteindelijke verbruik is 
echter de wijze, waarop de bewoners gebruik maken van hun woning. Indien een 
bewoner energiebewust is kunnen de genoemde resultaten worden gehaald. 
Indien bewoners niet energiebewust zijn kan de energiewinst van de 
gebouwgebonden maatregelen geheel teniet worden gedaan. Om deze reden 
worden in dit hoofdstuk een aantal punten onderzocht die direct in relatie staan tot 
de invloed van het bewonersgedrag op het verbruik. 

Het betreft de volgende punten: 

• Thermostaatinstellingen; 
• Ventilatiegedrag; 
• Open ramen versus energieverlies. 

6.1 Thermostaat instel/ingen. 

Voor nieuwbouwwoningen worden door het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) 
eisen gesteld aan de temperatuur in de ruimten van een woning. De Cv-ketel en 
de radiatoren zijn gedimensioneerd en ingeregeld, zodat de beschreven 
temperatuur bij oplevering kan worden gegarandeerd. De resultaten in tabel 17 
zijn gebaseerd op de thermostaatinstellingen volgens bewoners profiel 3. Hierbij is 
geen rekening gehouden met de GIW temperaturen of een gemiddeld 
stookgedrag. 

In dit hoofdstuk is berekend wat het energieverbruik wordt indien in de 
gerenoveerde woningen de GIW temperatuur wordt aangehouden (tabel 19). In 
Ham Base wordt per zone (bouwlaag) de temperatuur aangegeven. Doordat 
volgens het GIW per laag diverse temperaturen kunnen gelden is er een 
gemiddelde temperatuur berekend . Hiervoor wordt verwezen naar Deel IV, H 6.1. 

Zone: Tprof 3: Periode TG1w: Periode: T GIW nilchIVCr/~QmQ: Periode: 
(e) profiel3: (e) ( e) 

1 18 Oeelll , tabel14 18,9 24 uur 15 - 18.9 (2400-06:00-24:00) 

2 15 24 uur 19.5 24 uur 15 24 uur 
3 15 24 uur 16.9 24 uur 15 24 uur 

Verbruik (m3/jaar): I 1635 2179 1640 
Verschil (%): 0% +33% +0,3% 

Tabel19: Energieverbruik indien GIW temperaturen worden aangehouden. 

Uit tabel 19 blijkt dat indien de GIW temperaturen worden ingesteld het 
energieverbruik met 33% stijgt. Hierbij is geen rekening gehouden met nacht
verlaging. In de laatste twee kolommen staat aangegeven wat het energieverbruik 
zou kunnen zijn indien nachtverlaging wordt toegepast. Het verschil is in dat geval 
te verwaarlozen . 
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6.2 Ventilatiegedrag. 

In de berekeningen is uitgegaan van een ventilatievoud dat is afgestemd op het 
bewonersgedrag conform de enquete. In deze waarde zitten een aantal aannames 
en onnauwkeurigheden verdisconteerd , ~elke benoemd zijn in hoofdstuk 2.3.2. Na 
de voorgenomen renovatie is de kierdiqhting echter verbeterd en wordt er een 
gebalanceerd ventilatiesysteem geplaatst. Hiermee wordt het ventilatievoud beter 
voorspelbaar, maar zal het bewonersged tag nog steeds maatgevend kunnen zijn . 

I 
In dit onderzoek is berekend wat het gasverbruik kan worden indien de bewoners 
een energiebewust gedrag hebben en het ventilatievoud aileen wordt bepaald 
door de voorschriften uit het Bouwbesluit. Voordat de berekeningen kunnen 
worden gemaakt is eerst het ventilatievoud voor de voorgeschreven minimale 
luchtverversing bepaald. Het resultaat hiervan staat aangegeven in tabel 20. Ter 
vergelijking staat het ventilatievoud van profiel 3 vermeld in de tweede kolom. 

