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Ik wens u veel plezier met het lezen van dit rapport. 

Eindhoven 16 maart 2009 

Niels Welmer 



Samenvatting 

De aanleiding van dit onderzoek komt voort uit de problemen die de wereld op dit 
moment heft met de mogelijke klimaatverandering. Er wordt teveel C02 uitgestoten 
waardoor de temperatuur op de aarde begint te stijgen. Zeestijgingen en 
verschuivingen in klimaatzones zijn hiervan het gevolg. 

De bouw heeft in de uitstoot van C02 een aandeel van ca 40% [2]. Dit is een hoog 
percentage omdat de bouw veel gebruik maakt van de industrie en tevens 35% [2] 
van al het verkeer op de Nederlandse wegen voor zijn rekening neemt. 

De doelgroep van dit onderzoek zijn nieuwbouw rijtjeswoningen. Deze vormen het 
grootste aandeel van de nieuw te bouwen woningen. Binnen deze doelgroep zijn er 
problemen met de volgende punten: 

• Belang van de bewoner wordt buiten beschouwing gelaten; 
• Er wordt weinig met mogelijke besparingen op materiaalgebruik gedaan; 
• Er wordt niet gekeken naar de voor- en nadelen van reeds gerealiseerde 

energiezuinige woningen, hierdoor herhalen fouten zich en worden voordelen 
niet hergebruikt 

Voor dit onderzoek is er de volgende probleemstelling geformuleerd: 

"Hoe dient de toekomstige nieuwbouw van woningen te worden aangepakt zodat de 
bewoner een comfortabele woning krijgt die een minimale impact op het milieu 
heeft en waarbij een minimale hoeveelheid fossiele brandstoffen voor het gebruik 
nodig zijn?" 

Om deze probleemstelling te beantwoorden zijn er vier verschillende deelvragen 
geformuleerd die elk een deel van de probleemstelling kunnen beantwoorden. 

Als eerste is er uitvoerig literatuuronderzoek gedaan naar energiezuinige 
woningbouw om te analyseren welke technieken succesvol zijn gebleken en welke 
niet. 
Vervolgens zijn er twee verschillende projecten bezocht en is er met de bewoners 
contact gezocht door vragenlijsten te versturen en diverse gesprekken met hun te 
voeren. Door dit te doen is er inzicht verkregen in wat de bewoner graag wil in een 
energiezuinige woning. In totaal zijn er vier verschillende concepten geanalyseerd en 
hieruit zijn de technische specificaties gevormd voor het ontwerp binnen dit 
onderzoek. 

In het onderzoek is er ook een methode ontwikkeld om te helpen met een 
verantwoorde keuze bij bouwmaterialen. Deze methode heet de Trias Materia. 

Dit alles heeft geresulteerd in een woning die: 
• Snel te bouwen is; 
• 22% minder energie in zijn bouwmaterialen heeft zitten dan een standaard 

woning; 
• Maximaal 1SkWh/m2 /jr aan warmtevraag heeft; 
• Een comfortabele woonruimte voor de Nederlandse bewoner is. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt gaat over een nieuw te ontwikkelen 
energiezuinig woningbouw concept. De belangrijkste speerpunten binnen dit onderzoek 
zijn: 

1. De belangen en het comfort voor de bewoner; 
2. De beperking van fossiele brandstoffen, de bewoner en het materiaalgebruik; 
3. De reductie van het materiaalgebruik. 

De probleemstelling binnen dit onderzoek is: 

"Hoe dient de toekomstige nieuwbouw van woningen te worden aangepakt zodat de 
bewoner een comfortabele woning krijgt die een minimale impact op het milieu heeft en 
waarbij een minimale hoeveelheid fossiele brandstoffen voor het gebruik nodig zijn?" 

Hoofdstuk 2 behandelt de aanleiding voor dit onderzoek. 
In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet beschreven, met hierin o.a. de 
probleemstelling en deelvragen. 
Voor algemene informatie over energiezuinig bouwen en de onderzochte projecten kunt u 
bij hoofdstuk 4 terecht. 
Het materiaalgebruik en de problematiek rondom dit thema zijn te vinden hoofdstuk 5. 
In hoofdstuk 6 zal nog kort worden toegelicht welke papers er zijn geschreven aan de 
hand van dit onderzoek. 
De concepten die in het ontwerp opgenomen zijn, worden in hoofdstuk 7 verder 
toegelicht. 
De toegepaste installaties met de informatie hierover zijn te vinden in hoofdstuk 8. 
In hoofdstuk 9 wordt het gehele ontwerp nog eens doorgenomen zodat hier een goed 
beeld van te krijgen is. 
De resultaten van dit onderzoek zullen in hoofdstuk 10 behandeld worden, hierin zal de 
uiteindelijke energiebesparing duidelijk worden 
In hoofdstuk 11 zullen dan de conclusies en de daaraan gekoppelde aanbevelingen 
beschreven worden . 
En in hoofdstuk 12 zullen de bronvermeldingen worden opgenomen. 
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Hoofdstuk 2: Aanleiding 

Één van de wereldproblemen is het opraken van de fossiele brandstoffen en de emissie 
aan C02 die vrijkomt hij het verbranden van deze brandstoffen. Dit onderzoek levert een 
bijdrage voor de bouw aan de oplossing van dit probleem. 
In het volgende stuk wordt er dieper op deze problemen in gegaan. 

H 2.1 : Emissies en gevolgen 
Ongeveer 98% van de wereldwijde energieproductie komt voor uit het verbruik van 
fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen komen uit een voorraad die aan het opraken is. 
Hoelang het duurt voordat de voorraden opraken is lastig te bepalen, aangezien er 
telkens nieuwe olievoorraden worden gevonden. De meeste van deze nieuwe voorraden 
zijn echter lastiger te bereiken. De verwachtingen zijn dat de meeste fossie le 
brandstoffen over circa 30 a 40 jaar op, of te duur zijn. Een ding wat zeker is, is dat de 
prijzen in de afgelopen jaren per vat ruwe aardolie gestegen zijn. Een vat olie kostte in 
2006 nog ongeveer 50 dollar, tegenwoordig is dit al ruim 100 dollar per vat van 159 
liter[1]. Momenteel (februa ri 2009) liggen de prijzen weer lager ten gevolge van de 
kredietcrisis. Als de economie weer aant rekt zullen de prijzen waarsch ijnlijk weer naar 
het oude niveau stijgen of zelfs hoger komen te liggen. 

Gevolgen: 
De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor een toename van C02 in de 
atmosfeer, welke bijd raagt aan de opwarm ing van de aarde. 
Een gevolg van het stijgen van de temperatuur is dat de waterspiegel wereldwijd ook 
gaat stijgen. In Nederland ziet de situatie er momenteel zo uit: 
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In figuur 2.1.1 is dus duidelijk te zien dat de temperatuur in Nederland aan het stijgen is. 
Een Het stijgen van de zeespiegel voor Nederland te zien in figuur 2.1.2. 

Veroorzakers: 
De C02 emissies komen voornamelijk uit de volgende veroorzakers: 

Fig. 2.1 .3: Verkeer Fig. 2.1.4: Industrie 

Fig. 2.1.5: Bouw Fig. 2.1 .6: Landbouw 

Deze veroorzakers hebben het volgende aandeel in de C02 emissie: 

46% Industrie 

Bouw 14% 

Verkeer1 9% Data van 2006 (ref. emissieregistr•r;.) 

Fig. 2.1 .7: Verdeling C02 emissies Nederland 

Zoals in figuur 2.1.7 te zien is, zijn er veel dingen die invloed hebben op de C02 emissie, 
deze zijn vaak ook in meer of mindere mate met elkaar verbonden. Het onderdeel bouw 
bevat het bouwen van de gebouwen en het gebruik van gebouwen. 
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Aandeel van de bouw: 
In dit onderzoek ligt de focus bij de gebouwde omgeving. Deze neemt ongeveer 14% 
voor zijn rekening, hier is echter nog niet de industrie en het vervoer dat met de bouw 
verbonden is, in meegenomen. Met die erbij zorgt de bouw voor ongeveer 40% [2] van 
de energieconsumptie en daarmee voor een groot deel aan C02-emissie. 

I• Tot.Nl( 

Fig. 2.1.8: C02 emissies Nederland 
Zoals in figuur 2.1.8 te zien is ligt de uitstoot in Nederland van C02 rond de 170 Mton. 
Het aandeel van de bouw zou dan overeen komen met een 68,8 Mton aan C02 uitstoot. 
In figuur 2.1.9 is te zien voor hoeveel emissie de huishoudens verantwoordelijk zijn. 

10 
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Fig. 2.1.9: C02 emissies van Huishoudens 

De huishoudens, dus verbruik voor verwarmings- en elektriciteitsbehoefte, zorgen 
ongeveer 11,5% van de totale Nederlandse uitstoot van C02. 
De Nederlandse overheid heeft binnen de EU het Kyoto verdrag ondertekend, en zal voor 
2012 voor een verlaging van 6% moeten zorgen ten opzichte van 1990. 
Dit is echter nog niet genoeg en het oude kabinet had al de plannen om het te gaan 
verlagen met 20% in 2020. Het nieuwe kabinet heeft toegezegd dat dit zelfs 30%[3] zou 
moeten zijn. De noodzakelijkheid hiervan wordt duidelijk aan de hand van figuur 2.1.10. 
Hier zijn de verschillende scenario's van de ontwikkeling van de C02 uitstoot te zien. 
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Fig. 2.1.10: Prognoses van ontwikkeling C02 uitstoot Nederland 

Volgens deze prognoses kan de C02 uitstoot zelfs nog een stuk toenemen richting de 
251 Mton. De doelstelling ligt echter op 148 Mton en om dit te bereiken zijn er 
maatregelingen nodig op verschillende vlakken. 
Om hier een bijdrage aan te leveren zullen wij als onderdeel "Bouw" iets aan onze manier 
van bouwen doen. Momenteel wordt hier al veel aan gedaan op het gebied van 
energiezuinig bouwen . De doelgroep voor dit onderzoek wordt in het volgende stuk nader 
toegelicht 

H 2.2: Doelgroep 
De woningbouw met een percentage van 11,5% aandeel in de C02 uitstoot van 
Nederland vormt de hoofddoelgroep. De uiteindelijke ingekaderde doelgroep; nieuwbouw 
rijtjeswoningen, wordt hieronder verder toegelicht. 
De verdeling van de woningmarkt ziet er anno 2006 als volgt uit: 

21.4,. 

19.a 

Bron: DGW/SYS- SYSteem WOningVDOmllld (SYSWOV) 
Peidatum: 1 januari 2006 

1145-1970 

!10.~ 

11.a 

Fig. 2 .2.1: Opbouw woningmarkt 
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De bestaande woningvoorraad neemt een groot deel van het totale Nederlandse 
energieverbruik voor zijn rekening. Hier wordt binnen de groep Productontwikkeling van 
de faculteit bouwkunde aan de TU/e onderzoek naar gedaan om dit te beperken. De 
noodzakelijkheid van het aanpakken van de nieuwbouwwoningen zal nu duidelijk worden 
gemaakt. 
De doelgroep voor dit onderzoek is de nieuwbouw omdat deze nog steeds blijft groeien 
volgens VROM. 

Woningproductie 2005 Nieuwbouw Productie anderszins Totaal 

VROM-prognoses 71.000 5.000 76.000 

Realisatie heel Nederland 67.016 7.354 74.370 

Verwachte woningproductie 2006 en 2007 

VROM-prognose 2006 75.000 8.000 83.000 

VROM-prognose 2007 82.000 8.000 90.000 

Fig. 2.2.2: Aantal nieuwbouw woningen 

Hier is een duidelijke stijging van het aantal nieuwbouw woningen te zien, helaas is dit 
nog een oude prognose maar als we een tabel van het CBS erbij pakken is te zien dat de 
prognose van 2006 niet ver van de werkelijkheid verwijderd is. 

Veranderingen in de woningvoorraad 
~l ttufît • _I",, I .: "'" -=--c lllli "'f;l 

-

~ I._.. 
WoclingvoiJmlld~ ....... - 6912 40!: 
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Woningvoamllad ft1CIIt periodlt e M7 oo4e 

CCenha!EiurNu vooreilt ......._.. v. 2001-02-21 

Fig. 2.2.3: Aantal nieuwbouw woningen 2006 

Hier is te zien dat het daadwerkelijke aantal woningen op 72.382 ligt, dit is een verschil 
van 2.618 woningen dus dat scheelt slechts 3,5%. 
Stel, dat er de komende jaren er gemiddeld 80.000 woningen per jaar bij gaan komen. 
Als we dan gaan kijken hoeveel woningen er tussen nu en 2020 bij gaan komen zijn dit 
er ongeveer 1.040.000. 

Het energieverbruik van nieuwbouwwoningen vanaf 2000 ligt op de volgende 
waarden[4]: 

• Gemiddeld gasverbruik: 1.485m3 
• Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.346kWh 

De verbranding van één m3 conventioneel aardgas zorgt voor de volgende emissies: 
• 1,780kg C02fm3; 
• 2,00gr N0xjm3; 
• 0,016gr S02/m3. 

Het verbruik van één kWh elektriciteit in Nederland zorgt voor de volgende emissies : 
• 0,566kg C02/kWh; 
• 0,15gr NOx/kWh; 
• 0,425gr S02/kWh. 
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Hieronder is het totaal aan C02 emissie te vinden van een gemiddelde nieuwbouwwoning 
van 100m2, 
Emissies gassen per m3 conventioneel gas Totale emissie van 1.485m3 gas 
C02=1,780kg 2643,3kg 
NOx=2,00gr 2,970kg 
S02=0,016gr 23,76gr 
Emissies elektriciteit per kWh Totale emissie van 3.346kWh 
C02=0,566kg 1893,8kg 
NOx=O,lSgr 0,5019kg 
S02=0,425gr 1,422kg 
Totaal aan emissies van een gemiddelde nieuwbouwwoning na 2000 
C02=4537,1kg 
N0x=3,47kg 
S02=1,45kg 
De potentiële emissie van het totaal aan woningen dat er vanaf nu bij komen in 2020 kan 
circa de volgende waarden per jaar opleveren als we zoals nu blijven bouwen: 

• Een C02 emissie van 4537,3*1.040.000= 4,72Mton/jaar 
• Een NOx emissie van 3,47*1.040.000=3608,8ton/jaar 
• Een So2 emissie van 1,45*1.040.000=1508ton/jaar 

Dit is dan de extra emissie die dus bovenop onze emissie van tegenwoordig bij komt. Het 
mag duidelijk zijn dat als er een reductie van 30% ten opzichte van 1990 gerealiseerd 
moet worden, dat de emissies van nieuwbouw woningen ook drastisch omlaag zal 
moeten gaan. Hier zal dit onderzoek zich dan ook op gaan richten. 

