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1. Onderzoeksopzet. 

In dit hoofdstuk staat de onderbouwing van de keuze voor de onderzoeksperiode 
aangegeven, zoals genoemd in Deel I van dit afstudeerverslag. 

De Nederlandse woningvoorraad bestaat voornamelijk uit woningen die in de 
afgelopen 100 jaar zijn gebouwd tussen de invoering van de Woningwet in 1901 
en 2007. Gedurende deze periode heeft de overheid zich steeds meer bemoeit 
met de gebouwde omgeving. Gedurende 106 jaar heeft de ontwikkeling van de 
Nederlandse woningbouw onder invloed gestaan van wereldoorlogen, de oliecrisis 
en de invoering van het Bouwbesluit, welke allen geleid hebben tot veranderingen 
in zowel ruimtelijke aspecten als in bouwtechniek (Deel I - hoofdstuk 1.2 figuur 2). 
Om de onderzoeksperiode te kunnen afkaderen worden de laatste 105 jaar in 
diverse deelperioden opgesplitst. 

1. 1 Geschiedenis voorafgaand aan de Woningwet 1901. 

In de 1ge-eeuw werd de huisvesting van de bevolking niet als een taak van de 
overheid gezien. Vanwege de klassenmaatschappij van die tijd moesten de lagere 
klassen vaak onder erbarmelijke omstandigheden leven. De woningen waren 
veelal niet meer dan krotten die vanwege de woningnood voor veel geld verhuurd 
werden . Huisartsen probeerden de slechte woonomstandigheden onder de 
aandacht van de welvarende burgers te brengen , maar dit stuitte op veel 
weerstand. Vanwege de sterke geleding in de klassenmaatschappij vreesde men 
dat een sterkere lagere klasse een gevaar zal gaan vormen voor de stabiliteit in de 
samenleving. Het zou nog ongeveer 50 jaar duren, totdat de overheid zich actief 
met de woningbouw ging bemoeien. 

Hieronder wordt in een beknopte chronologie aangegeven, welke zaken en 
gebeurtenissen uiteindelijk tot het invoeren van de Woningwet hebben geleid. 

1853: Koning Willem 11 vraagt aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) een rapport uit te 
brengen over de vereisten en inrichting van arbeiderswoningen . 
1854: Er wordt een initiatief wetsvoorstel ingediend voor het instellen van plaatselijke raden van 
gezondheid. Deze raden zouden de bevoegdheid moeten krijgen huiseigenaren tot 
woningverbetering te dwingen. Het voorstel werd verworpen , omdat men vreesde dat deze 
maatregel ten gunste van de lagere klassen de volkskracht zou ondermijnen . 
1855: Rapportage van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hierin werd de aandacht gevestigd 
op het belang van weersbestendigheid , bezonning, luchtverversing, watertoevoer en afvoer van 
woningen. 
1896: In opdracht van de "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" brachten Drucker, prof. Greven 
en J. Kruseman een rapport uit over het vraagstuk van de volkshuisvesting . De Woningwet zal 
vrijwel geheel op dit rapport worden gebaseerd. 
1899: Op 11 september van dit jaar wordt, onder het kabinet Pierson, het wetsvoorstel voor de 
Woningwet ingediend door o.a. mr. H. Goeman Borgesius. 
1901: Op 22 juni wordt de Woningwet aangenomen 
1902: Op 1 augustus treedt de Woningwet in werking . 

Het doel van de Woningwet was de bewoning van slechte woningen onmogelijk te 
maken en het bouwen van goede woningen te bevorderen . Dit wilde men bereiken 
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met een stelsel van strenge regels en het gebruik van gemeenschapsgelden, 
Hiermee werd de bouw van de woningwetwoningen voorgefinancierd. De 
woningwetwoningen waren bedoeld om mensen met lagere inkomens tegen een 
betaalbare huur een fatsoenlijke woning te kunnen bieden. 

Om de bouw van slechte woningen uit te bannen werden de volgende regels 
ingevoerd: 

• Gemeenten moesten een bouwverordening met voorschriften opstellen, 
waaraan de nieuwe woningen zouden moeten voldoen; 

• Er kwam een verbod op het bouwen of uitbreiden van een gebouw zonder 
bouwvergunning. Deze vergunning moest door Burgermeester en 
Wethouders worden verleend; 

• Woningeigenaren werden verplicht verbeteringen aan te brengen; 
• Het gemeentebestuur kreeg de bevoegdheid een woning onbewoonbaar te 

verklaren ; 

Ook op het gebied van de ruimtelijke ordening waren regels in de Woningwet 
opgenomen. Gemeenten moesten uitbreiding- en bestemmingsplannen opstellen 
en deze om de tien jaar herzien. Ook werd het gemeenten makkelijker gemaakt 
om in het kader van stadsvernieuwing woningen te kunnen onteigenen. 
In 1921 en 1931 werd de Woningwet aangepast. Het idee van een streekplan 
ontstond en dit leidde tot het idee van een nationaal stedenbouwkundig plan. De 
stadsontwikkeling werd gestimuleerd door de invoering van nieuwe instrumenten 
zoals bouwverboden, uitbreidingsplannen en komvoorschriften. 
Een staatscommissie heeft dit alles verwerkt in een ontwerp voor een nieuwe 
Woningwet. Het eindverslag van deze commissie werd uitgebracht op de dag van 
de Duitse inval in Nederland : 10 mei 1940. 

1.2 Van Woningwetwoningen tot WW2 (1901 - 1940). 

In de eerste 10 jaar na de invoering van de Woningwet in 1901 werd er nog niet 
veel gebouwd volgens de nieuwe regels. De concrete uitwerking hiervan liep 
achter op de werkelijkheid . Het grote probleem in deze periode was dat nieuwe 
bouwgrond niet direct beschikbaar was. De belangrijkste vernieuwing tot 1910 
vormde vooral een andere indeling van de plattegrond. Tot aan de Woningwet 
bestonden de slaapvertrekken uit bedsteden en alkoven. 

Figuur 1: woningwetwoningen te Edam. Figuur 2: plattegrond woningwetwoningen. 
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Omdat in deze vertrekken geen frisse lucht aanwezig was en er dus een 
gezondheidsprobleem bestond, moest hier een oplossing voor komen. Om de 
huren voor de arbeiders betaalbaar te houden werden de woningen nog 
traditioneel en sober uitgevoerd. Het eerste project zijn de woningwetwoningen 
aan de H.J. Calkoengracht in de gemeente Edam uit 1905 [fig . 1 & 2]. 

Tussen 1911 en 1920 lag de Nederlandse bouwproductie als gevolg van de eerste 
wereldoorlog bijna helemaal stil. Na 1918 kwam deze weer op gang en werd er, 
ondanks de schaarste aan bouwmaterialen, weer op grote schaal gebouwd. In 
deze periode ontstonden de eerste gemeentelijke uitbreidingsplannen en had de 
overheid veel invloed op de manier van bouwen. Vanaf dat moment was het 
makkelijker om grote woningbouwprojecten te beginnen. Een van de voorbeelden 
uit deze periode zijn de arbeiderswoningen aan de Stuytstraat in Hoensbroek uit 
1913 [fig. 3 & 4]. 

.y 

~ 

R' .' I 

Figuur 3: woningen te Hoensbroek 1913, Fiauur 4: plattearond. 
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Van 1921 tot 1930 werd de woningbouw gekenmerkt door enerzijds de grote 
gesloten bouwblokken van de Amsterdamse school en anderzijds het 
kleinschalige tuindorpconcept dat van Engeland werd afgekeken. Dit leverde in 
deze periode grote contrasten op tussen het massale karakter van bijvoorbeeld 
de woningen aan de P.L. Takstraat Amsterdamse school [fig. 5 & 6] en de 
combinatie tussen natuur en de rust van het tuindorp. 

.J.cVct'dlcplnQ 

Figuur 5: woningen A'damse school 1921, Figuur 6: plattegrond woningen. 
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Het tuindorp moest zorgen voor een gezonde omgeving met een dorpse uitstraling 
binnen de stad. Toch was er veel kritiek op de tuindorpen, omdat deze nog vaak 
als een boerendorp werd ervaren. Een van de eerste tuindorpen is de wijk 
Pathmos te Enschede uit 1922 [fig. 7 & 8]. 
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Figuur 7: tuindorp Enschede 1922. Figuur 8: plattegrond tuindorp Enschede 1922. 

In de jaren dertig neemt het aantal bouwprojecten af en datgene wat gebouwd 
werd was hetzelfde als de standaardstijl die in het decennium ervoor was 
ontwikkeld . Vooral ruimere woningen met een kamer-en-suite zijn in deze jaren 
populair. 
Ondanks de weinige experimenten in deze periode kunnen er toch twee 
belangrijke ontwikkelingen genoemd worden. Deze ontwikkelingen zijn de 
stroken bouw en de hoogbouw. Een voorbeeld van hoogbouw zijn de 
etagewoningen aan de Colignystraat in Amsterdam uit 1937 [fig . 9 & 10]. 

L-=- "'I --J....-m -J.. - m.-J 
2e en 3e vcrd. Schaal 1: 200 
1937 Landlun. W.B.V. "Het Westen " . 
Arch. Merkelbach en Karnen. 

Figuur 9: etagewoningen Amsterdam 1937 Figuur 10: plattegronden 1937. 

1.3 Van Tweede Wereldoorlog tot oliecrisis (1941- 1972). 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) lag de woningbouwproductie 
nagenoeg stil. De oorlog drukte zwaar op de voorzieningen en was er een groot 
tekort aan bouwmaterialen. De bouw kwam tot stilstand toen de Duitsers in 1942 
een bouwstop afkondigden . Tijdens de oorlogsjaren is er voor ongeveer 
1,4 miljard euro aan directe materiele schade ontstaan door bombardementen van 
de Duitsers en de gemiste doelen van de geallieerden. 
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De totale omvang van de oorlogsschade werd in die tijd geschat op ongeveer 9,7 
miljard euro. Ook het slopen van huizen ten behoeve van de Atlantikwall en het 
onderwater zetten van Walcheren droeg bij aan de woningnood die na de 
bevrijding moest worden opgelost. Direct na de bevrijding was het vrijwel 
onmogelijk om met de wederopbouw te beginnen. Er was een tekort aan 
bouwmaterialen, geschoolde arbeiders en een georganiseerd transportapparaat. 
Toen later meer materialen verkrijgbaar waren was er niet voldoende geld om 
deze te betalen. 

De eerste kleinschalige projecten bestonden uit traditionele woningen, waarvan er 
nu veel weer zijn gesloopt omdat ze conform de Woningwet niet voldoende 
kwaliteit hadden. Vanaf 1948 werd er weer op grote schaal gebouwd en werd de 
systeembouw een van de nieuwe bouwmethoden. Twee bouwsystemen waren het 
Airey-systeem en het RBM-systeem, waarbij met prefab beton snel veel woningen 
konden worden gebouwd. Naast de systeembouw werden ook duplexwoningen 
gebouwd, waarbij twee boven elkaar gelegen woningen via een portiek worden 
ontsloten. Voorbeelden zijn eengezinswoningen en duplexwoningen aan de Jan 
Molenwerfstraat in Hoorn [fig. 11 en12]. 

Figuur 11: eengezinswoningen te Hoorn. Figuur 12: duplex hoekwoning te Hoorn. 

In de jaren 50 waren door de naoorlogse geboortegolf snel veel woningen nodig. 
Het zwaartepunt lag dan ook niet op woningniveau, maar op wijkniveau. De 
strokenbouw uit de jaren dertig werd in dit decennium geadopteerd om een 
schaalvergroting door te voeren. Hierbij werden grote woonwijken met lange 
parallel gesitueerde woningrijen opgezet [fig. 13]. Om de anonimiteit binnen de 
grootschalige woonwijk met standaard woningen tegen te gaan werden binnen de 
wijk diverse buurten met eigen voorzieningen gerealiseerd. Het was de bedoeling 
dat iedereen een plek voor zichzelf kon vinden. 

Figuur 13: strokenbouw te Delft 1951. 
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De schaalvergroting uit de jaren vijftig groeit in de jaren zestig uit tot de 
grootschaligheid, waaraan gerefereerd wordt als we het hebben over saaie 
massale woonwijken. De aanleiding hiervoor was de invoering van de 
zogenaamde "keuzeplannen". Ingediende bouwplannen werden hierbij door een 
commissie beoordeeld op kwaliteit en konden na een selectie door 
woningbouwverenigingen gebruikt worden voor hun eigen bouwplannen. Hiermee 
werd efficiëntie en kostenbesparing doorgevoerd in het bouwproces, maar had als 
gevolg dat het aantal woningtypen werd geminimaliseerd fig. 14 is een voorbeeld 
van keuzeplanwoningen te Abcoude uit 1961. Van de keuzeplanwoningen zijn in 
totaal ongeveer 40.000 stuks gebouwd. Om de uniformiteit van de grootschalige 
woningbouw te doorbreken proberen de architecten afwijkende woningtypen te 
ontwerpen en deze meer af te stemmen op de omgeving [fig. 15]. 

Figuur 14: keuzeplanwoningen uit 1961. Figuur 15: Alternatieve woningen uit 1967. 

In de jaren zeventig kregen de bewoners meer inspraak en was er meer aandacht 
voor de kwaliteit in de woningbouw. Er worden nog wel op grote schaal standaard 
woningen gebouwd, maar de projecten zijn in opzet kleinschaliger. Het sociale 
aspect van de woonomgeving krijgt een belangrijkere rol en er ontstaan wijken 
met bochtige straten en woonerven om deze meer identiteit te geven. 

In de sociale woningbouw werd experimenteel bouwen gestimuleerd door de 
overheid. Er ontstaan hierdoor nieuwe woningtypen, zoals seniorenwoningen, 
aanleunwoningen en de zogenaamde HAT-eenheid voor studenten. Voorbeelden 
van nieuwe woningtypen zijn de Kasbah-woningen te Hengelo uit 1974 [fig. 16] en 
de sociale woningbouw inde wijk Lunetten te Utrecht uit 1978 [fig. 17]. 

Figuur 16: Kasbah-woningen uit 1974. Figuur 17: woningbouw Lunetten 1978. 
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1.4 Van oliecrisis tot heden (1973 - 2007). 

In 1973 kondigde de OPEC een olieboycot af tegen de Verenigde Staten en 
Nederland om hogere olieprijzen te kunnen afdwingen. Aanleiding hiertoe was de 
openlijke steun die gegeven werd aan Israël dat in een oorlog was verwikkeld met 
haar Arabische buurlanden. De benzine ging op de bon, maar de boycot had nog 
niet zoveel effect vanwege de grote voorraden olie van de olieconcerns. De 
olieprijs werd echter door de OPEC met stappen verhoogd, waardoor er 
wereldwijd een recessie ontstond. In 1978 ontstond er een tweede oliecrisis die 
leidde tot een toename van de werkloosheid en een daling van het nationaal 
inkomen. 

In de jaren tachtig kwam er steeds meer aandacht voor de individu en werden er 
veel woningen met een eigen identiteit ontworpen. Deze woningen kregen hun 
plaats in door de overheid aangewezen groeikernen. Binnen deze grote 
nieuwbouwwijken werden buurten gemaakt die ieder hun eigen stijl hadden. 
Binnenstedelijk stond de sociale woningbouw in het kader van de stads
vernieuwing, waarbij veel bestaande bebouwing gerenoveerd moest worden. In 
deze jaren drongen de gevolgen van de oliecrisis ook door in de wijze, waarop 
woningen gebouwd werden. De gevolgen van de oliecrisis waren in de jaren 80 
goed merkbaar door de bouw van een aantal wijken met energiezuinige 
woningbouw. Een voorbeeld hiervan is een project van Theo Bosch aan de 
Sijzenbaan te Deventer uit 1989 [fig. 18 & 19]. 