Zone: P.3: Volume: Luchtaanvoer: Luchtafvoer: Luchtaanvoer: Ventilatievoud: 
(m l) (dml/s.m 2) (dm 3/s.m 2) (mJ/uur) (Volume/uur) 

1 1,1 146,6 +42,4 -28 153 1,04 
2 1,95 115,9 +33,9 -14 122 1,05 
3 1,95 97,8 +14,2 -7 51 0,52 

Restant t.b.v. balanssituatie -41 ,5 
Totaal: 360,4 +90,5 -90,5 326 0,90 

Tabel 20: resultaat berekening ventilatievoud Tj ventilatie (excl. bandbreedte 10%). 

Na renovatie is de kierdichtheid van de I woningen verbeterd. Deze kierdichtheid 
hangt af van het bouwkundig detail en d~ uitvoeringskwaliteit van de aannemer. In 
de Nederlandse bouwvoorschriften word~ toegestaan EPC berekeningen met een 
kierdichting Qv;10;kar van 0,625 dm3/s.m2 in te dienen als in het ontwerp van de 
woning deze kwaliteit kan worden behaald . Zekerheid omtrent de kierfactor van 
een woning kan aileen worden verkregen indien luchtdichtheidsmetingen worden 
gehouden . Er bestaat dus ook een kans dat een gemeente dit onaangekondigd na 
oplevering laat uitvoeren. In tabel 21 staat vermeld wat het ventilatievoud is indien 
de luchtverversing en de minimale kierdichting in de berekening wordt ingevoerd. 

Zone: Vent. voud: Opp.: Qv.1Q,kar: Luchtverlies: Vent.voud Kier: Vent.voud TOT.: 
(dm 3/sm 2) (m 2) (dm3/s.m2) (dm 3/s) (m 3/uur) (Volumeluur) (Volume/uur) 

1 
2 
3 

Totaal 

1,04 
1,05 
0,52 
0,90 

56,4 
48,3 
50,3 
155 

0,625 

0,625 

35,3 
30,2 
31 ,8 
97,3 

127 
109 
114 
350 

0,87 
0,94 
1,17 
0,97 

Tabel21: resultaat berekening ventilatievoud oij ventilatie en kierfactor. 

1,91 
1,99 
1,69 
1,88 

Uit tabel 20 & 21 blijkt dat de voorschriften voor luchtverversing en kierdichting 
een hoge waarde voor het ventilatievoud bepalen . In het buitenland komt voor 

I 

passieve woningen een ventilatievoud van 0,5 voor. 
In vergelijking hiermee wordt in Nederiand al gauw een factor 2 tot 4 meer 
geventileerd . Het gasverbruik voor verwarming is voor diverse ventilatie-vouden 
berekend en vergeleken met het uitgangspunt van profiel 3 (fig. 48). Voor een 
cijfermatige onderbouwing van deze resultaten wordt verwezen naar Deel IV, 
hoofdstuk 6.1.2 van deze rapportage. 
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Vergelljklng gasverbruik 
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Figuur 48: vergelijking gasverbruik t.o.v. uitgangspunt 2005 en het renovatieplan. 

6.3 Open ramen versus energieverlies. 

Een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WlW-unit) werkt optimaal indien 
ramen en deuren dicht blijven, de kierdichting van de woning goed is en de 
bewoners zeer energiebewust zijn, Op deze manier wordt het in dit onderzoek 
gecombineerde rendement van WTW-unit en leidingen (72%) behaald. 
Afwijkingen hierop kunnen invloed hebben op het gasverbruik. 
In de praktijk zijn bewoners echter nog niet energiebewust en botsen de 
voorwaarden van het ventilatiesysteem met de ervaring van het wooncomfort. 
Bewoners willen niet in een gesloten doos wonen, maar willen ramen en deuren 
kunnen openen om een verbinding met de buiten te kunnen maken. Om deze 
reden is onderzocht wat de invloed is op het gasverbruik indien ramen en deuren 
gedurende bepaalde perioden geopend kunnen worden. De onderzochte perioden 
hebben een lengte van 1, 2, 3 en 4 maanden en is tevens voor de periode 
zomertijd - wintertijd berekend wat het gasverbruik wordt. 