H2.3: Inkadering 
Er wordt al een geruime tijd energiezuinig gebouwd, echter is het pas van de laatste tijd 
dat er hier meer animo naar is. Om de speerpunten van het onderzoek te kunnen 
formuleren is er een uitvoerig literatuuronderzoek gedaan naar energiezuinige 
woningbouw. 
Na aanleiding van dit literatuuronderzoek kunnen de volgende aandachtpunten genoemd 
worden: 

1. Energiezuinig bouwen is niet nieuw; 
2. Er wordt weinig met reductie van materiaalgebruik gedaan; 
3. De bewoner wordt buiten beschouwing gelaten. 

Deze verschillende punten zullen hieronder verder worden toegelicht. 

Energiezuinig bouwen is niet nieuw: 
Energiezuinig bouwen is in Nederland geen nieuw fenomeen, al ruim dertig jaar zijn hier 
al diverse mensen meebezig. Helaas wordt er nog niet op grote schaal energiezuinig 
gebouwd, men houdt zich vaak alleen maar aan het bouwbesluit. 
Mensen die wel energiezuinig willen bouwen bevinden zich vaak op eilandjes waarbij ze 
zich puur met hun eigen ding bezig houden. Het wiel wordt op deze manier vaak weer 
opnieuw uitgevonden, waardoor veel fouten worden gemaakt. Als deze fouten dan 
vervolgens hersteld moeten worden gaat men vaak weer naar het oude vertrouwde 
bouwen, vervolgens blijft er dan weinig over van het energiezuinige concept. Een 
voorbeeld hiervan is te zien in het volgende artikel uit de Roofs van januari 08. 
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Renovatie van 
nieuwbouwwoning~ 

Het idee was zo mooi, een dak ven glas, moor de uitvoering bleek een stuk minder. Al vanaf 1997 hebben de 
bewoners van de 'ecowoningen· in G<llecop in Nieuwegein moeten procederen om de problemen, di9 waren 
ontstaan als gevolg van bezuinigingen tijdens de bouw. op te klllnen lossen. Met het leggen van lichtgewicht 
MetroShake stalen dakponelementen In plaats van de glazen daken. worden de daken eindeliJk waterdicht. 

Er wordt weinig tot niet gekeken naar het verleden en op die manier wordt er eigenlijk 
weinig vooruitgang gemaakt. Een speerpunt binnen dit onderzoek is dus het bekijken van 
bestaande projecten en het uitzoeken van de technieken die wel werken zodat deze mee 
genomen kunnen worden in het ontwerp. Hierbij wordt dan ook aandacht gegeven aan 
de technieken of bouwmethoden die niet werken zodat deze in de toekomst voorkomen 
kunnen worden. 

Er wordt weinig met reductie van materiaalgebruik gedaan: 
Het tweede punt wat opvallend is, is het hoge materiaalgebruik. Hier wordt tot nu toe 
nog weinig mee gedaan. De energie die benodigd is om materialen te winnen, 
produceren en te transporteren wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Ook hoe men 
materialen zou moeten selecteren op milieuvriendelijk gebied is vaak onduidelijk. Om dit 
te doen zijn veel producten op de markt zoals de levenscyclusanalyse. Deze zijn echter 
vaak complex, langdurig en erg theoretisch. In dit onderzoek zal er dan ook een methode 
worden ontwikkeld waarmee de keuze van materialen kan worden ondersteund. 

De belangen van de bewoner worden buiten beschouwing gelaten: 
In veel energiezuinige ontwerpen staan de installaties en de bouwtechniek voorop, hierbij 
wordt er niet of nauwelijks aan de bewoner gedacht. Dingen zoals gebruikersgemak, 
comfort, uitstraling, leefwijze worden simpelweg overgeslagen. Bewoners weten vaak 
niet welke installaties ze in hun huis hebben zitten, laat staan dat ze weten hoe het 
allemaal werkt. Hierdoor ontstaan veel problemen en een aantal van deze problemen zijn 
te zien in de wijk Vathorst[2008]. Hier ging eigenlijk van alles mis zoals de installaties, 
deze werden niet goed afgesteld en gemonteerd. Hierdoor ontstonden al snel problemen 
met de gezondheid van de bewoners. Het grootste probleem in deze situatie was het niet 
informeren of rekening houden met de bewoner. 
De bewoner, met de volgende uitgangspunten, vormen een centrale rol binnen dit 
onderzoek: 

• Gebruikersgemak; 
• Comfort; 
• Uitstraling; 
• Leefwijze. 
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H2.4: Conclusie aanleiding 
De bouw heeft een groot aandeel in de C02 emissies en heeft daarom de 
verantwoordelijkheid om aan een reductie van deze emissies te werken. 
Dit onderzoek zal zich gaan richten op de nieuwbouw van energiezuinige rijtjeshuizen. 
Hierbij zullen naar aanleiding van een literatuurstudie de volgende speerpunten 
ondergebracht worden: 

• Beperking gebruik fossiele brandstoffen; 
• Milieutechnisch verantwoorde omgang met materialen; 
• Aandacht voor het comfort en betrokkenheid voor de bewoner. 
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksopzet 

Trefwoorden 
Woningbouw, energiezuinigheid, duurzaamheid, integratie 

Inleiding 
Zoals in het vorige hoofdstuk is duidelijk gemaakt is het zuinig en efficiënt omgaan met 
energie tegenwoordig van belang. Ook is een verantwoorde keuze van materialen van 
belang. De bewoner staat binnen een energiezuinige woning centraal. Vanuit deze punten 
is de aanleiding voor dit onderzoek gevormd. 
Als antwoord op de aanleiding is er binnen dit onderzoek door middel van een 
literatuurstudie gekeken naar de energiezuinige woningbouw in Nederland. Hierbij is er 
gekeken wat wel werkt en wat er niet heeft gewerkt. Op basis van het 
literatuuronderzoek zijn er randvoorwaarden voor een vernieuwd concept geformuleerd. 
Het materiaalgebruik en de bewoner zullen ook een grote rol in het concept gaan krijgen 
en hun eigen specifieke randvoorwaarden leveren. Vanuit het concept zal er een ontwerp 
gemaakt worden, welke voldoet aan de vooraf gestelde randvoorwaarden. 

Onderzoeks- en probleemveld 
Het onderzoekveld valt binnen energiezuinige woningbouw, waarbij het probleemveld ligt 
bij de nieuwbouw, welke nog niet over wil gaan op energiezuinige woningbouw. 

Doelgroep 
De woningbouw is één van de grootste verbruikers van fossiele brandstoffen en daarmee 
een grootaandeelhouder van de emissie van C02 in Nederland. De nieuwbouw van de 
toekomst zal zoals al in de aanleiding vermeld is een grote rol spelen in het succes van 
de overheid om een reductie van 30% in 2020 te halen. 
Binnen de nieuwbouw zal het onderzoek zich gaan richten op rijtjeswoningen omdat deze 
hiervoor de grootste markt is. 

Doelstelling van het onderzoek 
De doelstelling van het onderzoek is het duidelijk maken hoe energiezuinige 
nieuwbouwwoningen in Nederland gerealiseerd kunnen worden en dat deze als standaard 
worden toegepast binnen de bouw. 

Doelstelling in het onderzoek 
Vanuit het verleden met huidige problematiek een vernieuwd concept voor energiezuinige 
woningbouw te verkrijgen welke een lage impact heeft op het milieu en die het potentieel 
heeft om geen fossiele brandstoffen te verbruiken. 

Maatschappelijke relevantie 
Net zoals vele andere bedrijfstakken moet de bouw ook zijn steentje bijdragen aan het 
klimaatprobleem. Doordat de bouw een enorme bijdrage aan het klimaatprobleem levert, 
zal deze zijn gehele manier van bouwen moeten veranderen. Deze verandering zal in 
gehele bedrijfstak moeten worden doorgevoerd. 

Wetenschappelijke relevantie 
Het duidelijk en inzichtelijk maken van de bestaande ontwikkelingen van energiezuinige 
woningbouw zodat er vanuit hier een ontwerp gemaakt kan worden dat gebaseerd is op 
werkende methoden. Dit kan dan weer een basis vormen voor toekomstig onderzoek. 

Probleemstelling 
"Hoe dient de toekomstige nieuwbouw van woningen te worden aangepakt zodat de 
bewoner een comfortabele woning krijgt die een minimale impact op het milieu heeft en 
waarbij een minimale hoeveelheid fossiele brandstoffen voor het gebruik nodig zijn?" 
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Deelvragen 
• Welke maatregelingen binnen energiezuinige woningbouw hebben er in het 

verleden succesvol gewerkt? 
• Welke maatregelingen moeten er genomen worden om de woning voor een 

bewoner comfortabel en gezond te maken? 
• Welke maatregelingen zijn er nodig zodat een woning een minimale hoeveelheid 

fossiele brandstoffen verbruikt? 
• Op welke manier zal er met materialen omgegaan moeten worden? 

Conceptueel/ theoretisch model 

Opwarming aarde en milieu 
•Verbruik fossiele brandslotren 

·Overdreven gebruik energie 

BouWNereld 
•Heeft een aandeel van ci'ca 40% In de vervullng 

·Kan nog veel bezuinigen 

Woningbouw 
•Binnen de bouw grote vervuller door energieverbruik 

·Wordt nog steeds alleen maar volgens bouwbesluH 
gebouwd 

Sterke punten van de 
Ver-8ch/l/ende verschillende concepten 

concepten van Totaalconcept energiezuinige 
energezu/nlge woningbouw 
woningbouw 

r Problemen r Invloeden r 
Aandachtspunten: 

Bewoner & MtttelfiJI!JIIgebiUik 

Fig. 3.1 : Conceptueel/theoretisch model 

Uitgangspunten en randvoorwaarden 
Het totaalconcept zal worden gebaseerd op de volgende verschillende concepten: 

• Passiefhuis; 
• Minimumenergiewoning; 
• Nulenergiet energieneutrale woningen. 

Vanuit de projecten die met deze verschillende concepten gerealiseerd zijn kunnen de 
ervaringen, die met energiezuinig bouwen vanuit het verleden opgedaan zijn, gebruikt 
worden in het nieuwe concept. Deze concepten zullen verder op in het afstudeerplan nog 
behandeld worden. 
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Hoofdstuk 4: Onderzoek naar energiezuinige woningbouw 

H 4.1: Geschiedenis 

Energiezuinige woningbouw wordt al een geruime tijd gedaan in Nederland. Hieronder is 
dan ook de ontwikkeling van de energiezuinige woningbouw in de loop der jaren te zien. 

Passiefhulzen Minimum energiewoning \--+ 
Omstreeks 1981-1988 

Nulenergie/energieneutrale --+ \ 
woningen L-----------' 

Omstreeks 1990-nu 

Autarkische woningen 

Geruime tijd maar nog niet 
echt gerealiseerd 

Omstreeks 1995-nu 

Fig. 4.1.1 : Ontwikkeling van energiezuinige woningbouw in Nederland 

Het begon in Nederland pas echt met de Minimum energiewoningen die gebaseerd waren 
op het cv-loze woningconcept (Kristinsson e.a 1981). Vervolgens kwamen er andere 
concepten die elk hun eigen invalshoek hebben. De autarkische woningen zijn hier 
opvallend, het is een veel besproken concept maar het krijgt nog niet echt voet aan wal, 
dit kan komen omdat dit concept eigenlijk te veel in één keer wil realiseren . Dit concept 
zal dan ook niet bekeken worden, omdat er te weinig over de enkele gerealiseerde 
projecten bekend is. 

H 4.2: Verschillende concepten 
Ongeveer dertig jaar geleden was men al bezig met woningen die zeer energiezuinig 
zouden moeten zijn, echter wordt er tegenwoordig alleen nog maar via het bouwbesluit 
gebouwd. Door een concept te baseren op kennis die wordt opgedaan door projecten uit 
het verleden kan er een stap vooruit gezet worden binnen de energiezuinige 
woningbouw. Vaak wordt er hier namelijk het wiel steeds maar weer opnieuw 
uitgevonden. 
Om dit te doen wordt er gebruik gemaakt van proefschriften en andere literatuur die in 
de loop der tijd is uitgebracht. De verschillende concepten die in deze literatuur stonden 
worden hieronder samengevat. 

Minimumenergie woning, 1981 
Binnen dit concept gaat om het om het drastisch verlagen van het energiegebruik van de 
gemiddelde woning. Het gasverbruik van deze woningen is tot 400m 3 (ongeveer 
40kWh/m2 /jr) teruggebracht. Dit is zo'n factor 8 verlaging van wat toen die tijd 
gebruikelijk was als gasverbruik. Tegenwoordig is het gemiddelde energieverbruik van 
een gemiddelde woning ongeveer drie keer hoger dan de waarden die zijn gerealiseerd 
met de minimumenergie woningen. 
De woningen zijn zo ontworpen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van passieve 
zonne-energie, er is ook rekening gehouden met compartimentering van de ruimtes. De 
wanden, daken en vloeren zijn extra geïsoleerd. De wanden zijn zoveel mogelijk 
luchtdicht gebouwd en er is vaak gebruik gemaakt van een gecombineerd 
ventilatiesysteem. De minimumenergie woningen waren hun tijd ver vooruit en hadden 
mede dankzij het feit dat ze pioniers waren veel problemen met de installaties. 