Figuur 18: brede zuidgevel met serre. Figuur 19: kleine noordgevels. 

Bij dit project heeft architect Theo Bosch een opvallend gebouw ontworpen, 
waarbij de woningen met gekromde gevels op de kavel zijn gesitueerd. Hierbij 
heeft iedere woning een kleine gevel op het noorden en een grote gevel met serre 
op het zuiden. 

In 1991 wordt de herziene Woningwet van kracht. Hiermee wil de overheid meer 
eenduidigheid in de regelgeving brengen. Het Bouwbesluit dat in 1992 van kracht 
wordt is op deze nieuwe Woningwet gebaseerd en is een verzameling van 
regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en 
energiezuinigheid. Vanaf dat moment bemoeit de overheid zich actief met het 
energiegebruik van de Nederlandse nieuwbouwwoningen. 
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De architectuur en de diversiteit uit de woningbouw van de jaren tachtig wordt ook 
doorgezet in de jaren negentig. Een groot verschil is wel dat de 
nieuwbouwprojecten in deze jaren zakelijker worden bekeken. Om een betere 
bevolkingsmenging binnen de wijken te bevorderen worden koopwoningen 
gemend met sociale huurwoningen. Het duurzaam bouwen doet zijn intrede en 
langzaam groeit het milieubesef. Er ontstaan complete wijken die minder 
milieubelastend zijn . 

Een voorbeeld van zo'n wijk, waar het duurzaam bouwen is doorgevoerd, is de 
wijk de Rietkampen te Ede van de architect Jon Kristinsson Llit 1995 [fig. 20]. Bij 
de bouw van de 30 EGO-woningen is milieuvriendelijk materiaal toegepast en zijn 
de toiletten waterbesparend uitgevoerd. Ook bij deze woningen wordt gebruik 
gemaakt van zonne-energie door zonnewarmte op te vangen in een spouwruimte 
van een grote serre. Hierdoor is er minder energie voor verwarming nodig. 

Figuur 20: ECO-woningen Ede 1995. Figuur 21: Urban villa's Almere 1994. 

In de jaren negentig keren ook de grote stedelijke woonblokken en de 
appartementencomplexen terug in de woningbouw. Deze "Urban villa's", die vanaf 
het midden van de jaren tachtig populair zijn, bestaan uit appartementen die zijn 
samengevoegd tot een stadsvilla met een stedelijke zakelijke uitstraling [fig. 21]. 

Naast nieuwbouw richten woningbouwcorporaties zich in deze jaren ook op het 
onderhoud en renovatie van naoorlogse woningen. De woningen blijken niet meer 
te voldoen aan de eisen van de tijd en worden hierop aangepast. Enkel glas wordt 
vervangen door dubbel glas, houten kozijnen worden vervangen voor kunststof 
kozijnen , en bouwdelen worden geïsoleerd. Hierbij is de renovatie vooral 
gebaseerd op eisen vanuit het bouwbesluit voor bestaande woningen. Het 
wooncomfort van de bewoner komt hierbij nog niet volledig aan de orde. 

1.5 Een veranderde marktsituatie. 
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Er vindt een grote omslag plaats in de woningbouwproductie als de overheid 
besluit het probleem van het woningtekort bij de markt neer te leggen. Hierdoor 
zijn aparte corporaties en bedrijven ontstaan met een eigen verantwoordelijkheid 
voor de ontwikkeling en de verkoop van nieuwbouwwoningen. 

Deze woningbouwontwikkelaars hebben een winstoogmerk en proberen de 
nieuwe woningen tegen rendement op de markt te verkopen. Aanvankelijk leidde 
dit in de jaren negentig tot uniforme nieuwbouwwijken die doen terugdenken aan 
de stroken bouw en de uniformiteit van de keuzeplanwoningen uit de jaren vijftig en 
zestig . 

Ondertussen is de afzetmarkt steeds kritischer geworden door de individualisering 
van de maatschappij. Langzaam verandert de markt van een aanbodgestuurde 
naar een vraaggestuurde markt en moet de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen 
meer en meer zijn afgestemd op de wensen van de koper. Ontwikkelaars richten 
zich hierop en wordt gedegen marktonderzoek gedaan om goed op de afzetmarkt 
te kunnen inspelen. De nieuwe dogma's zijn persoonlijke identificatie van de koper 
met zijn woonomgeving en keuzevrijheid op woningniveau. 

Tussen de invoering van het Bouwbesluit in 1992 en 2007 zijn de regels voor het 
bouwen van nieuwbouwwoningen een aantal maal door de overheid 
aangescherpt. De verzwaring van de Energie Prestatie Norm (EPN) van 1,0 naar 
0,8 leidt tot hogere materiaalkosten voor o.a. ventilatiesystemen en isolatie. 

De wijziging van de plafondhoogte voor verblijfsruimten van 2,4 meter naar 2,6 
meter en het toepassen van trappen met een flauwe helling (max. 40 graden) en 
hogere deurkozijnen (2,3 meter i.p.v. 2,1 meter) leidt tot meer bouwvolume, meer 
materiaal, zwaardere funderingen. De woningmarkt komt door de aanscherping 
van het Bouwbesluit, de grote concurrentie, fluctuaties in de economie en de 
groeiende individuele wensen van de kopers steeds meer onder druk te staan. 

De woningprijzen zijn dusdanig gestegen dat dit ook leidt tot maatschappelijke 
veranderingen . In de jaren tachtig betaalden 55% van de gezinnen hun hypotheek 
uit èèn inkomen. Woningen kostten in 1985 gemiddeld € 65.000,- , terwijl 
woningen anno 2006 gemiddeld € 230.000,- kostten. Starters op de woningmarkt 
kunnen in de meeste gevallen de vraagprijs alleen opbrengen als er twee 
salarissen binnenkomen. Om de hoge lasten te kunnen blijven betalen moet dit 
inkomen ook in stand blijven . De luxe positie voor vrouwen om na hun dertigste 
minder te gaan werken en meer tijd te besteden aan de opvoeding van hun 
kinderen is verdwenen . Om het inkomen op niveau te houden worden ouders 
gedwongen opvang te regelen bij familie , vrienden, kostbare kinderopvang of 
naschoolse opvang. 

Naast het probleemveld van dit onderzoek zou door overheden, 
hypotheekverstrekkers en marktpartijen het verlagen van de woonlasten voor 
startende woningbezitters tot doel gesteld kunnen worden. 
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2. Uitgangspunten. 

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van de schematisering als genoemd in Deel I 
van dit afstudeerverslag. 

2.1 Bouwfysische eigenschappen. 

In tabel 1 staat de opbouw van de diverse scheidingsconstructies met 
bijbehorende bouwfysische gegevens aangegeven . De renovatiemaatregelen uit 
1990 zijn hierin opgenomen. Voor samengestelde onderdelen, zoals vloeren en 
daken, worden gemiddelde waarden berekend . 

Opbouw onderdeel Materiaal/ Opp: Dikte: /\-waarde: Re-waarde: U-waarde: 
(bi-bu): onderdeel: (m l

) (m) (W/mK) (m 2K1W) (W/m 2K) 
Beganegrondvloer 
- vloerdelen naaldhout 33,29 0,018 
- vloerbalken & naaldhout 4,00 0,140 
vloerdelen 
Gemiddeld 37,29 

Buitenwand 
- wandafwerking stucwerk 0,005 
- binnenspouwblad hollietblokken* 0,10 
- spouw nageïsoleerd 0,05 
- buitenspouwblad metselwerk 0,10 

Dak 
- Dakplaat dakbeschot 42,91 0,18** 
- gordingen & naaldhout 2,55 0,158 
dakplaat 
Gemiddeld 45,46 

Woningsch. wand 
- wandafwerking stucwerk 0,005 
- wand hollietblokken 0,206 
- wandafwerking stucwerk 0,005 

Beglazing 
- HR-beglazing 

Luchtdichtheid 

- kierdichting*** 

Tabel 1: overzicht bouwtysische eigenschappen. 

0,14 
0,14 

Ra +Ri 
Re-totaal: 

0,8 
0,42 
0,054 

1,3 
Ra +Ri 

Re-totaal: 

0,14 
0,14 

Ra + Ri 
Re-totaal: 

0,8 
0,42 
0,8 

Ra + Ri 
Re·totaal: 

0,13 
1,00 

0,22 
0,26 
0,48 

° 0,24 
0,93 
0,08 
0,17 
1,42 

1,29 
1,13 

1,28 
0,17 
1,45 

° 0,49 
0 

0,08 
0,57 

Qv:10kar 
dm J/s/m 2) 

Zie H. 2.2.4 

2,08 

0,70 

0,69 

1,75 

1,4 

* Voor de À-, Rc- en k-waarden van de hollietblokken zijn in dit onderzoek de waarden 
van betonnen 82 gevelblokken aangehouden. 

** 

*** 

Het is niet bekend, waarvoor de Conex dakplaten zijn vervangen. In dit onderzoek is 
voor de dikte en de À-waarde de waarden van een multiplex plaat aangehouden. 

De kierfactor wordt in hoofdstuk 2.2 bepaald volgens de NEN 5128: bijlage J. 
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2.2 Kierdichting. 

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van de indicatieve luchtdichtheids
berekeningen, zoals vernoem in deel 1, hoofdstuk 2.2.4 van dit afstudeerverslag. 

De rekenregel voor bepaling van de indicatieve luchtdichtheid (Qv;10;kar;indic) van 
een woning volgens de norm NEN 5128 luidt als volgt: 

Qv;10;kar;indic = 0,5 X C1 x C2 X C3 X Rd X Averlies 

In deze formule staat Rd voor de rekenwaarde van de warmteweerstand. Averlies 

staat voor de inwendige verliesoppervlakte van de bouwdelen. In tabel 2 staan de 
coëfficiënten C1 tlm C3 vermeld voor respectievelijk bouwtype, woningtype en 
bouwkwaliteit. 

Bouwtype: Cl Woningtype: C2 Bouwkwaliteit: Omschrijving: C3 

Metselwerk 2 Kap 1,7 Goed SBR details, dubbere 0,5 
kierdichting 

(giet)beton Geen kap of 1,0 Normaal Alle details bekend, info over 
platdak kierdichting beschikbaar 

houtskelet 1,3 Zwak Geen info beschikbaar. 2 

Tabel 2: coëfficiënten volgens de NEN 5128; bijlage J. 

De norm stelt dat de verhouding tussen de verliesoppervlakte en de gebruiks
oppervlakte een relatie heeft met (on)dichtheid van de buitenschil. Deze relatie 
wordt in de norm geschat op de verhouding Averlies / Ag. Beide onderdelen leiden 
tot de grootheid Averlies in de formule. Voor de verliesoppervlakte Averlies wordt een 
reductiefactor d gebruikt, omdat niet iedere scheidingsconstructie van een zone in 
contact staat met de buitenlucht. 

Deze reductiefactor staat conform de regelgeving aangegeven in tabel 3 [NEN 
5128, 1998]. 

Rd : Onderdeel: ° Voor inwendige scheidingsconstructies en woningscheidende wanden bij 
aangrenzende verwarmde ruimten. 

0,7 Voor constructies die de woning scheiden van grond of een kruipruimte. 
1,0 Voor constructies die de woning scheiden van de buitenlucht of water. 
1,0 Voor inwendige scheidingsconstructies die binnen de woning verwarmde ruimte 

scheiden van onverwarmde ruimten. 

Tabel 3: reductiefactor scheidingsconstructies conform NEN 5128. 
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In tabel 4 staat de berekening van de indicatieve luchtdichtheid voor de 
tussenwoning aan de Jacobus C. Boogaardlaan nr. 3 aangegeven. Deze woning 
heeft een uitgebouwde keuken ter plaatse van de achtergevel. 
In Ham Base wordt de kierdichting van een woning als een ventilatievoud van het 
volume per zone en per uur ingevoerd (= ACH / Air Change per Hour). Om deze 
reden is de indicatieve luchtdichtheid van de woning naar deze eenheid 
omgerekend (Wmin = ACH). 

Opp. Rd A verhes 0,5 Cf C2 C3 Q v 10 HiJ' IIIdlC Vol. Vent. 
voud 

(m 2
) (d) (m 2

) (dm 3/s) (m 3/uur) (m l
) VV"'III 

Zone 1: voorgevel 
14,56 1,0 14,56 0,5 2 14,56 
Zone 1: achtergevel 
14,56 1,0 14,56 0,5 2 14.56 
Zone 1: woningscheidende wanden links & rechts 
17,32 x 2 0,0 0 0,5 2 1 0 
Zone 1: zijgevel uitbouw keuken (J.C. Boogaardlaan nr. 3) 
2 41 1,0 7,41 0,5 2 1 1 __ 7,~ 
Zone 1: beganegrondvloer 
44,72 0,7 31 ,0 0,5 1,3 20,15 
Zone 1: verdiepingsvloer _ 
37,29 0,0 0 0,5 0 
Zone 1: dak uitbouw keuken (J. C. Boogaardlaan nr. 3) 
6 84 1 0 6 84 0 5 1 3 1 1 4 45 

Berekening zone 1: 61 13 220 116 3 1.89 
Zone 2: voorgevel 
12,04 1,0 12,04 0,5 2 
Zone 2: achtergevel 
12,04 1,0 12,04 0,5 2 
Zone 2: woningscheidende wanden links & rechts 
17,32 x 2 0,0 0 0,5 2 1 
Zone 2: verdiepingsvloer 
37,29 0,0 0 0,5 1 1 
Zone 2: plafond 
38,19 1,0 38,19 0,5 1,3 1 

1 

12,04 

12,04 

o 

o 

24,82 
Berekening zone 2: 48 9 176 89 .0 1,98 

Zone 3: woningscheidende wanden links & rechts 
17,32 x 2 0,0 0 0,5 2 1 0 
Zone 3: schuindak voorgevel 
21,03 1,0 21,03 0,5 1,3 1,7 1 23,24 
Zone 3: schuindak achtergevel 
21,03 1,0 21,03 0,5 1,3 1,7 23,24 
Zone 3: vloer = plafond zone 2 
38,19 0 0 0,5 1,3 0 

Berekening zone 3: 46.48 167 33.3 5,02 

Tabel 4: luchtdichtheid tussenwoning conform NEN 5128; bijlage J. 
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De luchtdichtheid bij hoekwoningen kan vanwege de grotere verliesoppervlakte bij 
de kopgevels afwijkend zijn van de tussenwoningen . Ook hierbij is dit alleen met 
zekerheid vast te stellen door luchtdichtheidsmetingen. In tabel 5 staat de 
indicatieve luchtdichtheid voor een hoekwoning zonder keukenuitbouw 
aangegeven conform bijlage J van de NEN 5128 . 