Ais uitgangspunt v~~r de berekeningen wordt de thermostaatinstelling volgens het 
GIW incl. nachtverlaging aangehouden (tabel 19). Voor het ventilatievoud worden 
de voorschriften uit het Bouwbesluit voor luchtverversing en kierdichting 
aangehouden (tabel 21 & figuur 49). In figuur 49 staan de resultaten van de 
berekeningen aangegeven. 
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Figuur 49: schema perioden open ramen & de4ren met resultaten. 
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In figuur 49 staan de perioden gemarkeerd die een maximale verhoging van 5% 
meer gasverbruik niet overschrijden. oJ percentages van de perioden leveren 

I 

opgeteld niet geheel hetzelfde resultaat als de berekening van de gehele periode 
(bijvoorbeeld 16 #- 9 + 5). Oit is het gevol'g van de berekeningsmethodiek, waarbij 
drie "inslingerdagen" worden gebruikt om temperatuur van de ruimten en de 
constructie op het gewenste niveau te brengen. Oaarnaast is er een dag afwijking 
aanwezig, omdat per maand 31 dagen zijn aangehouden. Voor de uitwerking van 
de resultaten wordt verwezen naar OeelIV, hoofdstuk 6.1.3 van dit verslag. 
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7 Eindconclusies en aanbevelingen. 

7. 1 Conclusies. 

In hoofdstuk 1.6 staan drie doelstellingen voor dit onderzoek aangegeven . Aan het 
einde van hoofdstuk 4.6 is het resultaat van het renovatieplan getoetst op 
doelstelling 1 en 2, Deze conclusies worden hieronder aangegeven en wordt voor 
de volledige onderbouwing verwezen naar hoofdstuk 4.6. 

7.1.1 Conclusies wooncomfort. 

Doelstelling 1: 

Ontwikkel een renovatiemethode voor naoorlogse rijtjeswoningen met afs resultaat een 
verhoging van het wooncomfort op het niveau van 2007 en een verbeterde f/exibiliteit ten 
behoeve van toekomstige woonwensel7. 

In hoofdstuk 4.1 worden een aantal concrete doelstellingen vermeld, waaraan het 
renovatieplan dient te voldoen. In tabel 22 wordt het wooncomfort van de 
bestaande en de gerenoveerde woningen op deze punten vergeleken . 

Onderdeel: Doe/stelling: Bestaande woning: Eindresultaat: 
Vergroting opperv/akte: 
Woning 126m2 80m2 146m2 
Oppervlakte per persoon 33 m2/persoon 22m2 / persoon 40m2 / persoon 
Woonkamer 36m2 (L-vorm) 21,9m2 40m2 (L-vorm) 
Keuken Ruimer 7,1m2 7,1m2 
Hoofds/aapkamer 14m2 10,6m2 16,8m2 
Badkamer Ruimer 2,5m2 6m2 

Bergruimte Ruimer 1m2 13m2 

Aantal verblijfsruimten (VR) 4 of 5 VR 3VR 6VR 
F/exibiliteit: 
Begane grond Flexibeler Grote beperkingen Flexibiliteit is op 

door het casco nieuwbouwniveau 
Eerste verdieping Flexibeler Grote beperkingen Vrij indeelbaar 

doorhetcasco 
Tweede verdieping Flexibeler n.v.t. Vrij indeelbaar 

Voorzieningen: 
Kooktoestel / / / 

Afzuigkap / / / 

Koelvriescombinatie / / / 

Vaatwasmachine / x / 

Douche / / / 

Aparl bad (geen douche) / x / 

2e toilet op verdieping / x / 

Technische ruimte met was- / x / 

machine en wasdroger 
Diversen: 

Ges/oten keuken / / / 

Mogelijke uitbreidingen / x / 

Tabel 22: Overzicht vergelijking wooncomfort. 
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De vermelde resultaten gelden voor de woning aan de J.e. Boogaardlaan 3 te 
Zeist (prafiel 3). Deze woning is momenteel voorzien van een uitgebouwde keuken 
aan de achtergevel en is hiermee ca. 7,1 m2 grater dan de standaard 
gerenoveerde woning. 