Nulenergiet energieneutralewoningen, 1990-2000 
Dit zijn vaak de woningen waar behoorlijk strenge eisen aan gesteld worden m.b.t. op 
energiegebruik en energieopwekking. Deze moeten namelijk gelijk aan elkaar zijn. 
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Bij veel van deze projecten wordt er vooraf bedacht aan welke doelstellingen het project 
moet gaan voldoen, voorbeelden hiervan zijn: 

• Woning moet zich in zijn eigen warmtebehoefte kunnen voorzien; 
• Woning moet zich in zijn eigen warmte en elektriciteitbehoefte kunnen voorzien; 
• Woning moet volledig door elektriciteit verwarmd kunnen worden en een 

overschot aan elektriciteit kunnen leveren (Heliotrop); 
Het verschil met de rest van de concepten is dat de nulenergie/energieneutralewoningen 
zich voornamelijk richten op actieve zonne-energie door zonneboilers en pv-systemen te 
gebruiken. De wanden, daken en gevels worden hier ook extra geïsoleerd en luchtdicht 
uitgevoerd. In de loop der jaren zijn er hier veel verschillende typen van gerealiseerd. 
Een voorwaarde is vaak binnen dit concept dat het energieverbruik in de gebruiksfase 
gecompenseerd moet kunnen worden met de energie die wordt opgewekt uit de PV
installatie. 

Passiefhuis, Duitsland 1993-nu 
In het passiefhuis concept dat oorspronkelijk uit Duitsland komt, wordt er zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt van het beperken van de warmtevraag. Dit uit zich in een zeer 
dikke isolatielaag van wel 40 cm met een RC van 10 m 2 K/W. Ventilatielucht wordt 
voorverwarmd door buizen door de grond te laten lopen, in de zomer kan hiermee ook 
gekoeld worden. In de woningen is ook extra aandacht besteedt aan tochtdichting. Een 
warmteterugwin-installatie moet het energieverbruik nog verder terugdringen. Het 
criterium waaraan de woningen aan moeten voldoen is 15 kWh/m 2 /jr voor de 
warmtevraag. 

Er zal in het stuk onderzochte projecten nog dieper op de verschillende concepten 
worden ingegaan. 

H 4.3: Aanpak 

Voor dit onderzoek zijn er vier verschillende projecten/concepten onderzocht, namelijk: 
1. Het passiefhuis; 
2. Lindas, Zweden; 
3. Energiebalanswoningen, Amersfoort; 
4. Minimum energiewoningen, Schiedam. 

Bij elk van deze projecten is er geanalyseerd welke technische specificaties kenmerkend 
zijn. Ook is er gekeken naar aspecten die een toegevoegde waarde bleken te hebben, 
deze kunnen dan meegenomen worden naar binnen het conceptontwerp. De woningen in 
Schiedam en Amersfoort zijn ook daadwerkelijk bezocht, hierbij zijn er gesprekken 
gevoerd met de bewoners. De ervaringen van de bewoners en de resultaten van de 
vragenlijst welke is rondgestuurd in Amersfoort zullen in een apart stuk behandeld 
worden. 

H 4.4: Onderzochte projecten 

4.4.1. Passiefhuis 
Het passiefhuisconcept komt oorspronkelijk uit Duitsland. De huizen richten zich 
voornamelijk op het beperken van het energiegebruik, dit is in lijn met de Trias 
Energetica. 
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Fig. 4.4.1: Passiefhuis in Darmstadt 

De technische gegevens zijn als volgt: 
• R waarde dak/gevel/vloer= > 10 m 2 K/W; 
• U-waarde glas = <0,8W/m2 K; 
• Ventilatiesysteem met warmteterug-winning; 
• Luchtd ichtheid = O,Sach@SOPa 
• Gebruik van energ iezuinige apparaten; 
• Energie benodigd voor verwarming 15kWh/m2/jr; 
• Grondbuis voor voorverwarmen en koelen ventilatielucht. 

Dit is ook schematisch weergegeven in de volgende afbeelding: 

triple · 
pane 
double 
low-e 
glazing 

Rr------~~--~ 

r 
supply 
air 

air 

extract 

Ventilation system with 
heat rec;ov1erv 

ground heat exchanger 
Fig. 4.4.2: Principe passiefhuis 

Bij passiefhuizen zijn er goede ervaringen opgedaan met de hoge isolatiewaardes en de 
luchtdichtheid van de woningen. Doordat de woningen zo luchtdicht zijn en een dikke 
isolatielaag hebben is er geen achtergrondruis van buiten. Hierdoor vallen alle geluiden 
binnen de woningen snel ler op. Er wordt daarom veel aandacht gegeven aan geluid wat 
van het ventilatiesysteem kan komen. 
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4.4.2. Lindäs 
Het project Lind~s uit Zweden is gebaseerd op het passiefhuis. Er is hier vooral aandacht 
gegeven aan het gebruik van passieve zonne-energie. Hierbij is dan ook aandacht 
gegeven aan overhitting van de woning gedurende de zomer. 

Fig. 4.4.3: Lind§s Zweden 

De technische gegevens zijn als volgt: 
• U waarde dak/gevel/vloer=+/- 0,10W/m2K; 
• Driedubbele beglazing, U-waarde glas = <0,8W/m2K; 
• Luchtdichtheid = 0,4ach@50Pa; 
• Energieverbruik 40kWh/m2/jr; 
• Gebruik van passieve zonne-energie d.m.v . oriëntatie; 
• Overstek tegen overhitting. 

Fig. 4.4.4: Principe Und§s te Zweden 

Bij Lindas wordt er optimaal gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. In de zomer 
zorgt het overstek ervoor dat de gevel op het warmste moment van de dag volledig in de 
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schaduw staat. In de winter is het overstek zo gemaakt dat het 
zonlicht naar binnen kan treden. 
Een belangrijk punt bij energiezuinige woningen is het verschil 
tussen de noord en zuidzijde. Aan de zuidzijde worden in de regel 
grotere openingen gemaakt om te kunnen profiteren van passieve 
zonne-energie. Aan de noordzijde van de woningen worden deze 
vaak kleiner gehouden om de warmte-emissie van de woning aan 
deze "koude"zijde te beperken. Bij Lindas is geen verwarming 
toegepast in de woning, de interne warmtebelasting had voldoende 
moeten zijn . Tijdens het gebruik kwam men er echter achter dat 
een elektrische verwarming op de badkamer een noodzaak is 
tijdens de koude dagen. 

Fig. 4.4.5: Gevel in de schaduw 

4.4.3. Energiebalanswoning 
De energiebalanswoningen in Amersfoort zijn bekend over de gehele wereld. De 
woningen zijn rond 1997 gebouwd. Het principe van deze woningen was simpel; 
produceer evenveel energie als er nodig is voor een geheel jaar. De gegevens van het 
verbruik van deze woningen zijn te vinden in het stuk over de bewoners. 

Fig. 4.4.6: Energiebalanswoningen te Amersfoort 

De technische gegevens zijn als volgt: 
• R waarde gevel/vloer= >4,5 m 2 K/W; 
• Luchtdichte detaillering 
• Warmteterugwinning op ventilatielucht; 
• Warmtepomp; 
• Dak vol met PV-panelen en zonnecollectors. 
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Fig. 4.4.7: Doorsnede energiebalanswoningen te Amersfoort 

Bij de energiebalanswoning is het dak het belangrijkste onderdeel van de woning. Het 
dak is volgens het principe van een vliesgevel, deze is volledig gevuld met PV-panelen en 
zonnecollectoren. Verdere informatie over dit project en zijn problemen tijdens het 
gebruik zijn de te vinden in hoofdstuk 4.5 over de ervaringen van de bewoners. 

4.4.4. Minimum energiewoning 
De minimum energiewoningen zijn al in 1982 gebouwd in Schiedam. Het was een van de 
eerste grote energieprojecten in Nederland. Ze zijn zonder nulserie gebouwd, er zijn dus 
ook veel problemen in het werk zelf opgelost. Bij dit project is er getracht om het geheel 
integraal te ontwerpen met installateurs en adviseurs. Er zijn ook diverse evaluaties 
nadien gemaakt. De aantekeningen van de evaluaties zijn te vinden in de bijlage 7. 

Fig. 4.4.8: Minimum energiewoningen te Schiedam 

De technische gegevens zijn als volgt: 
• R waarde gevel/dak= >5 m 2 K/W; 
• R waarde vloer= >3 m 2 K/W; 
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• U waarde glas= 3W/m2 K; 
• 1,6 ach@SOPa; 
• Luiken voor ramen; 
• Luchtdichte detaillering; 
• Compartimentering; 
• Gebruik passieve zonne-energie 
• Tochtportalen aan voor- en achterzijde; 
• Warmteterugwinning op ventilatie. 

Fig. 4.4.9: Principe minimum energiewoning 

Het interessante aan de minimum energiewoningen is dat ze erg op het passiefhuis 
principe lijken. Er is alleen één groot verschil, de minimum energiewoning was er 25 jaar 
eerder dan de passiefhuizen. De technieken zijn dan ook nog van mindere kwaliteit maar 
het principe is hetzelfde. Isoleer de woning goed, maak gebruik van passieve zonne
energie en plaats warmteterugwinning op de ventilatie. De ervaringen van de bewoners 
en overige informatie over dit concept zijn in het volgende stuk van het verslag te 
vinden. 
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H 4.5: Bewonerservaringen 

Tijdens dit onderzoek zijn de woningen in Schiedam en Amersfoort persoonlijk bezocht. 
De bewoners zijn hier naar hun ervaringen met de woningen gevraagd. Er zijn 
vragenlijsten afgenomen en verdeeld over de woningen. 
Energiebalanswoningen te Amersfoort: 

\~~-~~ 

Fig. 4.5.1: Scheiding tussen woningen in dak 

Bij deze woningen is er gesproken met de mensen die in de rechterwoning wonen. De 
bewoner hiervan was destijds ook de projectleider van de woningen. De belangrijkste 
punten uit de gesprekken met de bewoners zijn ook terug te vinden in de onderstaande 
spiderweb: 

ColTfort 

Appearance Usage 

Space B1ergy efficiency 

Price 

Fig. 4.5.2: Spiderweb Energiebalanswoning Amersfoort 

Uit deze spiderweb is te zien dat de bewoners redelijk tevreden waren over de woning. 
De opmerkingen die ze echter bij het interview gaven, geven een iets ander beeld. 
De belangrijkste problemen die ze hebben gehad zijn als volgt: 

• Warmtepomp gaf storingen tijdens gebruik; 
• Dak lekt; 
• Ze willen meer een open ruimte beneden, er zijn dus al wanden verwijderd. Dit 

maakt de compartimentering verder weinig nuttig; 
• In de zomer werd het soms wel erg warm in de woning. 
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De problemen van het dak zijn ontstaan door de hoek van het dak en door het principe 
van de vliesgevel op zijn kant staat. Er zijn hier dan veel verbindingsstukken die aan 
hemelwater blootgesteld worden. Het ligt dus voor de hand dat er in deze situatie 
lekkage optreedt. 

Fig. 4.5.3: Lekkage aan het dak 

Het dak zal ergens in 2009 compleet vervangen worden, het nieuwe dak zal met 
dakpannen en met een beperkt aantal m 2 aan zonnepanelen uitgevoerd worden. 
Het verbruik van de woningen was een volgend punt van de bewoners. Het beoogde 
verbruik en het werkelijke verbruik zijn in de tabel hieronder weergegeven: 

Verbruik [kWh] Opgewekt [kWh] 

Berekend 7500 7500 

Eerstejaar 8500 7000 

2007 16000 5000 

Fig. 4.5.4: Verbruik van energiebalanswoning 

Zoals te zien is liggen het verbruik en de opgewekte waarden in 2007 ver uit elkaar. 
De hoofdredenen hiervoor zijn volgens de bewoners de problemen met de warmtepomp 
en de leefwijze van de bewoners. De bewoners probeerden de eerste jaren zo 
energiezuinig mogelijk te leven. De laatste jaren houden ze er totaal geen rekening meer 
mee en gebruiken ze veel meer apparaten in huis. 
Een ander punt is dat de bewoners aangaven toch een meer traditionele uitstraling te 
willen hebben. Zo zouden ze graag een normaler dak hebben en een normale 
rechtopstaande gevel. 
Een ander punt wat opviel was de indeling van de woning, de woning is alleen ontworpen 
om energiezuinig te zijn en niet om ook praktisch te zijn voor de bewoner. Dit is ook 
goed te zien in de onderstaande afbeelding. Om in een werkkamertje te komen moet 
men eerst naar buiten, vervolgens door een te kleine deur. Om een ontwerp tot een 
succes te maken zal er meer rekening gehouden moeten worden met de leefbaarheid van 
de woning. 
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Fig. 4.5.5: Moeilijk te bereiken ruimte 

Verdere informatie over dit project is te vinden in bijlage 1 

Minimum energiewoningen te Schiedam: 

Fig. 4.5.6: Voorzijde minimum energiewoningen 

Bij deze woningen zijn er gesprekken gevoerd met vijf verschillende bewoners. Verder 
zijn er 50 vragenlijsten verdeeld over de woningen. Hier zijn er 21 van teruggestuurd, dit 
is een dus een hoge respons van 42%. De resultaten zijn weergegeven in de spiderweb 
hieronder: Corrtort 

Appearance Usage 

Space Energy efficiency 

~~e 27 
Fig. 4.5.7: Spiderweb minimum energiewoningen Schiedam 



Uit de spiderweb is af te lezen dat de bewoners in het algemeen tevreden waren over de 
woningen. De uitstraling was voor de meeste mensen nog het belangrijkste negatieve 
punt. De bewoners willen graag in een meer traditionele woning wonen die gemaakt is 
van baksteen. De zonwering aan de achterkant wordt ook genoemd als onhandig ding, ze 
hadden hier liever een balkon voor gehad. De meeste klachten gingen over de volgende 
dingen: 

• Lawaai van het ventilatiesysteem; 
• Uitstraling; 
• Geen mogelijkheid om veel dingen te veranderen in de plattegrond, door 

installatiewand; 
• Zonnewering; 
• Kans op overhitting in de zomer (dit waren echter wel de mensen die de luiken 

voor de ramen hadden verwijderd). 
Opmerkelijk was dat de mensen die de vragenlijsten hadden ingevuld positiever waren 
dan de mensen met wie er daadwerkelijk gesproken is. Het verdient dan ook de 
aanbeveling om met de mensen te praten, ze zijn dan eerder geneigd om meer te 
vertellen en er is meer interactie. 