Opp. Red. A verl,cs 0,5 Cl Cz C3 Q v 10 kar rndlc Vol. Vent. 
voud 

(m l
) (d) (m 2

) (dm l/s) (m l/uur) (m l) VVm1n 

Zone 1: voorgevel 
14,56 1,0 14,56 0,5 2 1 14,56 
Zone 1: achtergevel 
14,56 1,0 14,56 0,5 2 1 1 14,45 
Zone 1: Woningscheidende wand 
17,32 x 2 0,0 0 0,5 2 1 1 0 
Zone 1: kopgevel 
17,32 1,0 17,32 0,5 2 17,32 
Zone 1 beganegrondvloer 
37,29 0,7 26,10 0,5 1,3 16,97 
Zone 1: verdiepingsvloer 
37,29 0,0 0 0,5 o 

Berekening zone 1: 63 41 228 97 ,0 2,35 
Zone 2: voorgevel 
12,04 1,0 12,04 0,5 2 
Zone 2: achtergevel 
12,04 1,0 12,04 0,5 2 
Zone 2: Woningscheidende wand 

17,32 0,0 0 0,5 2 
Zone 2: kopgevel 
15,85 1,0 15,85 0,5 2 
Zone 2: verdiepingsvloer 
37,29 0,0 0 0,5 1 
Zone 2: plafond 
38,19 1,0 38,19 0,5 1,3 

1 

12,04 

12,04 

o 

15,85 

o 

24,82 
Berekening zone 2: 64.75 233 89,0 2,,62 

Zone 3: kopgevel 
5,95 1,0 5,95 0,5 2 5,95 
Z~ne 3: Woningscheidende wand 
17,32 0,0 0 0,5 2 o 
Zone 3: schuindak voorgevel 
21,03 1,0 21,03 0,5 1,3 1,7 23,24 
Zone 3: schuindak achtergevel 
21,03 1,0 21,03 0,5 1,3 1,7 23,24 
Zone 3: vloer = plafond zone 2 
38 1 9 0 0 0 5 1 3 1 1 o 

Berekening zone 3: 52.43 189 33,3 5,67 

Tabel 5: luchtdichtheid hoekwoning conform NEN 5128; bijlage J. 
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2.3 Thermische bruggen. 

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van de tabellen 5 & 6 uit deel I van dit 
afstudeerverslag. Voor de berekeningsmethode wordt verwezen naar het dictaat 
"Heat and Moisture in Building Envolopes" [Wit de,2004]. 

2.3.1 Berekeningsmethode. 
Voor de berekening worden de volgende formules gebruikt: 

=Ux.ilTxA [WIm] 

0 i;FlexPDE = - L * X (1/Rsi) X ( ( Aintegraal;FlexPDE I L * ) - Ti ) [WIm] 

[W/m.K]** 

Thermische brug = Ldetail X U2d·j [WIK] 

* 

** 

De lengte L staat gelijk aan de oppervlakte A uit de handberekening. Het verschil ontstaat, 
doordat FlexPDE het aansluitdetail 2-dimensionaal doorrekent. Om het verschil tussen de 
berekeningen ten kunnen bepalen moet de Z-as van het detail (1m 1

) worden betrokken. 
De eenheid van de grootheid U2d;i mist vanwege het bovenstaande ook een strekkende 
meter onder de streep. Nadat de eenheid is vermenigvuldigd met de voorkomende lengte 
is bekend hoeveel warmte er totaal wordt verloren voor het bouwdeel. 

In figuur 37 staat de berekeningsmethode schematisch aangegeven. 

V2d: hand 

Figuur 37: Berekeningsmethode thermische brug. 
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2.3.2 Thermische brug 1 (bestaand). 
Tabel 6 en 7 laten zien uit welke onderdelen de constructie van het aansluitdetail 
is opgebouwd. Per onderdeel staan de bouwfysische eigenschappen vermeld I 
alsmede de berekening van het warmteverlies per strekkende meter bij het 
temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Dit temperatuurverschil is 
aangenomen op 30 graden Celsius (zie ook figuur 37). 

BUITENWAND 1: Dikte: Lambda: Rd: U-waarde: (Ti - Te): Oppervlak: 0: 
bestaand (m) (W/m 2K) (m 2K1W) (W/m 2K) (K) (m l

) (W/m t
) 

Ri 0,13 

Stucwerk 0,01 0,2 0,05 

Betonblokken B2 0,1 0,42 0,24 
Geschuimde spouw 0,05 0,054 0,93 
Gevelklinker 0,1 1,3 0,08 

Re 0,04 

1,46 0,68 30 0,64 13,14 

Tabel 6: hand berekening warmteverlies voor de bestaande buitenwand 1. 

VLOER 1: Dikte: Lambda: Rd: U-waarde: (Ti - Te) : Oppervlak: 0: 
bestaand (m) (W/m I K) (m 2K1W) (W/m 2K) (K) (m 2

) (W/m t
) 

vloerbalken 
Ri 

Vloerhout 

Vloerbalk 
Kruipruimte 

Grond* 

Vloer overig 
Ri 
Vloerhout 
Kruipruimte 

Grond* 

0,019 0,14 

0,14 0,14 

1,74 1 

0,019 0,14 

1,74 

0,13 

0,14 

1 

0,17 

1,74 
3,18 

0,13 
0,14 
0,17 

1,74 
2,18 

0,31 

0,46 

10 

10 

Totaal: 

Tabel 7: hand berekening warmteverlies voor de bestaande vloer 1. 

0,26 0,82 

1,98 9,10 

2,24 9,92 

* De Rd-waarde van de grond is meegerekend om een juiste vergelijking te kunnen maken. 

In tabel 8 staat de warmtedoorgangscoëfficiënt ( U2d;hand) aangegeven. 

BRUG 1: 0: (Ti - Te) : U2d: hand: 
bestaand (W/m t

) (K) (W/m.K) 