Het niveau voor wooncomfort van de gerenoveerde woning ligt hoger dan de gemiddelde 
nieuwbouwwoning. Flexibiliteit in plattegrond en constructie is voldoende aanwezig om 
aan de woonwensen van verschillende gezinssamensteliingen te kunnen voldoen. 
Geconcludeerd kan worden dat doelsteliing 1 is behaald. 

7.1.2 Conclusies energetische kwaliteit. 

Doelsteliing 2: 

Onderzoek de faetoren die leiden tot het huidige energieverbruik voor verwanning van de 
naoorlogse rijtjeswoningen en gebruik deze faetoren samen om het energieverbruik te 
berekenen indien de gerenoveerde woningen aan de minimale prestatie-eisen uit het 
Bouwbesluit zouden voldoen. 

Het onderzoek naar het bewonersgedrag, de kierdichting , de koudebruggen en 
ventilatie levert het inzicht in de factoren, welke van invloed zijn op het 
energieverbruik voor verwarming van de J.,oning. 

Uit de bewonersenquete voigt dat de thermostaatinsteliingen en het ventilatiegedrag van 
de bewoners de hoogte van het energieverbruik bepalen. Het energieverbruik van de 
gerenoveerde woning is berekend met de resultaten uit dit bewonersonderzoek. De 
resultaten staan vermeld in tabel 23. Geconcludeerd kan worden dat doelsteliing 2 is 
behaald. 

Doelstelling 3: 

Onderzoek met welke maatregelen het energieverbruik voor verwarming van de 
naoorlogse woningen kan worden verlaagd, zodat dit verbruik de he/ft bedraagt van een 
nieuwbouwwoning in 2007 (ca. 450m 3 i.p. v. 900m 3 aardgas). 

In het onderzoek naar doelstelling 3 is van de buitenschil berekend wat de invloed 
is van de isolatiewaarde op het energieverbruik. De resultaten voor de variabelen 
uit de berekeningen staan vermeld in hoofdstuk 5.4. 

Uit tabel 17 en 18 blijkt dat een extra inv~stering van € 2.400,- excl. BTW leidt tot 
een extra energiebesparing van € 4.460,-1 excl. BTW in 30 jaar. Het investeren van 
een extra € 6.000,- in een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning levert 
over deze periode € 20.160,- excl. BTW op. 

Ais afsluiting van ieder onderdeel in dit onderzoek zijn berekeningen gemaakt van 
een aantal kentallen. In tabel 23 staat een overzicht van deze kentallen 
aangegeven. Hierbij staan aileen de resultaten zonder de bandbreedte van -5% 
tot +5% genoemd. Hiervoor wordt verwezen naar de tabellen 11, 14 en 18. 
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Resultaat zonder Eenheid: Profiel3: Profiel 3: Profiel 3: 
bandbreedte (0%) : (bestaand) (renovatie SS) (eindresultaat) 
Meerkosten investering t.o.v. € n.v.t. n.v.t. € 10.000,-
renovatie (Rc = 2,5 m2KJW) (incl. STW) (incl. BTW) 
Gasverbruik verwarming m3/jaar 2174 1635 439 
Verbruikskosten in 2007 €/jaar € 1.340,- € 1.010,- € 270,-

(incl. BTW) 
Verschil t.o.v. bestaand %/jaar 0% -25% -80% 
Verschil t.o.v. renovatie BB %/jaar +25% 0% -73% 
Gebruiksoppervlakte (GO) m2 80 146 146 
Gasverbruik / GO m3/m2/jaar 27 11 3 
Energieverbruik* I GO KWh/m2/jaar 265 110 29 
W min / ACH : volume/uur 1,7 1,7 1,7 
Teru verdienti'd meerkosten aar n.v.t. n.v.t. 14 'aar 

Tabel 23: overzicht vergelijking resultaten. 