Conclusies energiezuinige woningbouw 

Uit de analyses van de verschillende projecten is gebleken dat elk project zo zijn sterke 
en zwakke punten had. Hieronder worden de aspecten van elk concept toegelicht die een 
meerwaarde voor dit onderzoek kunnen hebben. 

Passiefhui zen: 
Het idee om zoveel mogelijk energie te besparen door de energievraag te verminderen 
(d.m.v. dikke isolatie) is hier zeer effectief gebleken. Ook de grondbuis blijkt een simpel 
middel om een warmtemedium zoals lucht op een basistemperatuur van 10 graden naar 
binnen te halen. 

Lindäs: 
Vanuit dit concept is het gebruik van passieve zonne-energie erg succesvol gebleken. De 
overstekken, die ervoor zorgen er in de winter zon binnenkomt en in de zomer de zon 
juist buiten de woning blijft, zijn simpel maar doeltreffend. 

Energiebalanswoning: 
Het gebruik van PV-panelen om de elektriciteit te leveren voor de woning, kan een goede 
verlaging van de energierekening opleveren. De hoge kosten in combinatie met de 
beperking van subsidies vanuit de overheid belemmeren de toepassing van PV-panelen. 
De toepassing van zonnecollectoren in combinatie met de warmtepomp voor het 
warmtapwater en de verwarming zijn nuttig. Hierbij moet wel de opmerking gemaakt 
worden dat de warmtepomp onderhoud nodig heeft. 

Minimum energiewoningen: 
Vanuit deze woning is de toepassing van tochthallen aan de voor- en achterzijde nuttig 
gebleken. Ook de toepassing van externe zonwering is bruikbaar. 

Specificaties voor ontwerp: 
Verder wordt er in alle verschillende concepten gebruik gemaakt van een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning dus dit zal ook meegenomen worden. 
De volgende technische specificaties zijn interessant voor ontwerp van dit onderzoek: 

• R-waarde van vloeren, wanden, dak =10 m 2 K/W; 
• U-waarde van glas 0,85 W/ m 2 K 
• Luchtdichtheid van N=O,Sach@SOPa 
• Grondbuis voor voorverwarming/koeling; 
• Ventilatiesysteem met warmteterugwinning; 
• Gebruik van passieve zonne-energie volgens Lindas; 
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• Tochthallen; 
• Actieve zonne-energie in de vorm van PV-panelen en zonnecollectoren. 

Als we dan naar de voorwaarden van de bewoners gaan kijken komt er nog een stuk met 
voorwaarden bij: 

• Zonwering in de vorm van balkons; 
• Traditionele uitstraling van de woning, wanden van metselwerk; 
• Geluid van de installaties moet omlaag< 30dB(A); 
• Functionele plattegrond; 
• Flexibiliteit in de plattegrond. 

Wat ook is opgevallen is het nachtgebruik van de woning door de mensen in Nederland. 
De meeste mensen slapen met de ramen open. Het gehele huis koelt hierdoor af. Dit 
gecombineerd met de vraag naar flexibiliteit in de plattegrond vormt een boeiend 
vraagstuk. Dit zal in het hoofdstuk concepten verder worden uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 5: Trias Materia 

In dit hoofdstuk wordt de Trias Materia besproken. De Trias Materia kan gebruikt worden 
als men materialen wil kiezen die milieuvriendelijk zijn. Er zal eerst op de problemen 
worden ingegaan vervolgens wordt de Trias Materia verder toegelicht. 

H 5.1: Problemen rondom de materiaalkeuze 
De keuze van materialen voor in bouwprojecten is tegenwoordig niet meer eenvoudig. 
Veel materialen raken op en andere materialen hebben een ongunstige uitwerking op het 
milieu. Dit komt vaak doordat ze veel energie bij het produceren kosten of afvalstoffen 
opleveren die schadelijk zijn voor de directe omgeving. 
Met de Trias Materia wordt er gepoogd om een verantwoorde materiaalkeuze mogelijk te 
maken zodat het milieu minder belast hoeft te worden. 
Om begrip voor de Trias Materia te krijgen worden eerst de problemen beschouwd die 
spelen bij de toepassingen van materialen in de bouw. 
Er zijn de volgende problemen rondom de materialen te constateren: 

• Grondstoffen die opraken, bijvoorbeeld lood; 
• Niet-recyclebare materialen; 
• Materialen die tijdens productie of sloop een belasting middels schadelijke stoffen 

leveren voor het milieu, bijvoorbeeld pvc; 
• Energie die benodigd is voor de productie en transport van materia len (dit wordt 

ook wel de primaire energie genoemd); 

Eindige grondstoffen: 
De vraag naar materialen neemt toe door de toenemende wereldbevolking. Hierdoor 
komt er steeds meer druk op de al schaarser wordende grondstoffen. Er zijn veel 
materialen die over een tijd uitgeput zijn. Dit zal in de toekomst, als we de materialen 
nog steeds nodig hebben, problemen kunnen gaan opleveren. Enkele voorbeelden van 
grondstoffen die dreigen op te raken zijn de volgende: 

• Fossiele brandstoffen; 
• Metalen, zoals lood of staal; 
• Natuursteen. 

De fossiele brandstoffen zijn niet direct verbonden aan materialen die we gebruiken in de 
bouw. Fossiele brandstoffen zijn echter wel nodig voor de winning en productie van de 
materialen. 

Niet-recyclebare materialen: 
De bouw is verantwoordelijk voor circa 35% [5] voor al het afval dat in Nederland wordt 
geproduceerd. Materialen die niet recyclebaar zijn vormen hierbij een groot probleem 
door het afval dat vrij komt als ze worden gesloopt. 

Schadelijke materialen: 
Veel materialen hebben grondstoffen nodig welke bij de winning hiervan een belasting 
leveren voor het milieu. Deze belasting voor het milieu kan op verschillende manieren 
geschieden, bijvoorbeeld door: 

• Vervuiling van grondwater; 
• Erosie van het land; 
• Uitstoot van broeikasgassen; 
• Bedreigen van diersoorten; 
• Vervuiling van bodem. 

Een bekend voorbeeld hiervan is het tropisch hardhout. Het hout heeft een lange 
levensduur, behoeft weinig onderhoud en is sterk genoeg voor toepassingen in 
draagconstructies. Dit zijn allemaal kenmerken die graag gebruikt worden. Het nadeel is 
alleen wel dat het kappen van deze tropische oerwouden landerosie en vernietiging van 
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leefgebieden van dieren oplevert. Hier komt dan nog bij dat de oerwouden "de longen 
van de aarde" zijn, het kappen van deze wouden levert gevolgen op die niet 
teruggedraaid kunnen worden. 

Primaire energie: 
Voor de productie en transport van materialen is energie nodig. Als men kijkt naar een 
gebouw met een levensduur van 50 jaar dan is het totaal aan energie dat in een 
gemiddelde woning aan productie en onderhoud van materialen zit is ongeveer 13% [6] 
van de totale energie. Bij energiezuinige woningen gaat dit aandeel al richting de 30%. 
Dit is ook te zien in de onderstaande figuur waarbij in rood de energiezuinige woningen 
aangegeven zijn . 
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Fig. 5.1.1: Productie en operatie-energie over een periode van 50 jaar 

De gegevens in de tabel gaan over een levensduur van 50 jaar, er wordt hierbij gekeken 
naar energie voor het gebruik en de energie voor productie/onderhoud. 

H 5.2: Trias Materia 

Om een verantwoorde keuze voor de toe te passen materialen te maken, kan de Trias 
Materia gebruikt worden. Dit is een zelfontwikkelde methode die gebaseerd is op 
verschillende bestaande theorieën over duurzame materiaaltoepassingen. Het is een 
broertje van de Trias Energetica (voor energiebesparing) en de Trias Ecologica ( voor 
afvalreductie). Deze zullen hieronder nog even kort worden toegelicht. 

Trias Energetica: 

Gebruik 

eind ;oe 

Gebruik dUUI'Ditle en.rglebron-. 

Beperk de energievraag 

Fig. 5.2.1: Trias Energetica 
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Een kapstok die hier vaak wordt gebruikt voor energiezuinige woningbouw is de 
zogenaamde Trias Energetica, welke op de volgende drie punten gebaseerd is: 

1. Beperk de energievraag; 
2. Gebruik duurzame energiebronnen; 
3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt. 

Waarbij onder het beperken van de energievraag dingen vallen zoals: 
• Een goede isolatieschil; 
• Toepassing van warmteterugwinning op ventilatielucht 
• Luchtdicht bouwen. 

Het gebruiken van duurzame energiebronnen kan op de volgende manier: 
• Optimaal gebruik van passieve zonne-energie; 
• Toepassingen voor actieve zonne-energie; 
• Andere duurzame energietoepassingen. 

Het efficiënt gebruiken van fossiele energie is vaak een logisch gevolg van beide en zal 
neer komen op een hoogrendement wtw-installatie, speciale verlichting en energiezuinige 
huishoudelijke apparaten. 
Het principe van de Trias Energetica wordt ook gebruikt binnen dit onderzoek. 

Trias Ecologica: 

Fig. 5.2.2: Trias Ecologica 

De andere trias is de Trias Ecologica, deze is gebaseerd op de volgende punten: 
1. Voorkom afval 
2. Hergebruik afval 
3. Verwerk overig afval verstandig 

Trias Materia 

De Trias Materia bestaat uit de volgende 3 stappen, waarbij stap 1 de hoogste prioriteit 
heeft en stap 3 de laagste: 

1. Beperk het materiaalgebruik; 
2. Gebruik hernieuwbare materialen en/of materialen met een lage impact op het 

milieu; 
3. Gebruik eindige grondstoffen efficiënt en duurzaam. 
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Trias Materia 

3 

2 

1 

Gebruik eindige materialen 
efficiënt en duurzaam 

Gebruik materialen die hernieuwbaar en/of 
een lage impact op het milieu hebben 

Beperk het materiaalgebruik 

In drie stappen wordt een houvast gegeven voor de keuze van materialen. Uitleg over de 
verschillende stappen volgt hieronder. 

Beperk het materiaalgebruik: 
Ongeveer 20% van de bruto inhoud van een woning is verpakking[7], hierin kan er nog 
veel bespaard worden. Deze stap zal vaak pas in het ontwerpproces worden ondernomen 
als de materialen al gekozen zijn. De stap is wel het belangrijkste aangezien we hierdoor 
minder materiaal al in eerste instantie gebruiken, hierdoor besparen we dit automatisch 
ook op de rest van onderdelen. 

Gebruik materialen die hernieuwbaar en/of een lage impact op het milieu 
hebben: 
Dit is een complexe stap in de Trias Materia, dit komt voornamelijk door het "lage impact 
op het milieu gedeelte". Enkele voorbeelden van hernieuwbare materialen zijn: 

• Naaldhout en enkele hardhoutsoorten; 
• Stro; 
• Vlasproducten; 
• Schapenwol; 
• Kurk; 
• Riet; 
• Schelpkalkmortel; 
• Leem. 

Er dient wel een opmerking gemaakt te worden over hernieuwbare materialen. Sommige 
van deze materialen zijn maar beperkt voorradig (zoals kurk) en zullen dus niet 
grootschalig toegepast kunnen worden. 
Voor het andere gedeelte van deze stap dienen we een onderverdeling te maken. De lage 
impact op het milieu bestaat namelijk uit de volgende onderdelen: 

• Primaire energie; 
• Recyclebaarheid; 
• Productie van schadelijke bijproducten die naar bodem of grondwater 

overgedragen kunnen worden; 
• Voorraad van materiaal, als deze laag is, gebruik dan stap 3; 
• Onderhoud van materiaal. 

De primaire energie die benodigd is om verschillende materialen te maken is te vinden in 
bijlage 2. De recyclebaarheid kan, indien nodig, verhoogd worden door het gebruiken van 
de methode demontabel bouwen. 
Om een overzicht te krijgen in deze stap is het handig om een procesboom te maken van 
een materiaal. Op deze manier krijgen we meer inzicht in de omvang van gevolgen van 
een materiaalkeuze. Een voorbeeld hiervan wordt verderop nog uitgewerkt. 
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Gebruik eindige grondstoffen efficiënt en duurzaam: 
Vaak zijn de materialen die nog maar beperkt voorradig zijn juist de materialen die we 
nodig hebben. Vaak is dit, omdat ze goed verwerkbaar zijn, traditie zijn of goede 
eigenschappen hebben. Neem nu het voorbeeld van lood, wordt nog steeds veel 
toegepast maar heeft nog maar een beperkte voorraad (nog maar tot 2030 winbaar 
voorradig [8]). Om deze materialen nog veilig te stellen zullen deze duurzaam en 
efficiënt toegepast moeten worden. Dit kan gedaan worden door ze alleen te gebruiken 
waar ze onmisbaar zijn en ze zo toe te passen dat ze een lange levensduur hebben. Een 
andere mogelijkheid is om de materialen zo te gebruiken dat ze na gebruik weer opnieuw 
te verwerken zijn. 

Achtergrondoverwegingen: 
Natuurlijk zijn de bovengenoemde punten niet alle beweegredenen om voor een bepaald 
materiaal te kiezen, echter zijn deze wel de meest cruciale als het om duurzaamheid 
gaat. Voor de volledigheid wordt hieronder een opsomming gegeven van eventuele 
andere beweegredenen. 

• Levensduur; 
• Veiligheid; 
• Bouwfysische eigenschappen; 
• Onderhoud en kosten; 
• Uitstraling; 
• Gebruiksomstandigheden. 

Ook deze overwegingen zijn belangrijk om altijd op de achtergrond mee te nemen in de 
keuze voor een bepaald materiaal. 