Handberekening 
Buitenwand 1 13,14 

Vloer 1 1990 9,92 
~~~------------------

23,06 30 0,77 

Tabel 8: handberekening bestaande thermische brug 1. 
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De aansluitdetails van de begane grondvloer worden ingevoerd in het programma 
FlexPDE versie 5.0 (figuur 38). Hierbij worden dezelfde parameters gebruikt als 
genoemd in de tabellen 6 & 7. In tabel 9 staat de berekening van de warmte
doorgangscoefficient U2d:FlexPDE berekend. 

BRUG 1: Lengte: (1/Rs,): oppervlakte T,: 0: (T, - Te): U2d FlexPDE: 

bestaand (m) x (m')1 (W/m 2 K) Integraal (C) (WIm') (K) (WIm K) 

Berekening FlexPDE 
Buitenwand 1 1990 

Vloer 1 1990 

0,64 

2,24 

7,7 

10 

20 

20 

15,17 

8,32 

23,49 

Tabel 9: berekening bestaande thermische brug 1 met FlexPDE. 

30 0,78 

In figuur 39 staat aangegeven hoe de temperatuur in het aansluitdetail is verdeeld. 
De figuren 40 & 41 laten de temperatuur van respectievelijk de oppervlakken 
buitenwand en vloer zien. De vermelde integraal staat voor de oppervlakte onder 
de temperatuurlijn en wordt gebruikt voor de berekening in tabel 9. 

Figuur 38: positie therm. brug 1 & 2. 
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Figuur 40: temperatuur wand 1. 
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Figuur 39: temperatuurverdeling 1. 

~. 

I 
.....- ~I-

. ..... 
( 

I , • 

I · 
• 

• .. , 
" ... 

Figuur 41: temperatuur vloer 1. 

1 00 
" 00 
1 00 
l.OO 

-1 00 
-1.00 
, '00 
.... 00 
·7 00 
~oo 
-'100 
-9 . .f.J 

De berekening van thermische brug 2 (woningscheidende wand) gebeurt op 
identieke wijze. Voor tabellen en figuren wordt verwezen naar deel IV, hoofdstuk 
2.2 van dit afstudeerverslag. 
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2.4 Bewonersprofielen 1, 2 & 3. 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de gegevens van de enquête, 
zoals genoemd in deel I - hoofdstuk 2.3.1, wordt verwerkt. De aanwezigheid van 
de bewoners en de manier, waarop zij omgaan met verwarming en ventilatie is 
bepalend voor het gasverbruik per profiel. Na selectie van de profielen zijn de 
bewoners van de J.C. Boogaardlaan 1, 3 en 11 opnieuw geïnterviewd om hun 
gebruikskenmerken van de woning nader te kunnen specificeren. 

2.4.1 Ritme en aanwezigheid. 
In de tabellen 10,11 en 12 staat de aanwezigheid en het aantal bewoners per uur 
en per zone aangegeven. Per etmaal staan een aantal perioden gemarkeerd die in 
de energieberekening zullen worden gedefinieerd . 

Kap (Z3) 

Af\f\ezig 

Tabel 10: bewonersprofiel1 - een gepensioneerd echtpaar zonder kinderen (2 personen). 

Kap (Z3) 

Af\f\ezig 

Tabel 11 : bewonersprofiel 2 - een echtpaar met 2 studerende kinderen (4 personen). 
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Tabel 12: bewonersprofiel 3 - een echtpaar met 1 studerend kind (3 personen). 

2.4.2 Normen, benaderingen en aannames. 

In de energieberekeningen zijn een aantal punten die benaderd zullen worden of 
waarvoor aannames gedaan worden. Het betreft de volgende punten: 

• Rendement verwarmingsinstallatie; 
• De interne vochtproductie (G int); 

• De thermostaatinstelling (Tset); 

• Het percentage aardgas verbruikt voor verwarming; 
• De interne warmteproductie (Qint); 

• Het ventilatievoud (VVmin / W max); 

Na een tweede interview zijn de thermostaatinstellingen en het ventilatieboud 
bijgesteld en verwerkt in tabel 10 Um 12. 

Rendement verwarmingsinstallatie. 
Het installatierendement van de verwarmingsinstallatie is niet bekend. Wel volgt 
uit de enquête het type Cv-ketel dat geplaatst is. Voor een ketel met een 
conventioneel rendement (CR) wordt 70% aangehouden. Voor een ketel met een 
hoog rendement (HR in 1990) wordt 80% aangehouden. 

Interne vochtproductie. 
Voor de interne vochtproductie in de woning wordt uitgegaan van de waarde die 
standaard in HamBase wordt gehanteerd. In perioden dat de bewoners in een 
zone aanwezig zijn is deze waarde 5,5 milligram per seconde. 

Thermostaatinstellingen. 
I n tabel 13 & 14 staan de thermostaatinstellingen voor de profielen per periode 
aangegeven. Uit het tweede interview van de bewoners van profiel 2 blijkt dat zij 
naast nachtverlaging ook verschillende thermostaatinstellingen hebben voor de 
werkweek en het weekend in de koude periode. De koude en de warme periode 
worden omschreven bij het onderdeel nauwkeurigheid. 
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Tabel 13: thermostaatinstellingen in een warme periode 

Tabel 14: thermostaatinstellingen in een koude periode. 

Aardgasverbruik. 
De hoeveelheid aardgas dat wordt gebruikt voor verwarming is niet bekend, Het 
verbruikte aardgas door de bewoners van profiel 1 tlm 3 is de som van de 
hoeveelheid dat verbruikt is voor verwarming, koken en warm tapwater (fig. 30). 
De hoeveelheid aardgas dat gemiddeld per huishouden voor verwarming wordt 
verbruikt is ongeveer 74% [energielabel.nl,2005]. 

vetwarming 74 0/0 

Figuur 30: gemiddeld aardgasverbruik. 
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Interne warmteproductie. 
De waarden voor de interne warmtelast worden afgestemd op de berekening die 
in de NEN 5128 bijlage F wordt aangehouden. In deze bijlage wordt een wat 
gedetailleerdere rekenmethode gehanteerd. De interne warmteproductie in een 
woning is het gevolg van de aanwezigheid van personen en het gebruik of de 
aanwezigheid van verlichting en apparatuur. 
In tabel 15 staan de normatieve waarden aangegeven die in de NEN 5128 worden 
gehanteerd voor de interne warmteproductie (Qint). Eronder staat de vertaling 
hiervan naar de huidige situatie per profiel, per zone en per periode. 

Tabel 15: Berekening interne warmtelast Qlnt volgens NEN 5128 en tabel 10 t/m 12. 

De bewoners van profiel 1 in hebben een groot aquarium in de woonkamer staan 
dat een gedeelte van de verwarming van de begane grond overneemt van de Cv
ketel. Dit aquarium heeft een stralingsoppervlakte van 2,9m2

, een glasdikte van 
8mm en het water wordt elektrisch op een constante temperatuur van 26° C 
gehouden. In de energieberekening voor profiel 1 is dit aquarium opgenomen als 
een wand met een constante temperstuur (zoals een woningscheidende wand). 
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Ventilatievoud. 
In deel I - hoofdstuk 2.2.4 staat de luchtdichtheid van de referentiewoningen 
berekend conform de NEN 5128. De waarden als vermeld in tabel 3 staan alleen 
voor de bouwkundige kwaliteit van het gebouwen zijn een normatieve inschatting 
van de hoeveelheid warme lucht die door de kieren verdwijnt. De enige manier om 
hierover zekerheid te krijgen is het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. 

In dit onderzoek wordt aangenomen dat het volume binnenlucht tussen de 1 en 3 
maal per uur per zone wordt ververst. Het ventilatiegedrag van de bewoners 
varieert hierbij respectievelijk van laag tot hoog. 

In de energieberekeningen zal het ventilatievoud worden gebruikt om het 
ventilatiegedrag per profiel en afwijkingen t.o.v. het verbruikte gas voor 
verwarming in 2005 te compenseren. Dit gebeurt met behulp van de grootheid 
W min wat gelijk staat aan de internationaal bekende term ACH (Air Change per 
Hour). Er wordt aangenomen dat het ventilatievoud gedurende een etmaal 
ongewijzigd blijft, omdat afwijkingen in ventilatiegedrag niet zijn te voorspellen. 
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2.5 Energieberekening bestaande woningen. 

In dit hoofdstuk staat de onderbouwing aangegeven van de resultaten van de 
berekeningen als vermeld in Deel I - hoofdstuk 2.4.2. De specifieke bouwkundige 
kenmerken van de referentiewoningen en de bewonersprofielen zijn in deze 
resultaten verwerkt. In tabel 16 Um 18 staan deze punten vermeld. 

PROFIEL 1 

IBalnriblMAcltA (10%) 

otaal gasverbruik 
eriode 23-08.05 tot 12-07.06 
asverbruik veMElrming 

Zone 1 

Zone 2 
Zone 3 
AOI TOT. 

1990 

ProfieU_1990 
J.C. Boogaardlaan 11 
H oek'NJni ng 
2 vol\"\6ssenen, gepensioneerd 
219m s 

74% 

100% 
70% 

Ja« 

vvm in (1) 
\l\6rm 

koud 
vvm in (2) 
vvm in (3) 
(vol.Alur) 

md 

1112 

1 

'1,8 
0,9 
1,3 

kunststof, voordeur origineel 
HR.glas 
Aquari um 26C 
CR ketel = 70% 

1112 

1 

2 

verd.: zomer laag (SC), -Mnter stand 1 (10C) 
lomer 1 SC 
Winter 1 SC, 20C (7uur) 

1112 

1170 
57 

2,2 
1,1 
2 

Tabel 16: resultaat aasberekeninaen en karakteristiek bewonersaedraa orofiel1. 
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PROFIEL 2 

otaal gasverbruik 
i ode 23-08~5 tot 1 0-07 ~ 6 

.;<>~,'~ .. ,,' k vel'V\.erming 

nteme \l\Grmtelast 

Zone 1 

Zone 2 
Zone 3 
Aai TOT. 

1990 

Protiel_2_1990 
J,c' Boogaardlaan 1 
H oekV\.oni ng m et keukenu~bolNV 
2 vollA6ssenen & 2 kinderen 
239 mS 

rendE!lllef't 

74% 1480 

0,7 
2,4 

9857 
100% 989 
70% 1413 

-67 

Jaa' 1974 

vvm in (1) O,S 
'MIrm 

koud 
vvm in (2) 0,6 
vvm in (3) 3 
(vol.luur) 

vol geschui m d 
kunststof, voordeur on gi neel 
HR-glas 
keuk eru~bouw 
CR ketel = 70% 

1480 

1 974 

0,65 

0,9 
3 

77 

1974 

0,8 

1,2 
3 

verd.: zomer laag (6C), \l\~nter stand 1 (10C) 
Zomer 15C 
Winter 15C, 20C (Buur) 

NEN 5128 Afn;~<:fpmd <>Qr~, • .c>"7",r",o'd 

Tabel 17: resultaat aasberekeninaen en karakteristiek bewonersaedraa Drofiel 2. 
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PROFIEL 3 

otaal gasverbruik 
23-08~5 tot 10-07~6 

MI 

Zone 1 

Zone 2 
Zone 3 
AOI TOT. 

herm. radiatorkranen 
hermostaat 

nterne \I\Elrmtelast 

1990 

Proliel_3_1990 
J.C. Boogaardlsan 3 
T usrenV\Oni ng m et keukenu~bolNV 
2 vol\l\6srenen & 1 kind 
239 m1 

74% 

100% 
80% 

Ja~ 

vvm in (1) 
\l\erm 

koud 
vvm in (2) 
vvm in (3) 
(vol.Nur) 

ongei sol eerd 
houten kozi jlnen 
enkel glas 
keukeru~bouw 
HR ketel = 80% 

2176 2176 

-104 

1 1,1 

1,6 1,95 
3 :3 

2176 

4 

1 ,2 

2,4 
3 

verd.: zomer laag ( 6C), 'Ainter stand 2 (15C) 
Zomer 15C 
Winter 1 8C, 20C (3 uur) . 21 C (2uur) 

Tabel 18: resultaat gasberekeningen en karakteristiek bewonersgedrag profiel. 

De waarden die bij het onderdeel ventilatie staan vermeld zijn, zoals aangegeven, 
als sluitpost gebruikt om de berekening af te stemmen op het opgegeven 
gasverbruik. Deze waarden zullen in het vervolg van het onderzoek als vaste 
waarde gelden, waardoor het bewonersgedrag als stationair wordt beschouwd. 
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3. Wooncomfort. 

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van het onderzoek naar wooncomfort. De 
resultaten staan vermeld in Deel I - hoofdstuk 3 van dit afstudeerverslag. 

3. 1 Comfort volgens de overheid. 

De nota mensen, wensen, wonen geeft aan dat vooral keuzevrijheid mensen een 
goed woongevoel geeft [VROM,2000]. Hiermee wordt de keuzevrijheid bedoeld 
om op het niveau van de woning, de buurt en de stad invloed te kunnen 
uitoefenen en zo de eigen identiteit te kunnen versterken. 

Op het niveau van de woning gaat het vooral om comfort en geborgenheid. 
Mensen willen de mogelijkheid hebben om zich af te kunnen zonderen of juist 
andere mensen toe te kunnen laten. De tijd dat het hoofdinkomen door de man 
wordt verdiend en de vrouw voor de kinderen zorgt is voorbij. In de afgelopen 25 
jaar is het opleidingniveau tussen man en vrouw gelijkgetrokken en hebben 
gezinnen vaak twee inkomens te besteden. Doordat beiden ouders werken is de 
zogenaamde tijd-ruimte-budget verhouding anders dan 25 jaar geleden. Vanwege 
het hogere inkomen en de kortere perioden van aanwezigheid zijn de eisen aan 
woning veranderd. De woning wordt steeds meer een activiteitencentrum, waarin 
men zich ontspant, werkt en studeert. 

Op buurtniveau moet voorzien kunnen worden in de primaire levensbehoeften. 
Men wil een gevoel hebben van fysieke en sociale veiligheid. Bewoners ontlenen 
hun culturele identiteit aan hun buurt en willen dat deze meewerkt om hun privacy 
te waarborgen. 
Bij het stad- of streekniveau zoekt men vooral werkgelegenheid, voorzieningen, 
cultuur en een stedelijk gevoel , terwijl in de ruimte eromheen de rust van de 
natuur, ruimte, openheid en grote woonmaIls zeer gewaardeerd worden. Het 
beleid van de overheid, dat erop is gericht om aan de behoeften op buurt en 
streekniveau te beantwoorden, wordt uitgeoefend door middel van streekplannen, 
bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen. 

Op woningniveau worden er door de overheid voorschriften opgesteld die zijn 
opgenomen in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is ingedeeld in 5 hoofdstukken, 
waarin de prestatie-eisen van gebouwen staan genoemd. 

Het betreft de volgende voorschriften. 

1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid; 
2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid; 
3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid; 
4. Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid; 
5. Voorschriften uit het oogpunt van het milieu; 
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In deze voorschriften omschrijft de overheid de minimale prestatie-eisen, waaraan 
de functies binnen een gebouw moeten voldoen, Door de voorschriften in het 
Bouwbesluit steeds verder aan te scherpen heeft de overheid een 
beleidsinstrument om het comfort van onder andere woningen stelselmatig te 
kunnen verhogen , 

Er wordt in het Bouwbesluit onderscheid gemaakt tussen de gebruiksoppervlakte 
en het verblijfsgebied. Functies, zoals verkeersruimten, toiletruimte en badruimte 
kunnen niet in het verblijfsgebied liggen. Daarnaast kunnen een aantal ruimten tot 
"onbenoemde ruimte" worden bestempeld. 
Aan de functies die in het verblijfsgebied liggen worden hogere eisen gesteld dan 
de overige functies. Dit zijn de verblijfsruimten. Voor dit onderzoek zijn in feite de 
voorschriften voor bestaande gebouwen met een woonfunctie van toepassing, 
maar binnen de doelstelling zijn de voorschriften voor nieuwbouw van belang. 
Indien het aannemelijk is dat deze niet kunnen worden toegepast dan gelden de 
voorschriften voor bestaande bouw. 

3.1.1 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid. 

In de voorschriften uit het oogpunt van veiligheid staan alle prestatie-eisen, 
waaraan een bestaand of een nieuw bouwwerk moet voldoen. 
Deze voorschiften behandelen bijvoorbeeld de eisen op het gebied van 
constructieve veiligheid, de overbrugging van hoogteverschillen, de beperking en 
uitbreiding van brand, de beperking en verspreiding van rook en vluchtroutes. Het 
is evident dat deze voorschriften van toepassing zijn bij te renoveren woningen. 
Binnen de centrale onderzoeksvraag wordt het onderzoek echter afgebakend tot 
de relatie tussen comfort en energiezuinigheid. Om deze reden worden alleen de 
voorschriften die betrekking hebben op een directe ervaring van comfort door de 
bewoner in dit onderzoek opgenomen. In tabel 19 staan de relevante voorschriften 
vermeld. 