Uit de gegevens in tabel 23 blijkt dat met een extra investering van € 10.000,- incl. BTW 
73% meer energiebesparing kan worden behaald ten opzichte van een woning die aileen 
voldoet aan de minimale prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. Hiermee wordt een 
aardgasverbruik van ca. 439m2 behaald en daarmee kan geconcludeerd worden dat 
doelstelling 3 is behaald. 

De passieve woningbouw is in Nederland nog niet ontwikkeld. In landen als 
Duitsland en Oostenrijk wordt hier al langer aan gewerkt. Een woning wordt in 
deze landen als passief gezien als het energieverbruik 15 kWh/m2 (netto 
oppervlakte) bedraagt. In hoofdstuk 6.2, figuur 48 staat aangegeven dat een huis 
met een ventilatievoud van 0,5 maal het volume per uur een energieverbruik heeft 
van 234m3 aardgas per jaar (de netto oppervlakte van de woning is 166,83m2), 

* Berekening: 239m 3/166,83m 2 = 1,637 m3/m 2 x 9,77 kWh/m 3 = 16 kWh/m2 

Op basis van dit onderzoek is een paper geschreven voor "The 11th International 
Conference on Passive Houses 2007", welke op 13 en 14 april is gehouden in 
Bregenz, Oostenrijk [Ham, Sanjee, 2007]. Deze paper is getiteld "A Housing 
Renovation Challenge: From outdated 1953 to Passive House 2007". Voor de 
inhoud van deze paper wordt verwezen naar DeeliV - hoofdstuk 7. 

Geconcludeerd kan worden dat, indien de Nederlandse overheid de voorschriften voor 
luchtverversing en kierdichting afstemt op de regelgeving van andere Europese landen, er 
nog veel besparingspotentieel aanwezig is. Voorwaarde is dat de kwaliteit van het 
binnenmilieu gezond is en het ontstaan van ziektekiemen wordt verhinderd. 

7.1.3 Conclusies bewonersgedrag. 

Uit het onderzoek naar bewonersgedrag (hoofdstuk 6.3) kan geconcludeerd 
worden dat de periode van 1 juni tot en met 31 augustus (3 maanden) de 
gunstigste periode is om ramen en deuren zonder veel energieverlies te kunnen 
openen. Indien bewoners voor het luchten van ruimten buiten deze periode ramen 
en deuren aileen voor korte perioden (10 minuten) openen dan leidt dit tot 
ongeveer 2,5% meer aardgasverbruik per jaar (524m2). 
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7.1.4 Conclusies milieu. 

Ais referentiejaar voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen wordt het 
jaar 1990 uit het Kyotoprotocol aangehouden. In 1990 bedroeg de uitstoot van 
C02 159,4 Mton. De uitstoot van C02 in het jaar 2005 was 175,9 Mton 
[MNP,2006]. Oit is 10,4% hoger dan het niveau in het jaar 1990. 

In hoofdstuk 1.5.3 wordt omschreven 'fat het maatschappelijk belang van dit 
onderzoek op mondiaal niveau zou kunnen zijn. In dit hoofdstuk worden de 
afspraken van de Nederlandse overheid omschreven die op 9 maart 2007 tijdens 
de Europese klimaattop zijn gemaakt. De Europese afspraken betreffen een 
reductie van 20% in het jaar 2020 (32 Mton). De binnenlandse doelsteliing is door 
de overheid echter op 30% gesteld. Oit betekend dat de C02 uitstoot in 2020 met 
48 Mton moet zijn gereduceerd. Het MNP geeft aan dat ongeveer 20% van de 
C02 uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Oit betekend dat 
deze sector in 2020 ongeveer 9,6 Mton uitstoot aan C02 moet worden 
gereduceerd. 