Proces Trias Materia 
De eerste en derde stap van de Trias Materia zijn stappen die in het ontwerpproces 
liggen en zijn relatief eenvoudig te realiseren. De tweede stap is echter wat lastiger, er 
zullen veel dingen moeten worden uitgezocht. In de figuur hieronder wordt weer gegeven 
wat het proces rondom de materiaalkeuze is. 

Proces stap 2 van TH!IS M11t.r111 : 

M;Jt;,.r;INJI A: 
Wat is : 

-De primaire energie 

-De voorraad 
11 Ma<en Maken procesboom f------. -De uitstoot van sch<odelijke stolrel levensloopboom 

-oe recydebaameid 

-Het onderhoud 

....___ 

I M<Jt;,.rjiNJI B: 
Wat is : 

-De primaire energie 

-De voorreed 

11 M8ken Maken procesboom f-----.o -De uitstoot ven sc:Mdelijke stoffen levensloopboom 
-De recydebaameid 

-Het ondemoud 

Fig. 5.2.3: Proces van Trias Materia 
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De eerste stap is het maken van de levensloopboom, hierin wordt grofweg de productie, 
gebruik en sloop in neergezet. De grondstoffen worden onderverdeeld van bouwstof naar 
bouwelement. De tweede stap is het maken van de procesboom, hierin wordt het totale 
productieproces in neergezet. Dit loopt van grondstofwinning tot product op de 
bouwplaats. Deze twee eerste stappen geven een overzicht van het uit te zoeken 
materiaal. De derde stap is het uitzoeken van de verschillende gegevens van de 
materialen. Als dit gedaan is kunnen de materialen op basis van deze gegevens met 
elkaar vergeleken worden. Hier moeten de materialen nog wel worden omgerekend 
worden naar een zelfde hoeveelheid. In het geval van een gevel zou er met een 
vierkante meter gerekend worden. Ook wordt er rekening gehouden met de achtergrond 
overwegingen, die in de ovale vorm in de figuur zijn weergegeven. Hier volgt dan de 
keuze voor een materiaal uit. 
Als hier eenmaal een materiaalkeuze uitgekomen is, kan het proces nogmaals doorlopen 
worden om een keuze tussen de verschillende grondstoffen te maken. Een voorbeeld 
hiervan kan zijn dat materiaal A een bakstenen gevel is en materiaal Been houten gevel. 
Als de keuze bijvoorbeeld op baksteen zou uitkomen, dan kunnen we vervolgens nog het 
verschil uitzoeken tussen verschillende soorten baksteen. 
In de bijlage 2 kunt u hiervan een voorbeeld vinden. 
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Hoofdstuk 6: Conferenties & Papers 

PLEA* 
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Tijdens het afstuderen zijn er ook twee papers uitgebracht in samenwerking met Miehiel 
Ham. Één van deze papers is ook gepresenteerd op de Passiefhouse 2008 conferentie in 
Brussel. Van de andere paper is er een posterpresentatie gemaakt, deze is ook 
opgehangen op de PLEA 2008 in Dublin. 
Hieronder volgt een korte toelichting over de papers. 

Paper voor PLEA 2008 Dublin: 

Zero energy housing with low environmental impact: The Trias Materia 
In deze paper is een groot deel van dit afstudeeronderzoek tot dus ver behandeld. 
Speciale aandacht werd hierin gegeven aan de compartimentering en het 
materiaalgebruik. De paper werd geaccepteerd, na wat flinke veranderingen, als 
posterpresentatie. 

Passivehouse2008 Brussel: 

Proper Planning Prefents Poor Performance 
In samenwerking met Miehiel Ham is er een paper gemaakt over de fouten die gemaakt 
kunnen worden tijdens het ontwerpen en bouwen van energiezuinige woningen. Dit is 
heeft ook tot een presentatie in Brussel geleidt. 

Fig. 6.0.1 & 6.0.2: Presentatie Brussel 
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Op de website http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=
extra&lnq=nl&doc=extra 50 stond het volgende: 

"PassiveHouse 2008 overtrof ruimschoots de vorige editie en mag terecht een succes 
worden genoemd. Ongeveer 350 deelnemers namen deel aan het symposium dat door 
minister Vandenbroucke en Huytebroeck werd geopend. Op deze voor de sector 
toonaangevende studiedag verzamelden 24 nationale en internationale gerenommeerde 
sprekers. Ze behandelden thema's als het praktisch ontwerp, kosten- en 
levenscyclusanalyses en kwaliteitsbewaking van passiefhuizen, naast onderwerpen als 
scholen, kantoor- en openbare gebouwen in passiefhuisstandaard. Een bevraging bij de 
deelnemers leerde ons dat meer dan 90% van het publiek het symposium positief tot 
heel positief beoordeelde: 

Zoals ook hier op de site wordt vermeld was Passivehouse2008 een succes. Het verhaal 
werd zeer positief ontvangen en er is nog lang over nagepraat met de aanwezige 
mensen. 
De papers, presentatie en poster zijn te vinden in bijlage 4. 
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Hoofdstuk 7: Concepten 

H 7.1: Compartimentering 

In de meeste energiezuinige woningen wordt er gebruik gemaakt van compartimenten. 
Vaak zijn deze compartimenten ervoor om een scheiding tussen verschillende functies, 
met elk hun eigen klimaatbehoeften, te maken. Dit wordt dan meestal op de manier 
gedaan die hieronder in de afbeelding te zien is. 

Fig. 7.1.1: Standaard compartimentering, minimum 
energiewoning Schiedam 

Hierin is te zien dat de ruimtes welke warmer moeten zijn aan de zuidzijde van het 
gebouw geplaatst worden. De ruimtes die relatief kouder mogen zijn worden aan de 
noordzijde geplaatst. Men kan voor de warme ruimtes denken aan bijvoorbeeld een 
woonkamer. 
Vanuit de ervaringen van de bewoners komt al direct het grootste nadeel van 
compartimentering van een woning. De bewoners hadden namelijk graag de 
mogelijkheid gehad om dingen te kunnen veranderen in de woning. Dit kan natuurlijk 
nog wel maar niet zonder dat het voordeel van de compartimenten ongedaan wordt 
gemaakt. 
Een ander gegeven is dat mensen vaak de verdieping minder gebruiken dan de begane 
grond. Op de begane grond wordt er geleefd in de woonkamer en keuken. Boven wordt 
er geslapen en incidenteel een langere tijd (voor studie of werk) verbleven. Bij het slapen 
worden er ook nog eens vaak de ramen geopend, dit gaat gepaard met stevige 
opwarmkosten in de ochtend om het huis weer warm te krijgen. Binnen een 
energ iezuinige woning is dit niet gewenst, dus wordt er vaak gezegd of zelfs gezorgd dat 
de ramen niet open mogen of kunnen. Dit leidt dan vaak tot een niet comfortabele 
woning, mensen willen graag frisse lucht tijdens het slapen. Het belang hiervan is een 
hele tijd terug, door middel van een postbus 51 spotje, aan de mensen vertelt. 
Om deze punten op te lossen kan er gekozen worden voor een totaal andere 
compartimentering, namelijk het scheiden tussen boven en onder. 
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Zuid Noord 

Fig. 7.1.2: Nieuw compartimenteringsprincipe 

Beneden bevinden dan zich de woonkamer en keuken, en een toilet, dit zijn de ruimtes 
waar men de meeste tijd verblijft. 
Boven bevinden zich de slaapkamers en de badkamer, dit zijn de ruimtes waar men kort 
verblijft of slaapt. 
De onderste verdieping zal dan worden uitgevoerd als een soort passiefhuis, met dikke 
isolatie en bijbehorende installaties. De bovenste verdieping zal niet standaard verwarmd 
worden en staat dus eigenlijk los van de onderste verdieping. Er zal dus een geïsoleerde 
vloer in komen. 
De belangrijkste voordelen van dit concept op een rij: 

• Flexibiliteit in de plattegronden; 
• Boven kan en mag er gewoon natuurlijk geventileerd worden zonder het probleem 

van energieverlies op treedt; 
• Besparing op energierekening, er wordt maar "de helft van de woning" verwarmd; 
• Gezonder leefklimaat voor bewoners. 

Hoe dit geheel wordt uitgewerkt zal verder worden behandeld bij de installaties en bij de 
beschrijving van het ontwerp. 

H 7.2: Passieve zon ne-energie 

Om optimaal gebruik te maken van passieve zonne-energie zullen er aan de zuidzijde 
van het gebouw grote ramen moeten komen waardoor het zonlicht met daarbij 
zonnewarmte naar binnen kan. Er moet echter wel opgelet worden dat de zon niet naar 
binnen komt gedurende warme maanden, anders is er kans op overhitting. Dit wil nog 
wel eens voorkomen bij energiezuinige woningen omdat deze goed geïsoleerd zijn kan de 
warmte niet weg. Er dient dus onderscheidt gemaakt te worden tussen de zomer en 
wintersituatie. Hiervoor worden de gemiddelde temperaturen in Nederland gebruikt. 
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Fig. 7.2.1: Gemiddelde temperaturen Nederland 

Uit figuur 7 .2.1 blijkt er het meeste behoefte aan warmte is in het stookseizoen, deze 
loopt van oktober tot eind maart. 
De bedoeling is om de zon in de koude periode in de woning te krijgen en in de warme 
periode uit de woning, net zoals bij het project Lindas gedaan is. Het principe hiervan is 
eenvoudig, maak een overstek die een bepaalde lengte heeft zodat de maximale hoek 
van de zon in de zomer (61 graden rond 12 uur) voor schaduw op de gevel zorgt. De 
hoek van de zon in de winter ligt lager (ongeveer 15 graden), hierdoor kan deze wel de 
woning binnendringen. 
Het principe is in de volgende afbeeldingen schematisch weergegeven. 

21 DeceMber 12:30 15' 

Fig. 7.2.2& 7.2.3: Zonnestand in zomer en in de winter 

Hier is met de rode lijnen aangegeven waar de zomer zon rond 12 uur komt. Met de 
blauwe lijnen is de zomer zon getekend, men kan zien dat deze dan wel de woning 
binnentreedt. 
Nu het principe duidelijk is kan er een schaduwmodel gemaakt worden om te kijken of 
het daadwerkelijk werkt. 
Hieronder zijn twee afbeeldingen weergegeven met de zomerzon op 21 juni en de 
winterzon op 21 december. 
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Fig. 7.2.4: Zonnestand 21 juni 12:30, zonnestand 61 graden 

Fig. 7.2.5: Zonnestand 21 december 12:30, zonnestand 15 graden 

In deze afbeeldingen is goed te zien dat de zon daadwerkelijk zo op de gevel komt als er 
van te voren berekend is. Er is hierbij ook rekening gehouden met schuttingen die 
geplaatst worden door de bewoners. Op de eerste verdieping zal een balkon komen die 
tevens als zonnewering dient. Het overstek bij het dak zal zo gemaakt worden dat het 
precies boven het balkon komt en dezelfde afmetingen heeft. 
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Hoofdstuk 8: Installaties 

H 8.1: Algemeen 
De installaties binnen een energiezuinige woning vormen een cruciaal onderdeel in het 
succes van de woning. De werking van deze installaties is een stuk complexer dan de 
gebruikelijke installaties in een standaard woning. 
Er zal over verwarming, ventilatie en warmtapwater anders nagedacht moeten worden. 
In Nederland is er op het gebied van energiezuinige instal laties de laatste jaren relatief 
weinig bijgekomen. Duitsland loopt dus nog ver voor met de ontwikkelingen van 
installaties voor dit soort woningen. Men is hier al langer mee bezig en er is in Duitsland 
meer steun vanuit de overheid door subsidies die er gegeven worden voor bijvoorbeeld 
PV-panelen. Voor dit onderzoek is er inventarisatie gemaakt van verschillende 
energiezuinige installaties. Deze uiteenzetting is vanwege zijn grootte te vinden in de 
bijlage 3. 
Een van de voorwaarden voor de installaties binnen dit onderzoek is dat ze zo ontworpen 
worden dat het een overzichtelijk geheel wordt voor de bewoner. 

WTW 

van buiten 

WTW WTW afvoer 
toevoer gebruikte 
warme lucht lucht 

WTW afvoer 
woning 

Voorraadvat 

Meetapparatuur 

Bestaande 
cv 

Fig. 8.1.1: Voorbeeld van een onoverzichtelijke installatieruimte, 
Passiefhuisrenovatie in Roosendaal, foto genomen op 16 januari 2009 

Meestal worden de installateurs aan hun lot overgelaten binnen de projecten. Het gevolg 
hiervan is dat verschillende installaties door diverse installateurs op verschillende tijden 
gemaakt worden. Zoals in figuur 8.1.1 goed te zien ontstaat er een wirwar van leidingen. 
Installateurs komen vaak op verschillende momenten langs en leggen hun leid ingen zo 
neer dat het voor hun makkelijk is. Als er een andere installateur langs komt moet deze 
vaak heel omslachtig zijn leidingen omleggen waardoor het geheel onoverzichtelijk en 
lastig te bereiken wordt. 
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Om dit te voorkomen kan er het beste een installatieontwerp gemaakt worden. Hierin 
kan de plaats en de aansluitingen worden uitgedacht dat het een geordend resultaat in 
de uitvoering oplevert. In het tekeningenboek zijn de ontworpen installaties te vinden. 

Woningbouwprojecten hebben vaak uiteenlopende groottes, als men boven een bepaald 
aantal nieuw te bouwen woningen komt kan het interessant zijn om dingen zoals 
verwarming centraal te regelen in een woonwijk. 
De uiteindelijke installaties voor de woning zijn daarom ook onder te verdelen voor twee 
doelgroepen: 

1. Minder dan 50 woningen; 
2. Meer dan 100 woningen. 

Deze volgen beide ongeveer hetzelfde principe, maar zijn echter wel verschillend in de 
opzet. De beide concepten worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt er onderscheid 
gemaakt tussen verwarming, warmtapwater, ventilatie en overige. 