Afdeling: Art.: Voorschriften / grenswaarden nieuwbouw: Toets : 
Bestaand Nieuw 

2.5: trap 2.28 Minimum breedte trap = 0,8m 1 

Minimum vrije hoogte boven de trap = 2,3m 1 

Minimum aantrede t.p.v. de klimlijn = 0,22m 1 

Maximum hoo te van een 0 trede = 0,185m 1 

Tabel 19: voorschriften uit het oogpunt van veiligheid. 

3.1.2 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid. 

./ 

./ 

x 
x 

./ 

./ 

x 
x 

In de voorschriften uit het oogpunt van gezondheid staan de minimale prestatie
eisen voor onder andere daglichttoetreding, ventilatie, geluid en de afvoer van 
hemelwater en fecaliën . In tabel 20 staan de relevante voorschriften uit het 
oogpunt van gezondheid vermeld. 
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Afdeling: Art.: Voorschriften / grenswaarden nieuwbouw: Toets: 
Bestaand Nieuw 

3.2: geluid 
installaties 
3.3: geluidwering 
verblijfsr. zelfde 
functie 
3.5: geluidwering bij 
verblijfsruimten 

3.10: 
luchtverversing 

3.20: daglicht 

3.8 Karakteristiek geluidsniveau voor toilet, kraan, 
ventilatie en warmwatertoestel' max. 30 dB(A). 

3.12 Isolatie tussen verblijfsruimten binnen de 
zelfde gebruiksfunctie op een perceel max. -
20dB. 

3.18 Isolatie-index voor luchtgeluid tussen een 
& besloten ruimte en een verblijfsruimte is niet 

3.19 kleiner dan OdB (eigen en aangrenzend 
perceel). 
Isolatie-index voor contactgeluid tussen een 
besloten ruimte en een verblijfsruimte is niet 
kleiner dan +5dB (ook aangrenzend perceel) . 
Isolatie-index voor luchtgeluid tussen een 
besloten ruimte en een andere besloten 
ruimte, geen verblijfsruimte zijnde, is niet 
kleiner dan -5dB (ook aangrenzend perceel). 
Isolatie-index voor contactgeluid tussen een 
besloten ruimte en een andere besloten 
ruimte, geen verblijfsruimte zijnde, is niet 
kleiner dan OdB (ook aangrenzend perceel) . 

3.48 Verblijfsgebied 0,9 dm3/s per m2
; min . 7 dm3/s 

Verblijfsruimte 0,7 dm3/s per m2
; min. 7 dm3/s 

Afvoer keuken min. 21 dm3/s direct naar 
buiten 
Afvoer toilet minimaal 7 dm3/s 
Afvoer badkamer minimaal 14 dm3/s 

3.134 Equivalente daglichtoppervlak van het 
verblijfs-gebied minimaal 10% van het 
vloeroppervlak. 
Equivalente daglichtoppervlak van een 
verblïfsruimte minimaal 0,5m2 

Tabel 20: voorschriften uit het oogpunt van gezondheid. 

3.1.3 Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid. 

./ 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 
./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

In de voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid staat omschreven aan welke 
afmetingen de ruimtelijke functies binnen een woning moeten voldoen om de 
daarin kenmerkende activiteiten te kunnen verrichten. In tabel 21 staan de 
relevante voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid vermeld . Voor de 
volledige omschrijving en niet genoemde voorschriften wordt verwezen naar het 
genoemde artikel. 

Afdeling: Art.: Voorschriften / grenswaarden nieuwbouw: Toets: 
Bestaand Nieuw 

4.3: vrije doorgang 4.11 De toegang van een ruimte is min. 0,85x2,3m 1 x ./ 

4.4: bereikbaarheid 4.17 Hoogteverschil t.p.v. toegang van een x ./ 

woonfunctie met vloer en terrein is max.0,02m 1 

4.5: verblijfsgebied 4.21 Minimaal 55% van de gebruiksoppervlakte ./ ./ 

(GO) is verblijfsgebied (VG) 
Een woonfunctie heeft minimaal 24 m2 aan VG ./ ./ 

4.6: verblijfsruimte 4.25 Het VG heeft min. een verblijfsruimte (VR) met ./ ./ 

een oppervlakte van 3,3 x 3,3m 1 (10,89 m2) 
4.28 Een VR heeft een min. opp. van 5m2, een min. x x 

breedte van 1 ,8m 1 en min. hoo te van 2,6m 1 
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4.7: toiletruimte 4.38 Minimale oppervlakte 0,9 x 1,2 x 2,3m' x ../ 

4.8: badruimte 4.49 excl. toilet min. 1,6m2
; incl. toilet min. 2,6m2

; ../ ../ 

min. breedte 0,8m' 
4.12: meterruimte 4.67 lII1eterruimte conform de NEN 2768 x ../ 

4.15: opstelplaats 4.82 Opstelplaats aanrecht 1,5 x 0,6m'; kooktoestel x ../ 

aanrecht & 0,6 x 0,6m'; min. afstand tot opp. Art. 4.25 is 
kooktoestel 0,6m' 

Tabel 21: voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid. 

3.1.4 Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid. 

In de voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid staat omschreven waar 
de bouwkundige buitenschil van het gebouw moet voldoen om de bewoner 
voldoende thermisch comfort te bieden. Daarnaast gebruikt de overheid deze 
voorschriften om het verbruik van fossiele brandstoffen voor verbranding te 
verminderen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Opvallend 
is dat de voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid het minste aantal 
pagina's in het Bouwbesluit heeft. 

Om de energiezuinigheid van gebouwen te vergroten heeft de overheid een 
instrument ontwikkeld waarmee bij de bouwaanvraag van een gebouw getoetst 
kan worden of er aan de eisen wordt voldaan. Dit instrument heet de Energie 
Prestatie Norm (EPN). Door middel van het bijbehorende computerprogramma 
kan berekend worden of de gezamenlijke prestatie van alle bouwkundige en 
installatietechnische kenmerken voldoet aan de Energie Prestate Coëfficiënt 
(EPC). Dit houdt in dat het programma alle individuele prestaties verdisconteerd in 
èèn waarde die lager moet zijn dan de door de overheid vastgestelde EPC-waarde 
van 0,8. Door de EPC-eis te verlagen kan de overheid de energiezuinigheid voor 
de gebouwde omgeving verhogen. Het probleem met de EPN is dat voor de 
bouwkundige en installatietechnische onderdelen de bijdrage aan 
energiezuinigheid wordt bepaald door een combinatie van een reële waarde en 
een politieke waardering. Dat betekent dat het werkelijke aandeel van de 
maatregel niet correct in de resultaten van de EPN-berekening staat vermeld 
[Sanjee,2005]. 

In tabel 22 staan de relevante voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid 
vermeld. 
Afdeling: Art. : Voorschriften / grenswaarden Toets: 

nieuwbouw: Bestaand Nieuw 
5.1: thermische 5.2 Uitwendige scheidingsconstructie van een 
isolatie verblijfsgebied, toilet en badruimte heeft en 

min. warmteweerstand van 2,5 m2 KJW. 
Een constructie die de scheiding vormt 
tussen de in art. 5.2 genoemde ruimte en 
een kruipruimte heeft een min. 
warmteweerstand van 2,5 m2 KJW 

5.3 Ramen, kozijnen en deuren in de uitwendige 
scheidingsconstructie hebben een wamte
doorgangscoëfficiënt van max. 4,2 W/m 2 K. 

5.2: beperking van de 5.9 De luchtvolumestroom voor 
luchtdoorlatendheid verblijfsgebieden, toilet- en badruimten 

bedraa t maximaal 0,2 m3/s. 

Tabel 22: voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid. 

x 

x 

x 
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3.1.5 Het dossier Kwalitatieve Woning Registratie (KWR) 2000. 

In de jaren zeventig is de Nederlandse woningvoorraad voor het eerst onderzocht 
op de bouwtechnische kwaliteit [VROM, 1975]. Dit onderzoek is destijds opgezet 
om naast deze kwaliteit de achterstand in de stadsvernieuwing te meten. In 1983 
kreeg dit onderzoek een vervolg in de KWR (Kwalitatieve Woning Registratie). 
Vanaf dat moment werd de KWR het meest uitgebreide onderzoek naar 
woon kwaliteit en woonomgeving en wordt het om de 5 à 6 jaar opnieuw 
uitgevoerd. In het laatste onderzoek (de KWR 2000) werd als extra punt de 
kwaliteit van de woonomgeving gepeild door het houden van woninginspecties en 
bewonersenquêtes. 

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de volgende rapporten: 
• De kwaliteit van de Nederlandse woning en woonomgeving rond de 

millenniumwisseling 
• Stadsvernieuwing gemeten 
• Kwaliteit voor doelgroepen 
• Kwaliteit van stedelijke vernieuwingswijken 
• Energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad 

Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste conclusies uit deze rapporten. 

Rapport: "de kwaliteit van de Nederlandse woning en woonomgeving rond 
de millenniumwisseling" . 

De gemiddelde woninggrootte stijgt door grotere nieuwbouwwoningen en een 
verhoging van het percentage aan- en verbouw. Recente nieuwbouwwoningen 
hebben een oppervlakte die bijna even groot is als de vooroorlogse "middelgrote" 
woningen. De woningen die gebouwd zijn in de naoorlogse periode van 1945 tot 
1970 zijn beduidend kleiner dan de rest van de woningvoorraad. Het aantal 
kamers neemt bij nieuwbouwwoningen vaak toe tot 6 kamers, terwijl ook bij 
seniorenwoningen een stijging naar 3 kamers voorkomt. Uit het onderzoek valt 
verder op dat er tussen 1995 en 2000 veel geïnvesteerd is in de uitrusting van de 
woningen. Er is meer luxe gecreëerd door verbeteringen aan sanitair, keukens en 
de verwarmingsinstallatie. 

Het blijkt dat nog geen kwart van de woningen en woongebouwen (bijna 1,5 
miljoen) volledig (intern en extern) toegankelijk is voor senioren en gehandicapten. 
Bij interne toegankelijkheid liggen de belangrijkste vertrekken, zoals woonkamer, 1 
slaapkamer, keuken en sanitair op een verdieping. Tussen 1995 en 2000 is het 
percentage woningen dat intern toegankelijk is met 20% gestegen. Deze stijging 
vindt vooral plaats door de bouw van meergezinswoningen en veel minder door 
eengezinswoningen . Bijna 75% van de woningen is wel extern toegankelijk voor 
senioren en gehandicapten. 

De bouwtechnische kwaliteit wordt in de KWR gemeten aan de hoeveelheid 
herstelkosten aan daken, gevels, kozijnen, plafonds garages en bergingen. 
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Rapport: "stadsvernieuwing gemeten". 

Het begrip "stadsvernieuwing" is geboren naar aanleiding van het slechte 
leefmilieu in de jaren zestig. Dit leidde in 1985 tot de Wet op de Stads- en 
Dorpsvernieuwing (WSDV). In het kader van deze wet heeft de overheid veel 
geïnvesteerd in kwalitatieve verbetering van de stedelijke woningvoorraad. 

Anno 2000 heeft men niet een-op-een kunnen concluderen of dit de aanleiding is 
tot de gestegen kwaliteit van de woningen, omdat er teveel variatie is geweest in 
de wijze, waarop de gelden zijn aangewend om het doel te bereiken. 
Wel wordt geconcludeerd dat de bouwtechnische kwaliteit van de Nederlandse 
woningvoorraad is met sprongen vooruit gegaan. In 15 jaar tijd is het percentage 
"slechte" woningen (herstelkosten meer dan 25% van de nieuwbouwwaarde) 
gedaald van 19% in 1985 naar 1 % in 2000. De gemiddelde herstelkosten per 
woning zijn afgenomen van € 4.900,- in 1995 naar € 2.600,- in 2000. 

De kwaliteit van de woonomgeving in stadsvernieuwingsgebieden wordt als 
minder goed ervaren vanwege minder parkeerplaatsen, vervuiling en graffiti. 

Rapport: "kwaliteit voor doelgroepen". 

Het niveau van de woonkwaliteit is afhankelijk van de gezinsfase en de leefstijl. 
Naarmate het inkomen hoger is wordt er naar een hogere woonkwaliteit gezocht. 
Gezinnen en tweepersoonshuishoudens in de pre-gezinsfase zoeken veel ruimte 
in en om de woning. In het algemeen hebben de hogere inkomens gemiddeld 
25% - 33% meer ruimte dan de lagere inkomens. 

Alleenstaande jongeren met een hoger inkomen geven de voorkeur voor het 
wonen in een stedelijk centrum in plaats van meer ruimte en kwaliteit van wonen. 
Gezinnen met lage inkomens en allochtonen blijven vaker in de grote steden 
wonen . De allochtone gezinnen wonen daarbij krap, maar hebben door de 
subsidies ook lagere maandlasten. De geboden kwaliteit blijft echter hierbij ook 
erg laag en hebben allochtonen het minste waar voor hun geld. Gezinnen met 
hogere inkomens vertrekken naar de overloopgebieden waar meer 
eengezinswoningen met tuin en garage staan . 
Bejaarden met hoge inkomens kiezen vaak voor een ruime woning of een 
woongebouw met een hoog voorzieningenniveau . Deze woongebouwen scoren 
tevens het beste op het gebied van toegankelijkheid, waardoor deze eerder een 
seniorenlabel verdienen. 
Bewoners van koopwoningen zijn veel meer tevreden met hun woning dan 
huurders. Dit heeft voornamelijk te maken met de hoeveelheid ruimte in en om de 
woning. Door de toenemende welvaart groeit de vraag naar meer kwaliteit en 
keuzevrijheid. Degenen die het kunnen en willen zoeken net zo lang naar een 
woning tot ze krijgen wat ze wensen. De overheid kan daar tegenwoordig niet 
meer in sturen, maar ziet het wel als haar taak keuzevrijheid toe te voegen aan het 
meer traditionele kwaliteiten als woningtype, woninggrootte en woonmilieu . Hierbij 
acht zij het van belang dat keuzevrijheid ook voor de lagere inkomens mogelijk 
wordt. 
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Rapport: "kwaliteit van stedelijke vernieuwingswijken" . 

De overheid steunt de dertig grootste gemeenten van Nederland (de G30) direct 
met stadsvernieuwingsgelden. Voor het investeren van de gelden moeten deze 
gemeenten een Meerjarig Ontwikkelings Plan (MOP) opstellen, waarin zij 
aangeven welke wijken in hun gemeente voor stadsvernieuwing in aanmerking 
komen (de MOP-wijken). Hierbij wordt bij de 4 grootste gemeenten het meeste 
geld besteed aan vooroorlogse en vroeg-naoorlogse woningen en 
portiekwoningen. Bij de overige 26 gemeenten (G26) ontvangen de 
eengezinswoningen het meeste geld, waarbij bijna de helft een sociale 
huurwoning is. 

De MOP-wijken hebben een vrij gunstige ligging t.o.c. de snelweg en zijn goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook op het gebied van openbaar groen, 
parkeervoorzieningen en een verkeersluwe inrichting scoren de wijken goed. 
Sociaal-economisch hebben deze wijken echter een achterstand ten opzichte van 
niet MOP-wijken. De inwoners hebben een lager opleidingsniveau, waardoor het 
gemiddelde inkomen lager is en er minder mensen met een betaalde baan wonen. 
Er wonen relatief gezien meer kansarmen in MOP-wijken. 

Op het gebied van leefbaarheid en sociale veiligheid scoren deze wijken slecht. Er 
is relatief gezien meer vandalisme en er is een grotere kans op inbraak. Ook 
komen vervuiling en graffiti veel voor. Bij de G4 voelt een op de drie inwoners zich 
niet veilig in de buurt. Bij de G26 is dit een op de vijf bewoners. Hiermee vormt het 
openbare veiligheidsprobleem de grootste bedreiging voor de MOP-wijken. 

2.1.1.1 Rapport: "energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad" 

In dit rapport wordt geconcludeerd dat er nog een behoorlijk potentieel aan na te 
isoleren bouwdelen bij woningen gebouwd vóór 1971 aanwezig is. Van het aantal 
gesloten gevels is maar ca. 20% en van het aantal daken ca. 30% geïsoleerd. Bij 
de gesloten bouwdelen kunnen nog veel spouwmuren nageïsoleerd worden. 
Begane grondvloeren blijken lastig uit te voeren en dit komt dan ook weinig voor. 

Het vervangen van enkel glas voor HR-glas komt zeer veel voor. Als na ongeveer 
20 jaar deze beglazing wordt vervangen kan er een nog beter isolerende 
glasconstructie worden toegepast. Het aantal ketels met een conventioneel 
rendement (CR) is verminderd van 67% in 1995 tot 12% in 2000 bij huishoudens 