Indien aile 2,32 miljoen woningen uit de periode van 1948 - 1973 worden 
gerenoveerd met het extra pakket aan isolerende maatregelen en een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning wordt toegevoegd kan hiermee 
ongeveer de volgende C02 reductie voor huishoudens worden behaald: 

• 2,32 miljoen * (439 - 2174) * 1,78 *'10-9 = -7,16 Mton C02 I jaar 

• aantal woningen * (gasreductie) * omrekenfactor naar C02 in Mton 

Helaas is het niet mogelijk om dit resultaat in een klap te bereiken, omdat de 
productiecapaciteit van de bouwwereld niet op dit soort aantalien kan zijn 
ingesteld. Oaarnaast wordt de doelsteliing van VROM al niet gehaald (85.000 
extra woningen per jaar). Oit soort renovaties zijn daarnaast meer geschikt voor 
kleine tot middelgrote aannemers en kan van deze tak tot een specialisme worden 
ontwikkeld. Gezien het aantal woningen uit deze periode zou dit een grote 
stimulans kunnen zijn voor de werkgelegenheid. 

Vanwege de beperkte productiecapaciteit, de voorbereidingstijd en de 
ontwikkeling van het specialisme wordt de totale C02 reductie berekenend op 
basis van de volgende drie aannames: 

1. Ten eerste wordt er vanuit gegaall dat het jaar 2007 een ontwikkelingsjaar 
is en er geen productie plaatsvindt; 

2. Ten tweede wordt aangenomen ~at de capaciteit de eerste 5 'jaar met 
10.000 woningen per jaar stijgt tot deze zich stabiliseert in het jaar 2012. 
Ais basis geldt de aardgasbesparir)g uit het eindresultaat in tabel 23; 

3. De meerprijs voor de investering bedraagt € 10.000,- incl. BTW per woning. 
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In tabel 24 staan de resultaten voor de C02 reductie berekening vermeld. Voor de 
cijfermatige onderbouwing wordt verwezen naar Deel II, hoofdstuk 7. 

Woningen: Perc.: Invest. cum.: Gasbesparing: CO l reductie 
Jaar (m iljo en) (%) (miljard €) (x 1000m 3

) (miljard €) (Mtonljaar) (Mton cum.) 

2020 0,55 8,0% 5,5 -954.250 7,5 -1,7 -10,3 
2023 0,7 10,1% 7,0 -1.214.500 11,9 -2,1 -16,4 
2032 1,15 16,7% 11,5 -1.995.250 32,5 -3,5 -42,8 
2056 2,32 33,6% 23,2 -4.025.200 153,1 -7,1 -174,2 

Tabel 24: resultaten berekening C02 reductie. 

Geconcludeerd kan worden dat in het jaar 2020 8% van de woningen kunnen zijn 
gerenoveerd voor een opgebouwde meerinvestering (t.o.v. Rc = 2,5) van ca. 5,5 miljard 
Euro. De gasbesparing bedraagt op dat moment ca. 7,5 miljard Euro en de cumulatieve 
reductie van C02 uitstoot is ca. 10,3 Mton. De doelsteliing van de overheid voor de 
gebouwde omgeving (9,6 Mton) wordt met ca. 8% van de woningvoorraad gehaald en 
blijft er nog veel besparingspotentieel over in deze sector. Voorwaarde hiervoor is dat de 
overheid de woningcorporaties stimuleert in het renoveren van hun woningenbestand tot 
het niveau van het Bouwbesluit. 

I\/Iet een renovatie wordt echter niet aileen een C02 reductie behaald, doordat het 
energieverbruik voor verwarming 50% lager is dan een nieuwbouwwoning. Ook 
vindt er op een andere manier een besparing plaats. 