H 8.2: Installatieconcept voor minder dan 50 woningen 

Verwarming: 
Voor de verwarming wordt er onderscheidt gemaakt tussen de begane grond en de 
bovengelegen verdiepingen. In principe zijn de bovenste verdiepingen namelijk niet 
verwarmd. Er zal echter wel de mogelijkheid moeten zijn om het op deze verdiepingen 
incidenteel warm te krijgen als men bijvoorbeeld er wil studeren of als erin koudere 
periodes de badkamer warmer moet zijn. 
Voor de verwarming van de woning heb ik gekozen voor een warmtepomp. De 
warmtepomp heeft zich de afgelopen jaren al bewezen als betrouwbare energiezuinig 
(indien er wel regelmatig onderhoud wordt gedaan) middel om een woning te voorzien 
van verwarmingen/of warmtapwater. Voor meer informatie over warmtepompen is in 
bijlage 3 te vinden. 
De warmtepomp is het meest rendabel voor lage temperaturen. Hij zal voor dit ontwerp 
dan ook worden toegepast voor zeer lage temperatuurverwarming (ZL1V). Deze 
verwarming zal in de begane grondvloer komen te liggen. De voorwaarde van ZL1V is dat 
de temperatuur tussen de 25 en 35 graden ligt. Dit is een enorme besparing t.o.v. 
normale verwarming die een toevoertemperatuur van 90 graden en een 
afvoertemperatuur van 70 graden heeft. Dit terwijl de ruimtes maar 21 graden hoeven te 
zijn. Het kost meer energie om iets tot 90 graden op te warmen dan om iets tot 25 a 35 
graden op te warmen. De ZL1V biedt hier een uitkomst en werkt optimaal samen met de 
warmtepomp. De warmtepomp zal zijn warmte entrekken van lucht die afkomstig is van 
een grondbuis. De grondbuis levert het gehele jaar lucht met een temperatuur van 10 
graden. Dit kan in de winter gebruikt worden als voorverwarming en in de zomer voor 
koeling. Voor eventuele bijverwarming van de begane grond kan er gebruikt gemaakt 
worden van het ventilatiesysteem, dit zal straks bij ventilatie verder besproken worden. 
Voor de verwarming van de begane grond hebben we dus een warmtepomp in 
combinatie met ZL 1V. 
Voor de verdiepingen zal er gebruik gemaakt worden van een nieuwe ontwikkeling, 
namelijk het gebruik van Fiwihex. Fiwihex is een veel belovend product dat momenteel 
nog volop door Jón Kristinssen in ontwikkeling is. De Fiwihex is een 
finewireheatexchanger die ook wel in de kassenbouw wordt gebruikt. Het bestaat uit een 
stelsel waterleidingen met daaromheen fijne koperen draad die heel makkelijk warmte 
afgeeft aan zijn omgeving. Bovenin de unit zit een kleine ventilator die lucht uit het 
vertrek langs deze draden laat lopen en hiermee dezelfde temperatuur als het water 
krijgt. Het systeem kan dus ook gebruik maken van onze warmtepomp met ZL1V. De 
fiwihex-units kunnen overal geplaatst worden waar eventueel verwarming nodig is. Als 
men een kamer wil verwarmen schakelt men simpel de ventilator in. Het is een ideale 
oplossing voor boven aangezien het met luchtverwarming werkt en dus zeer snel ruimtes 
kan verwarmen. 

Warmtapwater: 
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Voor de bereiding van het warmtapwater zal er gebruikt gemaakt worden van een 
zonneboiler. Deze bestaat uit een voorraadvat en uit zonnecollectoren op het dak. Er zal 
ongeveer 4,4m 2 aan zonnecollectoren op het dak aanwezig moeten zijn om te voldoen 
aan de behoefte aan warmtapwater van een gezin met 4 bewoners. Deze 
zonnecollectoren hebben zelfs in de winter een redelijk rendement. Mocht het 
voorraadvat niet voldoende zijn dan zal de aanwezige naverwarmer het water 
verwarmen. 

Ventilatie: 
Voor de ventilatie van de begane grond zal er het principe van balansventilatie worden 
toegepast. Er zal mechanisch aan- en afvoer van ventilatielucht worden geregeld zodat 
deze in balans zijn met elkaar. Uiteraard komt hier dan nog een warmteterugwin-unit 
tussen zodat de koude lucht wordt voorverwarmd door de afgevoerde warme lucht. De 
koude lucht zal ook uit de grondbuis afkomstig zijn en zal dus ook een temperatuur van 
10 graden hebben. Voor de eventuele naverwarming kan de warmtepomp bijspringen 
omdat deze zelf met een temperatuur van 25 -35 graden werkt. De ventilatie zal tevens 
vraaggestuurd worden. Er hangen dan sensoren die vocht, temperatuur en C02 meten in 
de woningen en hierop de balansventilatie kunnen bijstellen. 
Voor de bovengelegen verdiepingen kan er gewoon natuurlijk geventileerd worden. Dit 
heeft geen directe invloed op de energetische prestaties van de woning door de 
gerealiseerde compartimentering van de woning. 

Overige: 
De overige maatregelen die genomen worden zijn de volgende: 

• Gebruik van PV-panelen op het dak; 
• Warmteterugwinning op de douche, er wordt hier nog wel verder onderzoek 

verricht naar mogelijke legionella vorming in het stilstaande water; 
• Alle installaties zullen elektrisch uitgevoerd worden, er zal dus ook elektrisch 

gekookt worden; 
• Speciale afzuigkap die direct naar buiten toe afzuigt, in normale toestand is deze 

volledig afgesloten, en indien het nodig is kan deze worden open gezet. 
De hoofdreden om alles elektrisch uit te voeren is dat de PV-panelen optimaal benut 
kunnen worden en dat de woning de mogelijkheid heeft om geen fossiele brandstoffen te 
gebruiken. Dit is mogelijk als de stroomvoorziening in de toekomst echt uit duurzame 
energie komt. 

H 8.3: Installatieconcept voor meer dan 100 woningen 
Verwarming: 
Het principe voor de verwarming van 100 of meer woningen is afgeleid van de zonneterp. 
Het principe is te zien op de onderstaande afbeeldingen. 

Warmtesysteem 
COz-neutraal wonen 

Fig. 8.3.1 : Principe zonneterp 
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Warmtebalans 

Fig. 8.3.2: Warmtebalans zonneterp 

Zoals ook in de afbeeldingen te zien is wordt de warmte van de kassen, welke afkomstig 
is van de zon, opgeslagen in een aquifer in de grond. De aquifer is een afgesloten 
grondwatervoorraad. De warmte is dan te gebruiken voor de verwarming en of koeling 
van de woningen. De temperatuur ligt dan rond de 25 graden en dus is het ideaal voor 
ZLTV. 
Het idee voor dit ontwerp is hierop gebaseerd, echter maakt deze geen gebruik van 
kassenbouw. De woningen zullen zelf de warmte van de zon opnemen en afgeven naar 
de aquifer. Dit zal in de vorm van een glazen kap over het dak gedaan worden. Hierin 
lopen dan leidingen met water die in verbindingen met de aquifer staan onder de grond. 
Gedurende de warme maanden in het jaar kan er voldoende warmte door de vele 
woningen in de grond worden opgeslagen zodat er in de koude maanden warmte is voor 
de ruimte verwarming. Het principe is te zien in de afbeelding hieronder. 

---tocpfw -----

Fig. 8.3.3: Opzet centraalsysteem voor een woonwijk 

Het is een ideaal verwarmingsysteem omdat er geen energie nodig is om water of lucht 
te verwarmen die nodig zijn om een woning warm te krijgen. Er is echter wel een grotere 
schaal nodig om dit te realiseren. Het is relevant om dit mee te nemen in dit onderzoek 
omdat er vaak op grote schaal rijtjeswoningen gebouwd worden. 

Warmtapwater: 
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De bereiding van warmtapwater volgt het zelfde principe als het concept voor minder dan 
50 woningen. 

Ventilatie: 
De ventilatie volgt hetzelfde principe als het concept voor minder dan 50 woningen. 

Overige: 
Deze zullen hetzelfde zijn als bij het concept voor minder dan 50 woningen. 

Conclusie installaties: 
Beide systemen zijn zo bedacht dat ze optimaal samenwerken met het 
compartimenteringconcept. Dit is dan ook vaak de hoofdmotivatie om te kiezen voor de 
desbetreffende installaties. 
Overal is er veel informatie te vinden over energiezuinige installaties, het nadeel is echter 
wel dat het vaak commerciële informatie is. De informatie is dus vaak niet voorzien van 
negatieve kenmerken. In het installatiedocument, welke in de bijlagen is toegevoegd, is 
getracht om hier helderheid in te scheppen. 
Na aanleiding van de aflevering van Zembla over de balansventilatie in Vathorst is er veel 
ophef over dit systeem geweest. Hieraan is veel aandacht geven, zoals ook bij onder 
andere het onderdeel ventilatie te lezen is. Er zijn veel onafhankelijke onderzoeken 
hierover te vinden, deze zijn in de literatuurlijst zijn terug te vinden. 
De installatieruimten en het leidingen verloop zullen in het volgende hoofdstuk 
"Ontwerp"behandeld worden. 
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Hoofdstuk 9: Ontwerp 

Voor dit hoofdstuk is het handig om de tekeningen op A3 formaat erbij te nemen 
aangezien de afbeeldingen zelf vaak klein zijn. 

Fig. 9.0.1: Uitstraling ontwerp 

H 9.1: Uitleg ontwerp 

Het ontwerp is aan de hand van de onderzochte projecten en opmerkingen van de 
bewoners gemaakt. De belangrijkste kenmerken van het ontwerp zijn: 

• De oriëntatie richting het zuiden; 
• Tochtportalen aan de voor- en achterzijde; 
• Zonwering in de vorm van balkon; 
• Horizontale scheiding compartimenten; 
• Ontworpen installatieruimtes. 

De indeling van een enkele woning 
is als volgt: 

Begane grond: 
• Woonkamer, 35,5 m2; 
• Tochthal noordzijde, 4,3m2; 
• Tochthal zuidzijde, 3,2 m2; 
• Keuken, 8,3 m2; 
• Toilet, 1,8 m2; 
• Hal, 6,9 m2; 
• Installatieruimte 1, 4,7m 2 , 
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Fig. 9.1.1: Begane grond 

47 



Eerste verdieping: 
• Twee slaapkamers, 13,3 en 

13,2 m 2 ; 

• Gang, 8,1 m2 ; 

• Badkamer, 6,2 m 2 ; 

• Extra kamer, studie- werk- of 
hobbykamer, 11,9 m 2 ; 

Tweede verdieping: 
• Slaapkamer, 16,1m2 ; 

• Installatieruimte 2, 6m 2 

:A (g 
------------ J 

Fig. 9.1.2: Eerste verdieping 
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Fig. 9.1.3: Tweede verdieping 
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H 9.2: Constructie & bouwelementen 
De woningen zullen op een paalfundering geplaatst worden, hierop komen vervolgens de 
funderingsbalken. Als begane grondvloer is er gekozen voor een kanaalplaatvloer, 
bovenop kunnen in een afwerklaag de leidingen voor ZLTV geplaatst worden. De 
hoofddraagconstructie bestaat uit prefab gewapende betonnen (wanden die tevens als 
woningscheidende wanden dienen) en een draagstructuur bestaande uit stalen kolommen 
en liggers. Een van de betonnen wanden zal een u vorm krijgen en daarmee de stabiliteit 
van de woningen garanderen. De stalen draagconstructie van liggers en kolommen 
bevind zicht in het midden van elke woning. Deze constructie wordt gebruikt om de 
houten verdiepingvloer te ondersteunen, zodat de overspanning niet te groot wordt. De 
houten verdiepingsvloer zal zoveel mogelijk prefab gemaakt worden zodat de 
bouwsnelheid omhoog kan. Dit wordt straks nog verder besproken tijdens bouwproces 
De vloer lijkt veel op een infra+ vloer aangezien de leidingen tussen de balken lopen en 
er later nog eventueel bijgekomen kan worden. 

De gevels zullen in houtskeletbouw(HSB) worden uitgevoerd, hiervoor is gekozen voor de 
HSB die vaker in passiefhuizen wordt toegepast. Op de HSB-elementen zullen nog wel 
baksteenstrips gelijmd worden zodat de uitstraling van de overeenkomt met de wensen 
van de bewoners. Een detail van de wandopbouw is te zien in het volgende detail. 

~-11-----• Ost>-plaat 15mm 

Fig. 9.2.1: Detail opbouw gevel 

Deze opbouw gebruikt houten I-liggers om zo een beter temperatuurverloop in de 
constructie te krijgen. 

Fig. 9.2.2: Voorbeeld van een houten I-ligger 
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Het verschil in temperatuurverloop is te zien in de onderstaande afbeeldingen: 

Fig. 9.2.3: Temperatuurverloop 
normale HSB 

Fig. 9.2.4: Temperatuurverloop 
HSB met I-liggers 

Hier is dan goed te zien dat het temperatuurverloop bij HSB met de I-liggers veel 
rechterverloopt en dus energetisch gezien beter is dan de normale versie van HSB. Een 
bijkomend voordeel is dat er op deze wijze veel materiaal bespaard wordt, dit komt 
overeen met de eerste stap van de Trias Materia. 
Tot slot zal het dak worden uitgevoerd als een prefab sporenkap van hout, dit systeem 
heeft bewezen dat ze snel en eenvoudig uit te voeren is. 
Bewust is er gekozen om zo veel mogelijk hout toe te passen in het ontwerp, om op deze 
wijze het totaal aan primaire energie, dat nodig is om de woningen te bouwen, omlaag te 
krijgen. Een andere keuze is om de gehele gevel dampopen te laten worden. Het 
dampopen bouwen heeft meerdere voordelen: 

• Kans condensatie door scheuren in dpc-folie wordt voorkomen, dit gebeurd nog 
vaak door dat er toch nog installaties door de wand moeten of door onvakkundige 
uitvoering; 

• Het huis kan ademen en dus is niet alleen van het ventilatiesysteem afhankelijke 
voor de regeling van het binnenklimaat. Het leven in een plastic omhulsel gevoel 
van bewoners wordt hiermee omzeild 

Dampopen bouwen heeft wel consequenties en de belangrijkste is dat er een aangepaste 
manier van materiaaltoepassing moet zijn. Het principe is redelijk eenvoudig, pas van 
binnen naar buiten steeds dampopener materialen toe. Om te testen of de toegepaste 
opbouw van dit ontwerp hieraan voldoet is er een glaserberekening toegevoegd in bijlage 
6. 