met een individuele ketel. Deze zijn vervangen voor HR-ketels. In 2000 was 
ongeveer 10% van de huishoudens aangesloten op blok- of stadsverwarming. 
Nieuwere technieken, zoals zonneboilers en balansventilatie worden steeds meer 
toegepast. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat er nog veel mogelijkheden zijn om 
energiebesparende maatregelen uit te voeren. Vooral bij de woningvoorraad van 
voor 1971 is dit van toepassing. Het gasverbruik is gereduceerd van gemiddeld 
2.145 m3 gas per woning in 1995 naar 1.955 m3 gas in 2000. Vanwege de stijging 
van het aantal huishoudens is het primaire energieverbruik (gas & elektra) in 2000 
ongeveer gelijk aan dat van 1995. 
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3.2 Wooncomfort vanuit een ander perspectief. 

3.2.1 Comfort volgens de wetenschapper. 

In het proefschrift "Een exploratieve analyse van wooncomforf' een relatie gelegd 
tussen wooncomfort en de psychologische ervaring van de bewoner [Heijs, 1992]. 
In het onderzoek wordt gedefinieerd op welke wijze de diverse eigenschappen van 
een woning worden ervaren door de bewoners. De fysieke eigenschappen van de 
woning zijn aan de hand van een theoretisch model in deelterreinen verdeeld en 
op basis van een uitgebreid marktonderzoek onderzocht op de relevantie voor het 
totale wooncomfort. In tabel 23 staat de relevantie van de deelterreinen vermeld . 

Deelterrein: Relevantie: 
Ruimtelijk comfort 
Thermisch comfort 1 (thermisch klimaat) 
Lay-outcomfort 1 (vertrekken en verkeersruimten) 
Personificatiecomfort 
Visueel comfort 
Thermisch comfort 2 (thermisch milieu) 
Lay-outcomfort 2 (voorzieningen) 
Veiligheidscomfort 
Olfaktorisch comfort 2 (stank vanuit de woning) 

Zeer actueel 
Actueel 
Actueel 

Tamelijk actueel 
Tamelijk actueel 

Neutraal 
Neutraal 
Neutraal 
Neutraal 

Tabel 23: relevantie deelterrein t.o.v. het totale wooncomfort. 

Hieronder volgt een korte omschrijving van de deelterreinen. Voor een volledige 
omschrijving en de diverse relaties naar de psychologische ervaring van de 
deelterreinen wordt verwezen naar de publicatie van het onderzoek. 

Ruimtelijk comfort: 
• Het ruimtelijk comfort hangt sterk af van woningkenmerken die een indicatie vormen voor 

de aanwezige ruimte.: de woninggrootte, de oppervlakte van woonkamer en keuken, de 
aanwezigheid en de grootte van de slaapkamers, hal/entree en de badkamer. Bij een 
goede warmteisolatie, een groter gebruiksgemak van verwarming en warmwater
voorziening en de aanwezigheid van een zelf regelbare thermostaat is het ruimtelijk 
comfort hoger. 

Thermisch comfort 1 (thermisch klimaat): 
• Oe aanwezigheid van isolatievoorzieningen, zoals dubbel glas en isolatie van muur en dak 

zijn van belang voor een goed thermisch klimaat van de woning. Bij grotere woningen met 
meer vertrekken is het thermisch comfort lager vanwege de warmte-uitwisseling tussen 
etages en tussen verwarmde en on verwarmde vertrekken. 

Lay-outcomfort 1 (vertrekken en verkeersruimten): 
• Voor het lay-outcomfort zijn de kenmerken van de plattegrond van belang. Een L-vormige 

woonkamer met een open keuken zonder inkijk krijgt een goede waardering. Een gesloten 
keuken gecombineerd met een L-vormige woonkamer scoort beter. Een langwerpige 
woonkamer krijgt een minder goede waardering. Ook de aanwezigheid van een aparte 
wasruimte wordt goed gewaardeerd evenals voldoende ruimte om een vaatwasmachine of 
een wasdroger op te kunnen stellen. 

Personificatiecomfort: 
• Hiermee wordt de mate bedoeld, waarin het ontwerp van de woning de mogelijkheden voor 

de inrichting kan dicteren. Als bewoners meer mogelijkheden voor de inrichting hebben 
kunnen ze zich meer met hun woonomgeving identificeren. Oe aanwezigheid van een gas
of oliekachel wordt als belemmerend ervaren. 

Afstudeerrapportage Ing. I. R. Sanjee - studentennr: 0466537 - 08-06-2007 - Pagina 38 



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

Visueel comfort: 
• Het visueel comfort heeft een directe relatie met de ligging van de woning en de 

omgevingskenmerken. Het visueel comfort daalt naarmate de hoeveelheid daglicht, die 
door de ramen naar binnen valt, wordt belemmerd. Oe ervaring van een ruimte wordt 
hoger gewaardeerd als er meer daglicht binnenvalt. 

Thermisch comfort 2 (thermisch milieu): 
• Een verminderd thermisch milieu houdt voornamelijk verband met problemen, zoals lucht 

met een hoge vochtigheidsgraad (ventilatie), vochtplekken en een vochtige kruipruimten. 
Een grotere voortuin geeft meer privacy, waardoor men eerder een raam openzet en dus 
beter ventileert. 

Lay-outcomfort 2 (voorzieningen): 
• Een goede lay-out van de voorzieningen wordt goed gewaardeerd. Bijvoorbeeld een 

hal/entree met voldoende oppervlakte (= additionele bergruimte) of het soort verwarmings
systeem en de ruimte die dat inneemt is van belang. Als voorzieningen meer ruimte 
innemen gaat dit ten koste van de bergruimte. In een kleine keuken wordt een 
vaatwasmachine niet goed beoordeeld, omdat dit ook ten koste van de bergruimte gaat. 
Ook de mogelijk tot het plaatsen van kasten valt hieronder. 

Veilig heidscomfort: 
• Het veiligheidscomfort is afhankelijk van de wijze, waarop de verdiepingen kunnen worden 

bereikt. Steile krappe trappen geven meer gevoel van onveiligheid. 

Olfaktorisch comfort 2 (stank vanuit de woning): 
• Bij geen of slecht functionerende ventilatievoorzieningen stijgt de vochtigheidsgraad van 

de lucht en worden emissies van meubels en materialen niet geventileerd. Dit leidt tot 
stankoverlast en een gevaar voor de gezondheid. 

Uit marktonderzoek volgt dat de mate van vervulling van de woonbehoeften vooral 
samenhangt met de leeftijd van de respondent, de dagelijkse hoofdtaak van de 
respondent, het percentage buitenshuis werkenden, het geslacht, de burgerlijke 
staat en de grootte en samenstelling van het huishouden. 

In "Een exploratieve analyse van wooncomfort' wordt de volgende definitie van 
wooncomfort gebruikt: 

Wooncomfort is een objectgebonden eigenschap van een woning, die aangeeft in hoeverre de 
woning, door de aanwezigheid van daarvoor noodzakelijke fysische kenmerken, in staat is tot 
vervulling van de fysiologische en (sociaal)psyclwlogische woonbehoeften, die de bewoners in de 
loop van het woonproces tot de woning hebben. 

Heijs concludeert dat met het oog op de aard van de deelterreinen waarschijnlijk 
geen aparte modellen nodig zijn voor afzonderlijke groepen bewoners en/of typen 
woningen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het ruimtelijk comfort het 
voornaamste aspect in het woonproces is. 

3.2.2 Comfort volgens het VAC. 

Het VAC (Vrouwen Advies Commissie) is een woonconsumentenorganisatie die 
sinds 1946 op gemeentelijk en regionaal niveau adviezen uitbrengt over de 
kwaliteit van woningen . Aan de gang van de VAC-kwaliteitswijzer toetsen de leden 
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bouwplannen voor de woonomgeving en woningbouwprojecten op de praktische 
bruikbaarheid en doen indien nodig voorstellen voor verbeteringen. Daarnaast 
worden er Woon Gerief Onderzoeken ryvGO's) gehouden om de adviezen van het 
VAC te toetsen aan het oordeel van de bewoners, waardoor de toekomstige 
adviezen worden verbeterd. 

Bij het samenstellen van de kwaliteitswijzer is mede gebruik gemaakt van andere 
labels en handboeken voor de woning en de woonomgeving, zoals het "Handboek 
voor toegankelijkheid", het "Politie Keurmerk Veilig Wonen" (PKVW) en het 
"Seniorenlabel". 

Bij het beoordelen van plannen voor de woonomgeving en de woning worden de 
volgende VAC- toetsingscriteria gehanteerd: 

• Bruikbaarheid en doelmatigheid; 
• Toegankelijkheid; 
• Veiligheid; 
• Gezondheid en comfort; 
• Duurzaamheid 
• Onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. 

Het VAC hanteert de volgende stelling, welke als basis dient voor al haar 
activiteiten: "ieder mens heeft recht op een zelfstandig bestaan en voldoende 
mogelijkheden tot ontplooiing". Hieronder volgt een korte omschrijving van de 
toetsingscriteria. Voor een volledige omschrijving en specifieke afmetingen wordt 
verwezen naar de VAC-kwaliteitswijzer. 

Bruikbaarheid en doelmatigheid. 
De ligging van verschillende functies in een woning bepalen in belangrijke mate of 
de omgeving bruikbaar en doelmatig is. Door logische routes en korte afstanden 
tussen functies in het ontwerp te verwerken kan de mobiliteit binnen de woning 
worden beperkt. Daarnaast wordt de bruikbaarheid van verblijfsruimten getoetst 
aan de hand van de minimale ruimtebehoefte die voor een aantal activiteiten 
benodigd zijn. Ook wordt er veel waarde gehecht aan privacy tussen bewoners 
onderling en hun bezoek. Het VAC vindt voldoende verkeersruimte belangrijk, 
omdat deze de verschillende functies binnen een woning scheidt en kort looplijnen 
mogelijk maakt. 

Toegan kei ij kheid. 
De toegankelijkheid en bereikbaarheid van een woning moet ook zijn afgestemd 
op mensen die beperkt zijn in hun beweging of zicht. Dat betekend dat ruimten 
geschikt zou moeten zijn voor rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten of ouders 
met een kinderbuggy. 

Veiligheid. 
Het VAC beoordeeld de fysieke, sociale en verkeersveiligheid. Woningen en 
woongebouwen moeten tegen inbraak beveiligd zijn, ongelukken en valpartijen 
moeten worden voorkomen en kwetsbare verkeersdeelnemers moeten veilig aan 
het verkeer kunnen deelnemen. De woonomgeving, de woning en het 
woongebouw moeten veilig zijn en de bewoners een gevoel van geborgenheid 
geven. 
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Gezondheid en comfort. 
Bij deze criteria wordt vooral gelet op de manier, waarop licht, frisse lucht, de 
verwarming en het uitzicht in een bouwplan zijn verwerkt. Het gaat hierbij om het 
voorkomen van overlast en bewoners mogen geen hinder hebben van geluid, 
vocht of tocht. 

Duurzaamheid. 
Bij de beoordeling van bouwplannen streeft het VAC ernaar dat de schade voor 
het milieu zoveel mogelijk beperkt wordt. Milieuthema's bij de toetsingscriteria zijn 
natuur, water, energie, materialen, afval en verkeer. Flexibel en aanpasbaar 
bouwen wordt als duurzaam gezien, omdat dit soort gebouwde woningen nu en in 
de toekomst inde behoeften van verschillende soorten huishoudens kan voorzien. 

Onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. 
Bij de toetsing wordt bij dit criterium gelet op onderhoudsvriendelijke materialen en 
een inrichting die onderhouden en schoonmaken makkelijk maakt. 

3.2.3 Comfort en de woningmarkt. 

De NVB (Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars & Bouwondernemers) 
onderzoekt sinds 1995 de woonvoorkeuren van potentiële huizenkopers. In de 
afgelopen 11 jaar zijn de veranderingen op de woningmarkt door het NVB 
vastgelegd in de serie "Huizenkopers in Profief'. In deze serie kunnen de 
veranderingen in de voorkeuren van huizenkopers gevolgd. 

De huizenkopers die voor het onderzoek in aanmerking komen voldoen aan de 
volgende criteria: 

• Zij verdienen een modaal inkomen of hoger; 
• Zij zijn verhuisgeneigd; 
• Zij hebben de voorkeur voor een koopwoning of vinden een koopwoning 

een alternatief naast het vinden van een huurwoning. 

Als belangrijkste kwaliteitseis komt de ruimte in en om de woning uit het 
onderzoek naar voren. Daarnaast blijkt het voor kopers de positie van extra 
ruimten op de begane grond belangrijk te zijn. Dit blijkt leeftijd gerelateerd te zijn 
en het beeld laat zien dat er ook een relatie is tot de prijs van de woning. 

In het onderzoek is aan potentiële huizenkopers onder andere de volgende vraag 
gesteld: "Stel, u kunt voor hetzelfde geld kiezen uit een grote sobere woning of 
een luxe kleine woning". Het antwoord op deze vraag blijkt nogal genuanceerd te 
zijn, want het percentage respondenten dat kiest voor ruimte en soberheid (53%) 
is ongeveer gelijk met het aantal dat kiest voor minder ruimte en luxe (47%). Naar 
aanleiding hiervan is er een nader onderzoek gedaan naar de woonvoorkeuren 
van deze twee groepen. In tabel 24 staat een aantal relevante resultaten uit dat 
onderzoek vermeld. 

Afstudeerrapportage Ing. I.R. Sanjee - studentennr: 0466537 - 08-06-2007 - Pagina41 



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

Omschrijving: Klein & luxe:* Ruimte & sober:** 
Aantal gegadigden 
Gewenste koopprijs 
Maximale hypotheek 
Netto jaarinkomen 
Gewenste woninggrootte 
Gewenste woonkamer 
Gewenste (ouder)slaapkamer 
Gewenst aantal kamers 
Voorkeur extra kamer beneden 
Voorkeur kavel bij nieuwbouw 
Voorkeur garage 
Voorkeur grote achtertuin> 10 m 1 diep 

Ca. 856.000 
€ 237.000,
€ 254.000,
€ 32.600,-
126 m2 

36 m2 

14 m2 

4,0 
32% 
87% 
49% 
58% 

Ca. 842.000 
€ 329.000 
€ 344.000,
€ 42.000 
177 m2 

43 m2 

16 m2 

5,2 
53% 
85% 
76% 
88% 

Tabel 24: Onderzoeksresultaten NVB bij voorkeur voor luxe of voor ruimte. 

* Opmerking bij de voorkeur "klein & luxe". 
Naast de grootte van het gezin wordt de gewenste woningomvang bepaald door financiën . 
Deze groep laat meestal een huurwoning achter en kiest vaak voor een appartement. 

** Opmerking bij de voorkeur "ruimte & sober". 
Een goed gevulde portemonnee lijkt het kenmerk voor mensen die een groot huis wensen. 
73% van deze mensen woont al in een eigen huis. Daarnaast is deze groep op zoek naar 
een groene omgeving, zoals een klein dorp of op het platte land. 

Nadat de potentiële huizenkopers zich hadden uitgesproken over hun gewenste 
woninggrootte werd hen de vraag gesteld of ze hun gewenste woning ook willen 
voorzien van luxe voorzieningen. Om een beter doordachte respons te krijgen is 
aan diverse voorzieningen een prijskaartje gehangen. 

Hieronder staat per onderzochte luxe voorziening vermeld wat de respons is. 

• In 2003 is de minimale plafondhoogte veranderd van 2,4 m1 naar 2,6 m1
. Uit 

het onderzoek blijkt dat 90% dit een prima maat vindt en geen behoefte 
heeft aan nog hogere plafonds. 10% wil een hoger plafond ; 

• Voor de keuken geldt dat 34% liever kookt in een gesloten keuken, terwijl 
36% dat liever doet in een open keuken ; 

• Er is een groeiende belangstelling voor een kelder bij eengezinshuizen. ca. 
40% is bereid hier flink extra voor te betalen; 

• Vooral bij de duurdere prijsklassen is er veel belangstelling voor een garage 
(66%). Deze wordt vaak als extra bergruimte gebruikt, terwijl de 
buitenruimte voor de garagedeur als parkeerplek wordt gebruikt; 

• Een achtertuin dieper dan 10 m1 is bij 78% van de kopers gewenst; 
• De belangstelling voor een tweede badkamer valt in Nederland tegen. Wel 

neemt de belangstelling hiervoor toe naarmate de gewenste prijsklasse van 
de woning groter wordt. In een prijsklasse vanaf € 350.000,- is 21 % van de 
kopers bereid hiervoor te willen betalen ; 