Op de volgende punten wordt door de renovatiewerkzaamheden energie en dus 
C02 uitstoot bespaart: 

• 8eperkte sloopwerkzaamheden (geen bouw van nieuwe woningen); 
• 8eperkte afvoer en verwerking van sloopmateriaal; 
• Er vindt geen nieuwbouw plaats. 
• Minder vervoer van bouwpersoneel; 
• Minder inzet van materieel; 
• Korte bouwtijd t.o.v. nieuwbouw; 
• Minder bouwmateriaal nodig en dus minder vraag naar grondstoffen; 

De berekening van deze bijkomende C02 reductie valt buiten het kader van dit 
onderzoek. 
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7.2 Conclusie versus Context. 

In dit onderzoek is een conceptuele renovatiemethode ontwikkeld voor de 
naoorlogse woningbouw. Indien de methode in een keer zou kunnen worden 
ge'fmplementeerd dan zijn er spectaculaire resultaten te behalen. Helaas is dit niet 
het geval, omdat er op beleids- en marktr]iveau eerst nog het nodige moet worden 
voorbereid. Hieronder wordt per nivea~ aangegeven welke stappen kunnen 
worden genomen en welke vragen hierbij gesteld kunnen worden. Aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

Beleid: 

• Het afstemmen van procedures en voorschriften op deze specifieke vorm 
van renovatie; 

• Het realistischer afstemmen van beleidsinstrumenten, zoals de Energie 
Prestatie Normering (EPN), op deze specifieke tak van renovatie. Een juiste 
energieberekening dient te worden gekoppeld aan een C02 reductie en het 
Energieprestatie Certificaat; 

• Het vrijmaken van middelen voor het subsidieren van opleidingen en 
renovatieprojecten alsmede het instellen van een belastingvoordeel om 
investeringen aan te moedigen; 

• Het aansturen van provincies en gemeenten om de aanvraagprocedure van 
vergunningen te vereenvoudigen en te verkorten; 

• Het opstellen van richtlijnen voor d~ ontwikkeling van een eventuele nieuwe 
bedrijfstak die zich specialiseert in energiezuinige renovatie; 

• Het begeleiden van nieuwe werknemers uit de Europese Gemeenschap om 
het kwaliteitsniveau op Nederlands: niveau te brengen. 

• Het afstemmen van campagnes Van verschillende departementen m.b.t. 
energiezuinigheid en bijvoorbeeld ventilatie; 

• Voorlichting om de maatschappij meer energiebewust te maken; 
• Het motiveren van woningbouwcorporaties tot het extra energiezuinig 

renoveren van hun woningenbestand. 

Markt: 

• Het uitontwikkelen van de conceptuele renovatiemethode in universele 
eenvoudige technieken en een korte uitvoeringsduur; 

• Het aantrekken en opleiden van het uitvoerend personeel; 
• Het verzorgen van voldoende productiecapaciteit om aan een groeiende 

vraag te kunnen gaan voldoen; 
• Het certificeren van producten, tedhnieken en processen om, op basis van 

een gestandaardiseerd bewonersgedrag, een garantie te kunnen afgeven 
op de hoogte van het energieverbr~ik; 

• Het opstellen van een advies, w~arin bewoners worden gewezen op de 
invloed die hun handelen kan hebben op het energieverbruik. 
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7.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Tijdens het onderzoek zijn er een aantal zaken geweest die beknopt zijn 
behandeld of kader van dit vaUen. Voor de verdere 
ontwikkeling kennis over energiezuinige renovatieteehnieken, rand-
voorwaarden komen voor vervolgonderzoek in 
aanmerking. dit met een korte omsehrijving toegelieht: 

Slim Bouwen®: 
In de publieatie Bouwen®n vergelijkt 
organisatie en inriehting van de hedendaagse bouwpraktijk met het 
produetiemethoden. Hierin analyseert hij de aanleiding en hij oplossingen om 
te komen tot een reduetie van materiaal, en proees-/produetietijd. 
renovatiemethode uit dit onderzoek zou in dit kunnen worden onderzoeht; 