H 9.4: Bouwproces 
Om een beeld te krijgen hoe het gebouw gemaakt wordt is hieronder een beknopte 
samenvattingen van de bouwvolgorde van een woning. 
Ruwbouw: 

1. Bouwklaar maken terrein 
2. Prefab funderingspalen slaan 
3. Funderingsbalken aanleggen 
4. Kanaalplaten leggen 
5. Prefab betonnen scheidingswanden plaatsen 
6. Staalconstructie in het midden plaatsen 
7. Prefab houten vloerelementen plaatsen 
8. Prefab HSB-wanden plaatsen 
9. Prefab sporenkap plaatsen 

Afbouw: 
10. Installateurs werkzaamheden 
11. Afwerking van het gebouw 

De afwerking van het gebouw bestaat onder andere uit de volgende dingen: 
1. Aftimmering van houten vloer 
2. Plafonds maken 
3. Kierdichtingen 
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4. Ramen plaatsen 
5. Gevelstrips plaatsen 
6. Verfwerkzaamheden 

De basis van het gebouw is snel op te zetten doordat er veel met prefab elementen 
gewerkt wordt. 
Het grootse winstpunt is het op een centraal moment de installaties in de woning te laten 
aanleggen door de installateurs. Dit is in lijn met het Slimbouwen principe. Hierdoor kan 
de bouwsnelheid aanzienlijk versneld worden. Afbeeldingen van de stappen van het 
bouwproces zijn te v inden bij de tekeningen. 

H 9.5: Realisatie van compartimenten 

Fig. 9.5.1 : Scheiding tussen warm en koud in doorsnede ontwerp 

Hierboven is de scheiding te zien van de compartimenten in het ontwerp, verdere 
afbeeldingen zijn te vinden in het tekeningenboek. 
Om de scheiding tussen de verschi llende compartimenten te realiseren zijn er 
verschi llende bouwkundige ingrepen nodig. De belangrijkste ingreep is de scheiding 
tussen boven en beneden, namelijk de verdiepingsvloer. Deze zal geïsoleerd en 
luchtdicht moeten worden uitgevoerd. De keuze is gevallen op een houten vloer, dit 
vanuit de Trias Materia en vanuit het eenvoudig wegwerken en later weer bereiken van 
leidingen. Een detail van deze vloer is hieronder te vinden. 
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Fig. 9.5.2: Detail van houten verdiepingsvloer 

Een andere belangrijke maatregel is het aanpakken van de verbinding tussen de twee 
verdiepingen, namelijk te trap. De toegang naar de trap is bewust geplaatst in het 
tochtportaal aan de noordzijde van de woning. Hierdoor zal de hoeveelheid warme lucht 
die naar boven stijgt minimaal zijn als de deur wordt geopend. De deur zelf zal een 
luchtdichte deur worden die gedurende de koude maanden gesloten dient te blijven. In 
de zomer toestand kan de deur vergrendeld aan de muur worden. Zo wordt de overlast 
van een luchtdichte deur geminimaliseerd. Verder zullen de wanden net als de onderkant 
de trap nog geïsoleerd worden. De zullen met hoogwaardige isolatie (Kooltherm) 
geïsoleerd worden. 
Dit is ook te zien in een stuk van de doorsnede. 

Fig. 9.5.3: Scheiding tussen warm en koud door isolatie onderkant trap 

Verdere tekeningen met daarin de compartimentering aangegeven vind u in het 
tekeningen boek. 

H 9.4: Installaties 
Voor de realisatie van het ontwerp nemen we het installatieconcept voor minder dan 50 
woningen aan. 
In dit concept komen de volgende installaties : 
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• Warmtepomp; 
• Ventilatiesysteem met warmteterugwinning; 
• Fiwihex-units; 
• Zonneboiler, zonnecollectors 4,4m 2 met voorraadvat en naverwarmer 
• PV-panelen; 
• Grondbuizen. 

Er zijn in de woning twee 
installatieruimtes gerealiseerd en 
er is een verticale leidingschacht 
langs de trap gemaakt t.b.v. de 
doorvoer van alle leidingen. Dit is 
ook te zien in de volgende 
afbeeldingen. 
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Installaties 

Fig. 9.4. 1: Installatieruimte Fig. 9. 4.2: Installatieruimte 2e 
BG +leidingschacht +leidingschacht 

Hier is in het rood aangegeven waar de verticale leidingschacht zich bevind. 
Op de begane grond worden de volgende onderdelen geplaatst: 

• Warmtepomp; 
• Ventilatiesysteem met warmteterugwinunit; 
• Opkomende grondbuizen; 
• Aanvoer elektriciteit en water. 

Op de tweede verdieping worden de volgende onderdelen geplaatst: 
• Voorraadvat van de zonneboiler met naverwarmer; 
• Aansluitingen voor PV-panelen. 

Op het dak komen dan de zonnecollectoren en de PV-panelen. 
Aangezien er soms boven langer verbleven dient te worden, komt er op elke kamer een 
Fiwihex-unit. Hiermee kan de ruimte alsnog naverwarmd worden de bewoner. 

9.4.1: Comfort 
Het comfort binnen het ontwerp wordt voor een groot deel door de installaties bepaald. 
De installaties, met name de balansventilatie op de begane grond, zullen uitgevoerd 
worden dat ze voldoen aan de volgende eisen: 

• Geluidsniveau onder de 25 dB(A); 
• Luchtstroomsnelheid onder de 0.18m/s; 
• Relatieve luchtvochtigheid tussen de 38-70%. 

De controle op het binnenklimaat zal geschieden door het systeem vraaggestuurd uit te 
voeren. Vraaggestuurde ventilatie houdt in dat er sensoren in de ruimtes hangen die 
dingen zoals temperatuur, C02 en vochtigheid meten. Indien één van deze waarden niet 
klopt kan het systeem de ventilatie aanpassen zodat deze weer op de vereiste waarden 
komt. 
Het geluidniveau kan onder de 25 dB(A) blijven als er in het ventilatiesysteem niet te 
veel bochten gemaakt worden. Tevens zullen de WTW-unit en de ventilatiebuizen goed 
geïsoleerd worden zodat geluidsoverlast geminimaliseerd wordt. 
De ZLTV zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat doordat de warmte door middel van 
straling aan de ruimte wordt afgegeven. 
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Hoofdstuk 10: Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden. De 
energiezuinigheid van woning wordt behandeld en ook de kosten zullen berekend. 

H 10.1: Trias Materia 
Voor de berekening van de Trias Materia is er in het kader van dit onderzoek alleen 
gekeken naar de primaire energie die in de woning zit. Deze is berekend op basis van de 
kengetallen uit bijlage 2. De bouwelementen waarin de meeste materialen zitten zijn 
meegenomen in deze berekening. Dit zijn onder andere de volgende: 

• Vloeren 
• Wanden 
• Constructie 
• Dak 
• Fundering 

Er is niet alleen gekeken naar de uiteindelijke primaire energie van het ontwerp zoals 
deze in dit onderzoek is opgebouwd. Er zijn drie opties van het ontwerp gekeken, 
namelijk de volgende: 

• Optie "Less means More", dit is het ontwerp zoals deze in dit onderzoek 
beschreven is; 

• Optie Minimum, dit is het ontwerp maar dan met een minimum aan primaire 
energie in de materialen; 

• Optie standaardbouw, dit is het ontwerp zoals deze met de tegenwoordige 
bouwwijze gemaakt zou worden. 

Op deze manier is er te zien hoe het "Less means More" ontwerp zich verhoudt ten 
opzichte van de rest. 
De fundering is buiten beschouwing gelaten omdat deze waarschijnlijk overal hetzelfde 
zal worden uitgevoerd. De resultaten waren oorspronkelijk in gigajoule uitgedrukt maar 
zijn herberekend naar kWh om een helder beeld hiervan te vormen. 

Samenvatting 
Vloeren Wanden Constructie Dak Totaal 

Less means More 34380 34380 40176 10478 119415 
Percentage t.o.v. minimum 574% 180% 1444% 100% 311% 
Percentage t.o.v. normaal 73% 78% 80% 88% 78% 
Minimum Primair Ontwerp 5992 19097 2781 10478 38350 
Percentage t.o.v. Less means More 17% 56% 7% 100% 32% 
Standaardbouw 46922 43974 50220 11857 152974 
Percentage t.o.v. Less means More 136% 128% 125% 113% 

Fig. 10.1.1: Primaire energie verschillende opties in kWh 

Zoals te zien is het minimum primair ontwerp momenteel het energiezuinigst. Deze is 
dan ook bijna volledig opgebouwd uit hout. In het "Less means More" ontwerp is er ook 
rekening gehouden met de wensen van de bewoners en de installaties die nog in de 
woning moeten komen. 
Het "Less means More" ontwerp levert echter wel een besparing op van 22% t.o.v. de 
standaard bouw. 

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

Less means More t.o.v. 
standaardbouw 

Besparing % Besparing kWh 

22% 33559 kWh 

Fig. 10.1.2: Besparing van Less means More t.o.v. Standaardbouw 

128% 
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Dit is een goede initiële besparing op energie, echter dient er wel een kanttekening 
gemaakt worden dat de Minimum opzet nog drie maal zo efficiënt is met de primaire 
energie dan het "Less means More" ontwerp. De redenen hiervoor zijn de 
woningscheidende wanden, de kanaalplaatvloeren en de staalconstructie in het midden 
van de woning. Deze zijn bewust gekozen door hun eigenschappen om installaties te 
huisvesten of om bouwprocestechnische redenen. 

H 10.2: Energiezuinigheid 
Met het programma HAM-base is er gekeken naar de totale warmtevraag van de woning. 
Met dit programma kan men de warmtevraag van de woning berekenen. Het programma 
berekend ook de temperatuur, temperatuuroverschrijdingen en luchtvochtigheid van de 
woning. De input die in het programma ingevoerd moet worden zijn de volgende: 

• Oriëntatie van de woning; 
• Opbouw van de wanden en vloeren; 
• Type ramen; 
• Beschaduwing; 
• Type verwarming; 
• Koudebruggen; 
• Gebruikschema, wanneer en hoelang wordt er verwarmd; 

De optimale resultaten zonder verwarming van de bovenste verdieping kunt u hieronder 
vinden. 

thermal mass = 7.01 7.01 4.24 kWh/K 

gasverbruik = 58.216 m3 gas 
temperatuuroverschrijdingen in uren 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3.) 
362 209 125 84 45 24 7 0 0 0 0 
8760 4790 3547 1031 146 9 0 0 0 0 0 
2237 1559 788 294 64 3 0 0 0 0 0 
1931 1219 533 149 23 0 0 0 0 0 0 

4000 
(I) 

DIJ 5 
0 

-'= 
E 2000 
::3 
u 

0 
22 24 26 28 3.) 

temperature 

Fig. 10.2.1: Zonder verwarming verdiepingen 

In deze afbeelding is te zien hoeveel temperatuuroverschrijding er is in het jaar. 
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solar util.fac.=0.72 casual util.fac.=0.82 zone1 T>25 C=9 hours 
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Fig. 10.2.2: Zonder verwarming verdiepingen 

In de bovenstaande figuur staan de temperaturen, zonnewinsten, luchtvochtigheid en de 
warmtewinsten afgebeeld. 
De blauwe lijn is de beneden verdieping, de groene lijn is de eerste verdieping en de rode 
lijn is de tweede verdieping. 
Aangezien de bovenste verdiepingen soms wel verwarmd moeten worden heb is er 
hieronder nog een berekening gedaan waarop elke dag de bovenste verdiepingen een 
paar uur verwarmd worden. 

solar util.fac.=1 casual util.fac.=1 zone1 T>25 C=9 hours 
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Fig. 10.2.3: Met verwarming verdiepingen 
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thermal mass = 7.01 7.01 4.24 kWh/K 

gasverbruik = 430.97 m3 gas 
temperatuuroverschrijdingen in uren 

~ 

20 
362 
8760 
2853 
2683 

5000 

4000 

5 3000 .c 

~ 2000 
u 

21 
209 
5338 
1613 
1289 

22 

22 23 24 25 
125 84 45 24 
3846 1059 151 9 
827 314 68 3 
579 176 27 0 

24 26 28 30 
temperature 

26 27 28 
7 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Fig. 10.2.4: Met verwarming verdiepingen 

29 30 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

De resultaten zijn nu dichter bij de realiteit. Het totaal aan warmtevraag is voor de 
woning nu ongeveer 4189kWh. Voor de productie van de warmte in de woningen wordt 
een warmtepomp gebruikt. Deze heeft als eigenschap dat voor 1kWh aan elektriciteit 4 
kWh aan warmte kan worden geproduceerd. Met dit gegeven verbruikt de woning 1047 
KWh per jaar aan elektriciteit. De oppervlakte van de woning binnen de wanden is 
ongeveer 70m 2 , omgerekend komt het totaal voor de warmtevraag dan op 14,96 
kWh/m 2 /jr. Waarschijnlijk zal de werkelijke waarde lager liggen dan dit aangezien er nu 
van een worse case scenario uitgegaan wordt. 

Vergelijking met een standaarwoning: 
Een standaard woning heeft het volgende verbruik: 

• Gemiddeld gasverbruik: 1.485m3 

• Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.346kWh 
Hierbij is ongeveer 2/3 van het gasverbruik voor de verwarming van de woning. Om een 
beeld te vormen hoeveel zuiniger het ontwerp "Less means More"is worden de 
bovenstaande waarden omgerekend naar kWh. 