• Een serre is behoorlijk populair. Ongeveer 42% is bereid hier extra voor te 
willen betalen . 

Voor de volledige omschrijving van de onderzochte punten en de uitgebreide 
onderverdeling hiervan in leeftijden, prijsklassen, gewenste woonvormen, 
locatievoorkeur, gewenste gemeente en doorstroming wordt verwezen naar de 
publicatie "Huizenkopers in Profief' [NVB,2006]. 
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3.2.4 Comfort volgens het GIW. 

De wijzigingen van het Bouwbesluit hebben als doel het comfort en de kwaliteit 
van gebouwen te verhogen . Toch staan in de voorschriften alleen de minimale 
prestatie-eisen benoemd. De prestatie-eisen voor installaties, zoals verwarming, 
ventilatie, warm tapwater en energiezuinigheid staan welomschreven, maar er 
staat niet aangegeven hoe de installaties hieraan moeten voldoen . Dit heeft geleid 
tot veel klachten over de (wan)prestatie van installaties in woningen. 

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) en het kennisinstituut voor de 
installatiesector (ISSO) hebben op deze klachten gereageerd door vanuit de markt 
een hogere prestatie van de installaties in woningen na te streven . Dit heeft geleid 
tot de GIW/ISSO publicatie, waarin naast de wettelijke eisen ook aanvullende 
eisen vanuit de installatiebranche zijn benoemd. 

Het voldoen aan deze eisen is een voorwaarde om de GIW garantie voor 
nieuwbouwwoningen te verkrijgen. In de publicatie GIW/ISSO 2007 staan 
aanvullende eisen opgenomen voor verwarming, ventilatie , warm tapwater, 
installatiegeluid en temperatuuroverschrijding. 

De GIW garantie is niet van toepassing voor gerenoveerde woningen , terwijl het 
ook goed zou zijn om hiervoor eisen met betrekking tot de kwaliteit van installaties 
voor te schrijven. Op deze wijze kan de markt voor kwalitatief goed gerenoveerde 
eengezinswoningen worden verbreed. 

Hieronder staat per installatieonderdeel een aantal GIW-eisen vermeld die 
mogelijk ook in aanmerking kunnen komen bij het renoveren van woningen. 

Verwarming: 
• Indien de woonkamer niet representatief is voor de temperatuur in de overige ruimten is 

het niet toegestaan hier een kamerthermostaat op te hangen. Vanwege een langzame 
afkoeling van de woonkamer in vergelijking met de ruimten op de 1e

_ en de 2e-verdieping 
worden deze verdiepingen niet verwarmd op het moment dat dit nodig is. Alternatief is het 
toepassen van thermosstatische radiatorkranen en een buitenvoeler op de ketel ; 

• Ieder verwarmingselement dient voorzien te zijn van een aan- en afvoerafsluiter en een 
inregelafsluiter; 

• De leidinglengten zijn maatgevend voor de afkoeling van het water naar de radiator. Bij 
leidinglengten langer dan 12/15 m1 ketel op 1e-verdieping plaatsen of de leidingen in de 
verticale schachten isoleren; 

• Het vermogen van de radiator is gelijk met of ligt boven het ontwerpvermogen; 
• De installatie moet waterzijdig worden ingeregeld , zodat iedere radiator de hoeveelheid 

water krijgt, waarop hij gedimensioneerd is; 

Ventilatie : 
• Er moet in meer ruimten worden geventileerd dan voorgeschreven in het Bouwbesluit 

namelijk : bergruimte 7 dm 3 /s (excl. trapkast) , opstelplaats wasmachine 1 -droger A :5 2,5 m2 

-+ 7 dm 3/s en A > 2,5 m2 -+ 14 dm 3 /s; 
• Bij toepassing van balansventilatie zijn er aanvullende voorschriften m.b.t. de opstelplaats 

van de WTW unit. Dit heeft te maken met geluid van de unit in het leidingstelsel; 
• Er zijn aanvullende eisen m.b.t. de positie van de aanvoer van verse lucht tot aan de 

positie van de rioolontluchting; 
• Het ventilatiesysteem moet worden ingeregeld, waarbij de afwijking tussen meting en 

ontwerpwaarde max. 5% mag zijn. Ventielen moeten worden geborgd; 
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Warm tapwater: 
• Bij een woning met een bad of een douche is een ketel nodig met minimaal CW-klasse 4. 

Bij twee badkamers is een ketel met CW-klasse 6 nodig, maar deze heeft een lager warm 
tap[water rendement; 

• Er zijn aanvullende eisen voor de wachttijd en de aanvoertemperatuur van water; 

Installatiegeluid: 
• De installaties dienen te voldoen aan NEN 1070 klasse 3 voor installatiegeluid in de 

woning . Dit kan gevolgen hebben voor plattegrond , binnenwanden en montage; 
• Het hoorbare geluid in verblijfsruimten mag maximaal 30 dB(A) zijn . Bij balansventilatie 

geeft dit vooral problemen bij inblaasventielen; Oplossing is de keuze van inblaasventiel , 
de luchtsnelheid verlagen en de leidingcapaciteit verhogen. De maatregelen leiden 
hiermee tot hogere kosten; 

• De positie van de ventilatie-unit is afhankelijk van de geluidsproductie. Indien Lp > 45 
dB(A) dan is het beste de unit in een ruimte te plaatsen die via een verkeersruimte met 2 
deuren is gescheiden van een verblijfsruimte. 

Tem pe ratu u rove rsch rijd ing: 
• De temperatuuroverschrijding kan worden berekend met een aparte Temperatuur 

Overschrijding Berekening (TOB) of met het EPC programma v. 2.02. Aangezien er geen 
voorschriften gelden voor renovatiewoningen zal dit onderdeel verder buiten beschouwing 
blijven. 

Algemeen: 
• De aangescherpte eisen in de GIW/ISSO publicatie leiden tot hogere installatiekosten, 

vanwege de hogere installatie-eisen, het inregelen van iedere installatie en het uitgebreid 
documenteren hiervan. 

• De koper dient een documentatie te ontvangen, waarin de volgende onderdelen zijn 
opgenomen: gebruikershandleiding, technische documentatie apparatuur, benodigd 
vermogen per vertrek, geïnstalleerd vermogen per vertrek, afmetingen verwarmings
elementen , inregelstaten en meetrapporten; 

Het toepassen van de genoemde aanvullende eisen is geheel afhankelijk van de 
bouwtechnische beperkingen van de te renoveren woning . 
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3.2.5 Comfort volgens de woningbouwontwikkelaar. 

Voor een woningbouwontwikkelaar is het van het groot belang een goede 
marktkennis op te bouwen. In een competitieve markt die zo sterk afhankelijk is 
van de economische conjunctuur is het inspelen op de individuele wensen van 
potentiële huizenkopers de uitdaging voor de ontwikkelaar. 

Marktonderzoeken, zoals "Huizenkopers in Profief' (hoofdstuk 3.1.2) helpen de 
marketingmanager met het vaststellen van de optimale prijs-kwaliteitverhouding 
en het inschatten van de afzetmarkt. Naast marktpublicaties worden er onder de 
kopers ook tevredenheidsonderzoeken gehouden om de kwaliteit van de 
verkochte woning achteraf te kunnen toetsen. Hieruit volgt de beleving van de 
bewoner voor bijvoorbeeld de woonkamer, keuken, badruimte of bergruimte. Deze 
informatie, marktonderzoeken en ervaring wordt gebruikt om nieuwe projecten af 
te stemmen op de veranderingen in de markt en op deze wijze het afzetrisico te 
verkleinen. 

De laatste jaren zijn de koperswensen steeds meer gericht op het zich kunnen 
identificeren met zijn woonomgeving. De individualisering van de maatschappij is 
zichtbaar in de wensen van de koper om meer invloed te kunnen uitoefenen op de 
woning en zo zich te kunnen onderscheiden van de "buren". Dit kan een directe 
reactie zijn op de eentonige woonwijken uit de jaren tachtig en begin jaren 
negentig. 

Veranderingen in de woningmarkt worden door de ontwikkelaar verwoord in een 
visie, een manier waarop men de toekomstige projecten wil realiseren. Bij mijn 
werkgever AM Wonen B.v. wordt de visie "Community Concepts" genoemd. 

Deze visie luidt als volgt: 

Woonomgevingen worden gekenmerkt door een gemeenschappelijke identiteit, een 
gezamenlijke woonambitie. De woonambities van mensen verschillen nogal. Een 
woonwijk gebaseerd op de gemiddelde woonambitie, blijkt steeds minder toereikend om 
ieders voorkeur goed te accommoderen. "Overal hetzelfde" moet daarom plaats maken 
voor "afzonderlijke identiteiten". Zo kan de consument kiezen voor de (woon)identiteit die 
het beste aansluit bij zijn of haar behoefte. Deze verschillen, gebaseerd op de wensen 
van te onderscheiden consumentengroep en, geven de gebouwde omgeving meer 
betekenis en meer toekomstwaarde [AM Wonen B. V. , 2006]. 
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De volgende kernpunten beschrijven de hedendaagse veranderingen op de 
woningmarkt. Erachter staat een beknopte omschrijving van de gevolgen voor het 
ontwerp van een nieuwbouwwoning. 

• Identificatie: 
diversiteit in architectuur, keuze uit diverse woningtypen binnen een project. 
Een organische groei, waarbij het lijkt of iedere woning op een later tijdstip 
en in een nadere stijl tegen de andere is aangebouwd. De vormgeving van 
de middeleeuwse stad. 

• Individualisme/privacy: 
De groeiende druk in de maatschappij leidt tot een behoefte aan 
afzondering en rust. Vaak vertaalt zich dit in de plattegrond, waarbij de 
keuken aan de voorgevel is geplaatst en de woonkamer is georiënteerd op 
de achtertuin. 

• Ruimte: 
kopers wensen altijd meer oppervlakte voor de woonkamer, keuken en 
hoofdslaapkamer. De oppervlakte heeft een directe invloed op de 
woningprijs en de bouwkosten van de woning. 

• Flexibiliteit: 
als kopers meer keuze hebben op de plattegrond van hun woning en de 
indelingsmogelijkheden dan kan men zich beter identificeren met de 
woning. 

• Voorzieningen: 
de aanwezigheid van voorzieningen, zoals een vaatwasmachine, een 
wasdroger en een bad zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld 
bergruimte vergroot het gevoel van comfort. 

In de provincie Utrecht wordt als onderdeel van het Programma van Eisen het 
handboek Integrale Woon Kwaliteit (IWK) gebruikt. Hierin staan voor diverse 
plattegronden afmetingen voor aantal belangrijke woonfuncties aangegeven om 
de bewoner een minimaal comfort te kunnen bieden. In het geval van invaliditeit 
van een bewoner kan deze de woning ook met een rolstoel gebruiken. In tabel 25 
staan een aantal afmetingen uit het IWK aangegeven. 

Onderdeel: IWK afmetingen: Toets : 
Bestaand Nieuw 

Entree 1300 x 1500 mm (1,95 m2) x x 

1330 x 1850 mm (2,46 m2) x x 

Netto breedte t.p. v. trap 1100mm x x 

Wonen (zithoek) 3000 x 3400 mm (10,2 m2) .,/ .,/ 

Eten 2500 x 2500 mm (6,25 m2) .,/ .,/ 

Hoofdslaapkamer 3000 x 4300 mm (12,9 m2) x .,/ 

Slaapkamer 2 2300 x 2700 mm (6,21 m2) .,/ .,/ 

Badkamer 2150 x 2150 mm (4,63 m2) x .,/ 

1900 x 2700 mm (5,13 m2) x .,/ 

Tabel 25: Minimale afmetingen volgens het IWK. 
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4 Renovatieplan. 

In Deel I, hoofdstuk 4 staat het renovatieplan omschreven. In dit deel wordt van 
een aantal onderdelen de uitwerking aangegeven. Voor een beschrijving van de 
gegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van dit deelrapport. 

4. 1 Bouwfysische eigenschappen. 

In het renovatieplan wordt in voor de isolatie van de buitenschil de minimale 
isolatiewaarde uit het Bouwbesluit aangehouden . In hoofdstuk 5 van Deel I & 11 
wordt een verbetering van de isolatiewaarde onderzocht om doelstelling 3 van dit 
onderzoek te halen. 

In tabel 26 staat de isolatiewaarde van de onderdelen van de buitenschil 
aangegeven . Deze waarden zijn met Ham Base verwerkt in de berekeningen van 
de gerenoveerde woning , welke voldoet aan de huidige regelgeving. 

Onderdeel: Re-waarde: (m 2K1W) U-waarde: (W/m 2K) 
Begane grondvloer 
Buitenwand 
Dak 
Woningscheidende wand 

Beglazing HR++ 

2,5 
2,5 
2,5 

0,57 (bestaande muur) 
5,0 (met voorzetwand) 

0,4 
0,4 
0,4 
1,75 
0,2 
1,2 

Tabel 26: overzicht bouwfysische eigenschappen buitenschil na renovatie. 

4.2 Thermische bruggen. 

In dit hoofdstuk worden de thermische bruggen uit het renovatieplan verder 
uitgewerkt volgens de methode die staat omschreven in Deel I, hoofdstuk 2.2.5 en 
dit deel, hoofdstuk 2.3. 

4.2.1 Thermische brug kozijnen conform het Bouwbesluit. 

Na de renovatie van 1990 zijn de houten kozijnen vervangen door kunststof 
kozijnen . In de tussentijd heeft de kunststofindustrie niet stilgestaan en hebben 
kunststof kozijnen zich verder ontwikkeld. Er zijn nieuwe technieken en nieuwe 
profileringen ontwikkeld, waarbij de thermische brug verder verlaagd is. Er zijn 
momenteel al kunststof profielen op de markt met een U-waarde van 1,4 W/m2 K 

Voor de berekening van de directe thermische koppelingscoëfficiënt wordt de 
volgende formule gebruikt: 
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In tabel 27 staat per bouwdeel aangegeven hoe de directe thermische koppelings
coëfficiënt (Ld) is berekend . De vermelde waarden zijn in de berekening met 
Ham Base ingevoerd . 

Kozijnmerl< I Omschrijving I Oppervlakte: U-waarde: 111: L,: Ld : 

onderdeel: locatie: (m 2
) (Wlm 2K) (WlmK) (m ') (WIK) 

A Kunststof kozijn 0,4 1,4 0,125 6,87 1,42 
B Kunststof kozijn 0,59 1,4 0,125 7,56 1,77 
C Kunststof kozijn 0,31 1,4 0,125 3,6 0,88 
D Kunststof kozijn 0,71 1,4 0,125 9,66 2,20 
E Kunststof kozijn 0,64 1,4 0,125 7,02 1,77 
F Kunststof kozijn 0,25 1,4 0,125 4,21 0,88 
G Kunststof kozijn 0,68 1,4 0,125 7,62 1,90 
H Kunststof kozijn 0,6 1,4 0,125 8 1,84 

Tabel 27: thermische bruggen woningen bij het renovatieplan. 

4.2.2 Thermische brug fundering renovatieplan (Rc = 2,5 m2 K1W). 

In de tabellen 28 & 29 staat een overzicht van de berekeningen voor de 
thermische brug voor het renovatieplan aangegeven indien deze voldoet aan het 
Bouwbesluit. Voor een volledige uitwerking van de berekeningen wordt verwezen 
naar Deel IV, hoofdstuk 4.1 van dit afstudeerverslag. 

Tussenwoning: Lengte: U2d Fle , POE U2a "and UZd versch,l Thermische brug: 
Rc = 2.5 (m) (Wim K) (Wim K) (W/m.K) (WIK) 

Woning excl. uitbouw 
Thermische brug 1 5,6 0,59 0,36 0,23 1,31 
Thermische brug 2 13,32 0,93 0,37 0,56 7,46 

Thermische brug 3 5,6 0,89 0,54 0,35 1,98 
10,75 

Woning incl. uitbouw 
Thermische brug 1 8,7 0,59 0,36 0,23 2,03 
Thermische brug 2 16,42 0,93 0,37 0,56 9,20 

Thermische brug 3 5,6 0,89 0,54 0,35 1,98 
13,21 

Prefab vloer Rc = 2,5 
Thermische brug 1 5,5 0,55 0,35 0,20 1,08 
Thermische brug 2 5,32 0,55 0,34 0,21 1,13 

Thermische brug 3 5,5 0,86 0,30 0,56 3,10 

5,31 

Tabel 28: overzicht berekening thermische brug van een tussenwoning (Rc = 2,5 m2 K1W). 
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Hoekwoning: Lengte: V \ I Fle,POf U.'r! IIa"j U2d versch,l Thermische brug: 
Rc = 2,5 (m) (Wim KJ (Wim KJ (W/m.K) (W/K) 

Woning excl. uitbouw 
Thermische brug 1 12,26 0,59 0,36 0,23 2,86 

Thermische brug 2 6,66 0,93 0,37 0,56 3,73 

Thermische brug 3 5,6 0,89 0,54 0,35 1,98 

8,57 
Woning incl. uitbouw 
Thermische brug 1 15,36 0,59 0,36 0,23 3,58 

Thermische brug 2 9,76 0,93 0,37 0,56 5,47 

Thermische brug 3 5,6 0,89 0,54 0,35 1,98 

11,03 
Prefab vloer Re = 2,5 
Thermische brug 1 8,16 0,55 0,35 0,20 1,60 

Thermische brug 2 2,66 0,55 0,34 0,21 0,56 

Thermische brug 3 5,5 0,86 0,30 0,56 3,10 

5,27 

Tabel 29: overzicht berekening thermische brug van een hoekwoning (Re = 2,5 m2 K1W). 