Technische uitwerking: 
De renovatiemethode 
produetieteehnieken, universele 

worden ontwikkeld in snelle 
en eenvoudige uitvoerings-

methoden om vorm van renovatie te maken voor personeel een 
laag opleidingsniveau; 

Positie thermostaat versus binnentemperatuur: 
In de nieuwbouw leidt de positie van kamerthermostaat in de 
klaehten over de binnentemperatuur op verdiepingen. De aanleiding is 
begane grond langzaam afkoelt in tot verdiepingen (verliesoppervlakte) 
en de verwarming daarom niet aanslaat. Onderzoek naar de positie van 
thermostaat kan hierin verandering 

Ventilatie met WTW aileen op de verdieping: 
Het van een ventilatiesysteem met WlW-unit is afhankelijk van de 
kierdiehting en gesloten ramen en demen. Dit werkt beperkend v~~r bewoners 
en is of dit gewenst kan inzieht geven of zinvol is 
warmteterugwinning aileen op bouwlagen te de 
bewoner op aan andere laag vaker ramen kan openen. 

Afwijking EPN m.b.t. benodigde verwarming: 
In het "Energiebesparend Ontwerpen" [Sanjee,2005] is dat 
de normering voor verwarming ca. 40% afwijkt van de berekeningen met 

vergelijking van huidige versie met de van dit 
kan een aetueel inzieht in de normeringen; 

Onderzoek installaties: 
In van energiezuinigheid kan er meer onderzoek worden gedaan naar 

van energiezuinige installaties bij renovatie. Hierbij kan worden 
aan C02 gestuurde per verblijfsruimte, vloer- en wand-

de toepassing van PV-systemen en WlW.Ook 
van een Warmte - Koude (WKO) op 

wijkniveau kan hierbij in aanmerking komen; 
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Rendement ventilatie met WTW-unit: 
In dit onderzoek is het totaalrendement voor het ventilatiesysteem gesteld op 72%. 
Het rendement van de ventilatie-unit in het laboratorium wordt door de fabrikant 
opgeven op 95%. Indien de kwaliteit en de uitvoeringstechniek van de overige 
onderdelen wordt verbeterd kan het totaal rendement hager worden dan 72% en is 
er vee I energiewinst te behalen; 

Psychologisch onderzoek wooncomfort: 
Er is meer onderzoek nodig naar de psychologische ervaring van de bewoners 
met betrekking tot energiezuinige mogelijkheden en beperkingen. Uiteindelijk is 
het bewonersgedrag maatgevend voor het slagen van energiezuinige renovatie. Is 
de bewoner niet energiebewust dan heeft energiezuinige bouw / renovatie geen 
slagingskans. 

8alansventilatie en calamiteiten: 
In het geval van een calamiteit, zoals het vrijkomen van giftige gassen uit 
industriele complexen, worden omwonenden op radio, televisie en mobiele 
telefoon geadviseerd am ramen en deuren te sluiten. Dit advies wordt 
uitgevaardigd am te voorkomen dat deze gassen in de woningen terecht komen. 
Dit advies heeft echter niet veel nut indien ventilatiesystemen automatisch blijven 
werken en de giftige gassen gewoon in de waning terecht komen. Het wordt nag 
gevaarlijker indien de bewoners niet thuis zijn en de waning bij thuiskomst 
betreden, terwijl deze nag vol zit met gas. In de buitenlucht is een gaswolk weer 
snel opgelost, maar dat is in een waning niet het geval. 
Vanuit de overheid moeten hiervoor richtlijnen worden opgesteld en de 
producenten moeten bij het ontwikkelen van hun producten hier aandacht aan 
moeten besteden. Hierbij valt te denken aan een meetpunt buiten de waning die 
het ventilatiesysteem stopt indien er giftige gassen aanwezig zijn. Daarnaast zou 
de bewoner op elektronische wijze van de situatie op de hoogte moeten worden 
gesteld. 
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• Natuurkundige 
• Wikipedia; 
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