4.2.3 Thermische kwaliteit van de funderingsaansluitingen. 

In tabel 30 staat de controle van de thermische kwaliteit aangegeven conform de 
omschrijving uit Deel I, hoofdstuk 2.2.5. 

'Koudebrug: T, opp: TI: Tc: Tqro rl d: ' -factor: Voldoet aan 
I Nr. Versie: (0C) (0C) (0C) (0C) Bouwbesluit: 

1 1990 14,5 20 -10 0,82 Voldoet 

1 Re = 2,5 15,4 20 -10 0,85 Voldoet 

2 1990 19,5 20 10 0,95 Voldoet 
2 Re = 2,5 19,5 20 10 0,95 Voldoet 

3 Re = 2,5 19,42 20 10 0,94 Voldoet 

4 Re = 2,5 17,92 20 -10 0,93 Voldoet 

5 Re = 2,5 20 20 10 1,00 Voldoet 

6 Re = 2,5 19,53 20 10 0,95 Voldoet 

Tabel 30: controle thermische kwaliteit fundering bij renovatieplan (Re = 2,5 m2 K1W). 
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5 Verbetering van de energetische kwaliteit. 

5. 1 Prognose energieprijzen. 

Voor de berekening van de terugverdientijd van een isolatievariabele is rekening 
gehouden met de stijging van de energieprijzen. De hoogte van de prijs voor 
aardgas is gekoppeld aan de olieprijs, welke van veel economische, geografische 
en politieke factoren afhankelijk is. Voor de bepaling van de toekomstige 
aardgasprijs wordt de prognose voor de stijging van de olieprijzen gevolgd. In 
figuur 31 staat de stijging van de olieprijs volgens een aantal scenario's 
aangegeven [ECN,2006]. 
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Figuur 31: scenario's prognose stijging olieprijs tot 2040. 

Voor de stijging van de aardgasprijs wordt in dit onderzoek uitgegaan van het "IEA 
Deferred Investment scenario". Dit scenario geeft de grootste stijging aan. De 
aardgasprijzen uit figuur 31 kloppen niet met de huidige aardgasprijzen. Om deze 
reden wordt allèèn het stijgingspercentage gebruikt voor de prognose van de 
gasprijs. Dit percentage wordt gebruikt om op basis van de huidige prijzen een 
nieuwe prognose te kunnen maken. In tabel 29 staat aangegeven wat de stijgings
en dalingspercentages uit figuur 31 per periode zijn. 

Periode: Aantal Gasprijs in prognose: Percentage: 
Van Tot Jaren: Begin Eind (%/jaar) 

2007 0 € 0,26 
2007 2009 2 € 0,26 € 0,24 -3,8% 
2009 2011 2 € 0,24 € 0,20 -8,3% 
2011 2040 29 € 0,20 € 0,28 1,4% 

Tabel 31: Prognose stijging op basis van figuur 31. 

Afstudeerrapportage Ing. I. R. Sanjee - studentennr: 0466537 - 08-06-2007 - Pagina 51 



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

In de Nederlandse gasprijzen is niet alleen de prijs van het gas verwerkt, maar 
zitten in de eenheidsprijs nog een aantal (regiogebonden) opslagen 
verdisconteerd . Deze opslagen betreffen regionale opslagen die betrekking 
hebben op de afstand, waarover de levering van het gas moet plaatsvinden. 
Daarnaast heft de leverancier een energiebelasting die ieder jaar wordt 
vastgesteld door de overheid . 

In tabel 31 staat de prognose van de aardgasprijs berekend volgens de 
percentages uit tabel 31 . Hierbij is aangenomen dat een daling van de gasprijs 
geen invloed heeft op de hoogte van de opslagen . Indien de gasprijs stijgt dan 
wordt dit percentage wel verwerkt in de opslagen . In figuur 31 staat de het 
standaard tarief gasprofiel 1 met een groene lijn aangegeven . Bij de berekening 
van de terugverdientijd wordt uitgegaan van prijzen excl. BTW. 

- - ---- - - - - -

Nr. Jaar: Stand. Tarief Regionale Energie Prijs- Gasprijs Gasprijs 
gasprofiel1 opslagen belasting stijging incl. BTW excl. BTW 

(€) (€) (€) (%) (€) (€) 

1 2007 € 0,280 € 0,154 € 0,182 0,0% € 0,616 € 0,518 
2 2008 € 0,269 € 0,154 € 0,182 -3 ,8% € 0,605 € 0,509 
3 2009 € 0,247 € 0,154 € 0,182 -8,3% € 0,583 € 0,490 
4 2010 € 0,226 € 0,154 € 0,182 -8 ,3% € 0,562 € 0,472 
5 2011 € 0,229 € 0,156 € 0,185 1,4% € 0,570 € 0,479 
6 2012 € 0,233 € 0,158 € 0,187 1,4% € 0,578 € 0,486 
7 2013 € 0,236 € 0,160 € 0,190 1,4% € 0,586 € 0,492 
8 2014 € 0,239 € 0,163 € 0,192 1,4% € 0,594 € 0,499 
9 2015 € 0,242 € 0,165 € 0,195 1,4% € 0,602 € 0,506 
10 2016 € 0,246 € 0,167 € 0,198 1,4% € 0,610 € 0,513 
11 2017 € 0,249 € 0,169 € 0,200 1,4% € 0,619 € 0,520 
12 2018 € 0,252 € 0,172 € 0,203 1,4% € 0,627 € 0,527 
13 2019 € 0,256 € 0,174 € 0,206 1,4% € 0,636 € 0,534 
14 2020 € 0,259 € 0,177 € 0,209 1,4% € 0,645 € 0,542 
15 2021 € 0,263 € 0,179 € 0,212 1,4% € 0,654 € 0,549 
16 2022 € 0,267 € 0,182 € 0,215 1,4% € 0,663 € 0,557 
17 2023 € 0,270 € 0,184 € 0,217 1,4% € 0,672 € 0,565 
18 2024 € 0,274 € 0,187 € 0,220 1,4% € 0,681 € 0,572 
19 2025 € 0,278 € 0,189 € 0,224 1,4% € 0,690 € 0,580 
20 2026 € 0,282 € 0,192 € 0,227 1,4% € 0,700 € 0,588 
21 2027 € 0,286 € 0,194 € 0,230 1,4% € 0,710 € 0,596 
22 2028 € 0,289 € 0,197 € 0,233 1,4% € 0,719 € 0,605 
23 2029 € 0,293 € 0,200 € 0,236 1,4% € 0,729 € 0,613 
24 2030 € 0,298 € 0,203 € 0,239 1,4% € 0,739 € 0,621 
25 2031 € 0,302 € 0,205 € 0,243 1,4% € 0,750 € 0,630 
26 2032 € 0,306 € 0,208 € 0,246 1,4% € 0,760 € 0,639 
27 2033 € 0,310 € 0,211 € 0,249 1,4% € 0,770 € 0,647 
28 2034 € 0,3114 € 0,214 € 0,253 1,4% € 0,781 € 0,656 
29 2035 € 0,319 € 0,217 € 0,256 1,4% € 0,792 € 0,665 
30 2036 € 0,323 € 0,220 € 0,260 1,4% € 0,803 € 0,675 
31 2037 € 0,327 € 0,223 € 0,263 1,4% € 0,814 € 0,684 
32 2038 € 0,332 € 0,226 € 0,267 1,4% € 0,825 € 0,693 
33 2039 € 0,337 € 0,229 € 0,271 1,4% € 0,836 € 0,703 
34 2040 € 0,341 € 0,232 € 0,275 1,4% € 0,848 € 0,713 

Tabel 32: berekening stijging aardgasprijs op basis van de olieprijs. 
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5.2 Thermische bruggen. 

5.2.1 Thermische brug fundering: verbeterd. 

In de tabellen 33 & 34 staat een overzicht van de berekeningen voor de 
thermische brug van de woningen na de verbetering van de isolatiewaarde 
aangegeven. Voor een volledige uitwerking van de berekeningen wordt verwezen 
naar Deel IV - hoofdstuk 5.2 van dit afstudeerverslag . 

Tussenwoning: Lengte: U2d F/cxPDE U2d hand U2d verschIl Therm. brug 
Verbeterd (m) (W/m.K) (W/m.K) (Wlm.K) (WIK) 

Woning excl. uitbouw 
Thermische brug 1 5,6 0,35 0,16 0,19 1,08 
Thermische brug 2 13,32 0,34 0,22 0,12 1,61 

Thermische brug 3 5,6 0,62 0,32 0,30 1,69 

4,39 
Woning incl. uitbouw 
Thermische brug 1 8,7 0,35 0,16 0,19 1,68 
Thermische brug 2 16,42 0,34 0,22 0,12 1,99 

Thermische brug 3 5,6 0,62 0,32 0,30 1,69 

5,37 
Prefab vloer verbeterd 
Thermische brug 1 5,5 0,17 0,09 0,08 0,43 
Thermische brug 2 5,32 0,41 0,11 0,29 1,57 

Thermische brug 3 5,5 0,27 0,10 0,17 0,94 

2,94 

Tabel 33: overzicht berekening thermische brug van een tussenwoning (verbeterd). 

Hoekwoning: Lengte: U2d FlexPDE UZd Iland U2d verschIl Therm. brug 
Verbeterd (m) (W/m.K) (W/m.K) (W/m.K) (WIK) 

Woning excl. uitbouw 
Thermische brug 1 12,26 0,35 0,16 0,19 2,37 
Thermische brug 2 6,66 0,34 0,22 0,12 0,81 
Thermische brug 3 5,6 0,62 0,32 0,30 1,69 

4,87 
Woning incl. uitbouw 
Thermische brug 1 15,36 0,35 0,16 0,19 2,97 
Thermische brug 2 9,76 0,34 0,22 0,12 1,18 
Thermische brug 3 5,6 0,62 0,32 0,30 1,69 

5,85 
Prefab vloer verbeterd 
Thermische brug 1 8,16 0,17 0,09 0,08 0,64 
Thermische brug 2 2,66 0,41 0,11 0,29 0,78 
Thermische brug 3 5,5 0,27 0,10 0,17 0,94 

2,36 

Tabel 34: overzicht berekening thermische brug van een hoekwoning (verbeterd). 
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5.2.2 Thermische kwaliteit van funderingsaansluitingen. 

In tabel 35 staat de controle van de thermische kwaliteit aangegeven conform de 
omschrijving uit Deel I, hoofdstuk 2.2.5. 

Koudebrug: T,.opp: T,: Te: Tqrol1d: f-factor: Voldoet aan 
Nr. Versie: (0C) (0C) (0C) (0C) Bouwbesluit: 

1 1990 14,5 20 -10 0,82 Voldoet 
1 Re = 2,5 15,4 20 -10 0,85 Voldoet 

1 verbeterd 18 20 -10 0,93 Voldoet 

2 11990 19,5 20 10 0,95 Voldoet 
2 Re = 2,5 19,5 20 10 0,95 Voldoet 
2 verbeterd 19,5 20 10 0,95 Voldoet 

3 Re = 2,5 19,42 20 10 0,94 Voldoet 
3 verbeterd 19,5 20 10 0,95 Voldoet 

4 Re = 2,5 17,92 20 -10 0,93 Voldoet 
4 verbeterd 19,7 20 -10 0,99 Voldoet 

5 Re = 2,5 20 20 10 1,00 Voldoet 
5 verbeterd 20 20 10 1,00 Voldoet 

6 Re = 2,5 19,53 20 10 0,95 Voldoet 

6 verbeterd 19,9 20 10 0,99 Voldoet 

Tabel 35: controle thermische kwaliteit fundering (verbeterd). 
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6. Bewonersgedrag en energieverbruik. 

6. 1 Thermostaatinstellingen. 

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van de resultaten uit Deel I, hoofdstuk 6.1, 
tabel 18 vermeld. Deze resultaten zijn gebaseerd op de GIW eisen voor de 
capaciteit van het verwarmingssysteem. Cv-ketel , leidingen en radiatoren dienen 
in dit kader te worden gedimensioneerd en ingeregeld om de capaciteit te kunnen 
afstemmen op de temperaturen die door het GIW worden gegarandeerd. 

De volgende ruimtetemperaturen worden door het GIW voorgeschreven: 

• Verblijfsruimten (VR) 
• Verkeersruimten (VK) 
• Badruimten (BR) 
• Onbenoemde ruimten (OR) 

: 20 graden Celsius; 
: 15 graden Celsius; 
: 22 graden Celsius; 
: 15 graden Celsius. 

De berekening met HamBase is voor dit onderzoek zodanig opgezet dat 
ruimtetemperaturen per zone (bouwlaag) dienen te worden ingevoerd . Per 
bouwlaag kunnen echter verschillende ruimten met verschillende temperaturen 
aanwezig zijn . Om deze reden is per zone een gemiddelde temperatuur berekend, 
welke gebaseerd is op het volumeaandeel van de te verwarmen lucht in iedere 
ruimte (tabel 36). 

Ruimte: Functie: hlw: Oppervlakte: Volume: Aandeel: Tset: 
( C) (m 2

) (m J
) (%) ( 'C) 

Zone 1: begane grond 
Woonkamer & keuken VR 20 46,0 119,5 77% 15,4 
Entree & toilet VK 15 13,7 35,6 23% 3,4 

59,6 155,1 100% 18,9 
Zone 2: 1e-verdiel2.ing 
Slaapkamers & study VR 20 38,6 92 ,7 74% 14,9 
Badkamer SR 22 6,0 14,3 12% 2,5 
Overloop VK 15 7,3 17,5 14% 2,1 

51,9 124,5 100% 19,5 
Zone 3: 2e -verdiel2.ing 
Slaapkamer VR 20 16,4 37,7 38% 7,6 
Onbenoemde ruimte OR 15 22,2 37,4 38% 5,7 
Overloop & techn.ruimte VK&OR 15 12,3 23,6 24% 3,6 

50,9 98,6 100% 16,9 

Tabel 36: berekening gemiddelde GIW temperaturen per zone. 

De GIW voorschriften zijn opgesteld om een bepaalde ruimtetemperatuur te 
kunnen garanderen. Indien een verwarmingssysteem niet voldoende capaciteit 
heeft of niet goed werkt dan kan de eigenaar van de woning een beroep doen op 
de garantieregeling De GIW temperaturen houden echter geen rekening met 
nachtverlaging. Bij de resultaten in deel I is daarom ook berekend wat het 
energieverbruik is indien de GIW temperaturen worden gecombineerd met het 
bewonersgedrag volgens profiel 3. 
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7. Eindconclusies en aanbevelingen. 

7. 1 Berekening C0 2 reductie. 

In Deel I, hoofdstuk 7 staat voor een aantal momenten aangegeven wat de 
behaalde C02 reductie zou kunnen zijn indien het eindresultaat voor profiel 3 
lineair wordt doorgerekend. Het resultaat kan aanleiding geven tot het vormen van 
beleid, vergroting van de bouwcapaciteit en het ontwikkelen van eenvoudige 
uniforme renovatietechnieken. 
Voor de aanpassing van de bouwwereld en de vergroting van de capaciteit wordt 
aangenomen dat het jaar 2007 een beleids-, opleidings- en ontwikkelingsjaar is. In 
de eerste 4 jaren wordt aangenomen dat de capaciteit groeit met 10.000 woningen 
per jaar. Daarna wordt gesteld dat het aantal stabiliseert op 50.000 woningen. 

In Deel I, hoofdstuk 7.4 worden de volgende jaren apart genoemd: : 
2020 

Op de klimaattop in Maart 2007 hebben de Europese leiders afspraken 
gemaakt over o.a. de reductie van de C02 uitstoot in het jaar 2020. Met de 
eindresultaten is berekend wat de reductie in dit jaar zou kunnen zijn; 

2023 
In dit jaar kan de volledige woningvoorraad naoorlogse rijtjeswoningen 
(680.000 stuks) zijn gerenoveerd; 

2032 
Volgens inschattingen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft het 
grootste Nederlandse gasveld bij Slochteren nog capaciteit voor ongeveer 
25 jaar aan aardgas [NAM ,2007]; 

2056 
In dit jaar kunnen alle woningen uit de periode 1948 - 1973 (2,32 miljoen 
stuks) zijn gerenoveerd . 

In tabel 37 en 38 staat de berekening van de C02 reductie aangegeven . Hierbij is 
naast de stijging van de gasprijs de meerprijs voor extra isolatie aangehouden. 

Jaar: Aantal: cumulatief: Gasbesparing: C02 reductie: 
(m Jljaar) (Mtonljaar) (Mton cum.) 

2007 0 0 0 0,00 0,00 
2008 10000 10.000 -17.350.000 -0,03 -0,03 
2009 20000 30.000 -52.050.000 -0,09 -0 ,12 
2010 30000 60.000 -104.100.000 -0,19 -0 ,31 
2011 40000 100.000 -173.500.000 -0,31 -0 ,62 
2012 50000 150.000 -260.250.000 -0,46 -1 ,08 
2013 50000 200.000 -347.000.000 -0,62 -1,70 
2014 50000 250.000 -433.750.000 -0,77 -2,47 
2015 50000 300.000 -520.500.000 -0,93 -3,40 
2016 50000 350.000 -607.250.000 -1,08 -4,48 
2017 50000 400.000 -694.000.000 -1 ,24 -5,71 
2018 50000 450.000 -780.750.000 -1 ,39 -7,10 
2019 50000 500.000 -867.500.000 -1 ,54 -8,65 
2020 50000 550.000 -954.250.000 -1,70 -10,35 

Tabel 37: berekening capaciteitsstijging en C02 reductie. 
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Jaar: Aantal: cumulatief: Gasbesparing: COl reductie: 
(m 3/jaar) (Mton/jaar) (Mton cum.) 

2021 50000 600.000 -1.041.000.000 -1,85 -12,20 
2022 50000 650.000 -1.127.750.000 -2,01 -14,21 
2023 50000 700.000 -1.214.500.000 ,-2,16 -16,37 
2024 50000 750.000 -1.301.250.000 -2,32 -18,68 
2025 50000 800.000 -1.388.000.000 -2,47 -21,15 
2026 50000 850.000 -1.474,750.000 -2,63 -23,78 
2027 50000 900.000 -1.561.500.000 -2,78 -26,56 
2028 50000 950,000 -1.648.250.000 -2,93 -29,49 
2029 50000 1,000.000 -1.735.000.000 -3,09 -32,58 
2030 50000 1.050.000 -1.821.750,000 -3,24 -35,82 
2031 50000 1.100.000 -1.908.500,000 -3,40 -39,22 
2032 50000 1.150.000 -1.995.250.000 -3,55 -42,77 
2033 50000 1.200.000 -2.082.000.000 -3,71 -46,48 
2034 50000 1.250,000 -2.168.750.000 -3,86 -50,34 
2035 50000 1.300.000 -2.255.500.000 -4,01 -54,35 
2036 50000 1.350.000 -2.342.250.000 -4,17 -58,52 
2037 50000 1.400.000 -2.429,000,000 -4,32 -62,85 
2038 50000 1.450,000 -2.515.750.000 -4,48 -67,32 
2039 50000 1.500.000 -2.602.500.000 -4,63 -71,96 
2040 50000 1.550.000 -2.689.250.000 -4,79 -76,74 
2041 50000 1.600.000 -2.776.000.000 -4,94 -81,69 
2042 50000 1.650,000 -2.862.750.000 -5,10 -86,78 
2043 50000 1.700.000 -2.949.500.000 -5,25 -92,03 
2044 50000 1.750.000 -3.036,250.000 -5,40 -97,44 
2045 50000 1.800.000 -3.123.000.000 -5,56 -102,99 
2046 50000 1,850.000 -3.209.750.000 -5,71 -108,71 
2047 50000 1.900.000 -3.296.500.000 -5,87 -114,58 
2048 50000 1.950.000 -3.383.250,000 -6,02 -120,60 
2049 50000 2.000.000 -3.470.000.000 -6,18 -126,77 
2050 50000 2.050.000 -3.556.750.000 -6,33 -133,11 
2051 50000 2,100,000 -3.643.500.000 -6,49 -139,59 
2052 50000 2.150.000 -3.730.250.000 -6,64 -146,23 
2053 50000 2.200,000 -3.817.000.000 -6,79 -153,03 
2054 50000 2.250.000 -3,903,750.000 -6,95 -159,97 
2055 50000 2.300.000 -3.990.500.000 -7,10 -167,08 
2056 20000 2.320.000 -4.025.200.000 -7,16 -174,24 

Tabel 38: berekening capaciteitsstijging en C02 reductie. 
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