• Gemiddeld gasverbruik in kWh: 14.404kWh 
• Verbruik aan verwarming 9603kWh 
• Verbruik aan warmtapwater 4801kWh 
• Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.346kWh 

Totaal aan kWh in een standaard woning is dan 17750. 
Less means more heeft de volgende verbruiken: 

• Verbruik aan verwarming 1047kWh 
• Verbruik aan warmtapwater 3127kWh 
• Verbruik aan elektriciteit 4500kWh 

Het verbruik voor warmtapwater wordt lager doordat een zonnecollector per m 2 

ongeveer 39m 3 ofwel 378kWh bespaard op jaarbasis. Het elektriciteitsverbruik van de 
woning komt wel iets hoger te liggen door de toepassing van alle apparatuur. 
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Het totaal komt hiermee op 8674kWh per jaar. Dit is dan voor een worse case scenario 
omdat er de maximale waarde voor warmtevraag is meegenomen en de WTW op het 
douche water nog is buiten gelaten. 

Less means more is heeft slechts 11°/o van de normale energie nodig voor 
ruimteverwarming. 
Less means more is, inclusief het normale elektriciteitsverbruik, ongeveer 52°/o 
energiezuiniger dan een normale woning. 

Door toepassing van PV-panelen kan dit percentage nog flink verlaagd worden. PV
panelen van 160WP leveren ongeveer 125kWh per jaar en kosten ongeveer 960 euro per 
m 2 • Op het dak is er naast de zonnecollectoren nog ruimte voor 35m 2 aan PV-panelen. 
Deze zouden dan 4.375kWh aan energie kunnen opleveren per jaar. Hiermee zou het 
totaal aan benodigde energie voor Less means more op 4299kWh komen. 
De terugverdientijd voor deze opzet is: 
Kosten PV: 960*35=33.600 euro 
Besparing PV per jaar: 4375*0.22=962.5 euro per jaar 
Terugverdientijd: 33.600/962.5=34,9 jaar 
Zoals hier te zien is het eigenlijk niet rendabel om PV-panelen toe te passen als men het 
uit kostentechnisch oogpunt wil doen. De terugverdientijd van 35 jaar is langer dan de 
technische levensduur van de PV-panelen van 25 jaar. PV-panelen worden eigenlijk pas 
interessanter als het technisch rendement omhoog gaat of als de kosten omlaag gaan. 

De woning heeft een EPC van 0.3, deze waarde zal in het echt lager liggen aangezien de 
maximale waarde van isolatie was in het programma slechts een RC van 5,5. Hieronder 
is het uitkomstblad te vinden. 

De EPC waarde staat bij keuzepakket in deze output. 
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H 10.3: Kosten 
Voor dit onderzoek zijn de aannemingskasten voor het ontwerp berekend. Dit is op basis 
van zes woningen gedaan. De kosten zijn nog wel exclusief de kosten voor een 
zonneboiler en PV-panelen. De gehele begroting staat in bijlage 5. Hieronder is het 
eindblad van de begroting te vinden. 

Eindblad 

I. Direàe kosten naar categorleên 

aantal uren: 2.466 
totaalloorl(oat• uren x 33,00 
totaal materiaal: 
totaal onderaannemer: 

Directe kosten 

Verrekenbare hoeveelheden 
Netto stelposten 

Totaal direàe kosten 

Staartbereke~ 

Directe kosten 
Verrekenbare hoeveelheden 
Netto s18~en 

Totaal direàe kosten 

BouwplaatsKosten 

Algemene kosten 

Winst en risico 
Onvoorzien 

9'Y. van 977.549 

6,00% van 1.065.528 

3,00o/.van 1.129.460 
0,00% van 1.129.460 

Totaal aanneemsom exci.BlW 

BlW 1G,OO%van 1.163.344 

Totaal aanneemsom inci.BlW 
Eindblad 

I. Direàe kosten naar categorleên 

81.380 
131.356 
7§4 813 

ffl7.549 

0 

977.549 

ffl7.549 
0 

ffl7.549 

1.065.528 

1.129.460 
33.884 

1 ü;äy: 

221 .035 

1.384.379 

100,00% 

109,00% 

0/ 

115,54% 
3,47% 

I • iilfo 
: 19,01o/. 

De aanneemsom inclusief per woning bedraagt dus 230.729 euro. Dit is omgerekend 
1138 euro/ m2. 
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Hoofdstuk 11: Conclusies en aanbevelingen 

H 11.1: Conclusies 

De probleemstelling van dit onderzoek was als volgt: 

"Hoe dient de toekomstige nieuwbouw van woningen te worden aangepakt zodat deze 
een minimale impact op het milieu heeft en er een minimale hoeveelheid fossiele 
brandstoffen voor het gebruik nodig zijn?" 

Om deze probleemstelling te beantwoorden zijn er de volgende deelvragen 
geformuleerd: 

Welke maatregelingen binnen energiezuinige woningbouw hebben er in het 
verleden succesvol gewerkt? 

De belangrijkste bewezen maatregelen voor energiezuinige woningbouw zijn de 
volgende:" 

• Hoge isolatiewaarden re van 10 m2K/W; 
• Mechanische ventilatie met WTW; 
• Luchtdicht bouwen, O,Sach@SOPa; 
• Overstek als zonwering tegen overhitting; 
• Oriëntatie richting zuiden; 
• Toepassing van tochthallen 
• Grondbuis voor verwarming en koeling ventilatielucht 

Welke maatregelingen moeten er genomen worden om de woning voor een 
bewoner comfortabel en gezond te maken? 

Het belangrijkste om dit te realiseren is gedaan door de ervaringen en belangen van de 
bewoners mee te nemen in het ontwerpproces. Dit is in de volgende onderdelen terug te 
vinden: 

• Scheiding tussen boven en beneden, boven kan er natuurlijk geventileerd worden 
zonder dat er veel energieverlies op treedt; 

• Dampopen bouwen, de mensen leven niet meer in een plastic omhulsel. De 
woning ademt hierdoor meer; 

• Vraaggestuurde balansventilatie; 
• Ontwerpen van de installaties; 
• Verwarming door straling. 

Welke maatregelingen zijn er nodig zodat een woning een minimale 
hoeveelheid fossiele brandstoffen verbruikt? 

Het antwoord op deze vraag bestaat voor een groot deel uit de maatregelen die bij de 
eerste deelvraag gegeven zijn. De volgende punten dragen nog verder bij het reduceren 
van de te verbruiken fossiele brandstoffen: 

• Compartimentering, het alleen verwarmen van de begane grond; 
• Toepassing van zonneboiler, om energiebehoefte voor warmtapwater te verlagen; 
• PV-panelen op het dak voor productie van elektriciteit; 
• Volledig elektrisch uitvoeren van de woning biedt de mogelijkheid om in de 

toekomst de woning volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. 

Op welke manier zal er met materialen omgegaan moeten worden? 
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De omgang met materialen met de Trias Materia als onderlegger gedaan moeten worden. 
Deze heeft als basis de volgende stappen: 

1. Beperk het materiaalgebruik; 
2. Gebruik hernieuwbare materialen en/of materialen met een lage impact op 

het milieu; 
3. Gebruik eindige grondstoffen efficiënt en duurzaam. 

Beantwoording Probleemstelling: 
De probleemstelling beantwoord door de deelvragen uit te werken. Het heeft 
geresulteerd tot een woning die slechts 11% van de standaard hoeveelheid voor 
verwarming nodig heeft. Voor het materiaalgebruik is er een besparing van 22% ten 
opzichte van een standaard woning te vermelden. Dit is een besparing van ongeveer 
33.500kWh. Hiermee kan de woning in principe al bijna 4 jaar voor energievoorzien 
worden. 
Doordat de woning speciaal is ontworpen voor de bewoners kan er worden gezegd dat 
het ontwerp een comfortabele leefomgeving levert. 

Less means More 
De steeds minder wordende voorraad eindige grondstoffen zorgt ervoor dat we meer 

aandacht voor het efficiënt gebruik van deze grondstoffen moeten hebben 
Als we minder eindige grondstoffen gaan verbruiken houden we hier meer van over 

voor de toekomst 

H 11.1: Aanbevelingen 
Voor verder onderzoek zijn er de volgende aanbevelingen: 

• Optimaliseren kosten/energiezuinigheid van de woningen; 
• Primair energieverbruik van energiezuinige woning optimaliseren, hier is namelijk 

nog veel te halen zoals te zien is bij de resultaten van de Trias Materia; 
• Elektriciteitsverbruik van verlichting en apparatuur verlagen, deze neemt een 

steeds groter aandeel van de totale operatie energie van de woning in beslag; 
• Luchtstromen simuleren op BG; 
• Ontwerpen van installaties exact bekijken; 
• Een handleiding of instructie voor de bewoner; 
• Inbraak veiligheid en nachtventilatie(zomer) 
• Damp-open bouwen verder modelleren. 
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Fig. 9.4.1: Installatieruimte BG + leidingschacht 
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Afstudeeronderzoek 

-Less means More
"comfortabel energiezuinig wonen" 

Bijlagen 

Energiebalanswoning Minimum energiewoningen 

Lindas 

65 



Bijlage 1: 
In deze bijlagen vind u de verdere informatie rondom de projecten van Schiedam en 
Amersfoort. 

Vragenlijsten bezoeken Amersfoort en Schiedam 

Vragen voor de bewoners 

1. Wat vind u van de uitstraling van de woning? 

2. Hoe is het comfort binnen de woning? Tocht geluid vocht? 

3. Is de woning gedurende de winter voldoende warm? 

4. Is de woning gedurende de zomer voldoende koel? 

5. Hoeveel energieverbruikt u ongeveer in één jaar? 

6. Gebruikt u naar uw eigen maatstaven veel weinig of een normale hoeveelheid 
energie tijdens het dagelijks gebruik? 

7. Heeft u problemen ervaren sinds u in deze woning woont? Zo ja welke? 

8. Welke verbeterpunten kunt u mij geven voor een vervolgproject zoals deze? 

9. Zijn er volgens u nog maatregelingen waardoor het geheel energiezuiniger zou 
kunnen worden? 

Spiderweb1 
Comfort: 

0 + ++ 
Gebruiksvriendelijkheid 

0 + ++ 
Energiezuinigheid 

0 + ++ 
Prijs 

0 + ++ 
Grootte 

0 + ++ 
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Foto's bezoeken 

Pv-panelen in het dak. 
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Nieuwe opzet van het dak met hierin enkele vierkante meters aan PV-panelen en voor de 
rest gevuld met Velux-dakramen. Het gehele concept van de woning zal verdwijnen na 
deze aanpassing. 
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Woningen te Schiedam (woudhoek) 

Externe zonwaringsconstructie Woning opgedeel in kleine hokjes 
voor 

Inblaas van ventilatielucht 
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Resultaten bezoeken 
Resultaten Schiedam: 
Uitwerking bezoek minimum energiewoningen Schiedam 

In het kader van dit onderzoek heb ik ook een bezoek aan de minimum energiewoningen 
te Schiedam gemaakt. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste gegevens te vinden zijn. 

Aantal afgenomen interviews : 4 
50 Aantal verstuurde vragenlijsten: 

Respons: 21 (42%) 

De gemiddelde waarden vanuit de spiderwebs zijn als volgt: 

Descriptive Statistics 

Minimu Maxim u 
N m m Mean 

COMFORT 25 3 4 3,52 
GEBR.VR 25 1 4 3,40 
ENERGIEZ 25 2 4 3,52 
PRIJS 25 2 4 3,12 
GROOTTE 25 1 4 3,32 
UITSTRAL 25 1 4 2,76 
Valid N 

25 (listwise) 

Spiderweb bewoners minimum energiewoningen 

Comfort 

Std. 
Deviation 

,510 
,764 
,653 
,666 
,802 

1,012 

Uitstraling Gebruiksvriendelijkheid 

Grootte Energiezuinigheid 

Prijs 

Hier is duidelijk te zien dat de mensen in het algemeen tevreden zijn over hun woning. 
De uitstraling en de prijs zijn punten die wat minder beoordeeld worden door de 
bewoners. 

De vragenlijsten die zijn ingevuld geven meer een beeld waarom deze punten lager 
worden beoordeeld. 
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Prijs: 
De prijs wordt vaak te hoog bevonden door de bewoners, het zijn veelal nog 
huurwoningen en de huur ligt boven de grens waarop men nog huursubsidie kan 
ontvangen. Om een breder succes te krijgen in de woningmarkt zal er in de toekomst 
gekeken moeten worden of het mogelijk is om dit te real iseren. 

Uitstraling: 
De meeste mensen hebben wat negatief beeld over de uitstraling, uit te respons van de 
vragenlijsten komt dit wel naar voren maar niet heel erg duidelijk. In de interviews die 
zijn gehouden met vier verschillende bewoners komt dit wel duidelijk naar voren. De 
meeste mensen hadden liever een meer traditionele opzet van hun woning gezien. De 
meest voorkomende punten die men wil zien zijn hieronder samengevat: 

• Bakstenengevel; 
• Dak dat minder ver doorloopt; 
• Houten zonnewering indien nodig meer functioneler, meer in de vorm van een 

balkon; 
• Een ruimere woonkamer. 

Een tweede punt wat niet in de respons is terug gekomen maar wel in de interviews is 
het achtergrondgeluid van het ventilatiesysteem. De mensen zijn er nu wel aangewend 
maar hadden liever een stiller systeem gehad. 
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Resultaten Amersfoort: 
Uitwerking bezoek energiebalanswoning Amersfoort 

Nieuwlandseweg 40 

Hoelang bewoont U deze woning al? 
Bewoners wonen er sinds het begin en de man is tevens projectleider geweest tijdens het 
project. Man is tevens projectleider van de woningen geweest. 

Wat vindt U van de uitstraling van de woning? 
De uitstraling van de woning wordt door beide mensen mooi bevonden, de vrouw moest 
er wel aan wennen aangezien zij gewend was aan standaardwoningen. De zon levert met 
de panelen een mooi schaduwspel op. 

Hoe is het comfort in de woning? 
Comfort in de woning is in de winter beter dan in de zomer. In de zomer wil het nog wel 
eens voorkomen dat het te warm binnen wordt. Dit komt mede doordat de zonnewering 
aan de binnenkant van het dak geplaatst is waardoor de warmte alsnog de woning 
binnenkomt. 

Hoeveel verbruikt U aan energie per jaar? 

Oorspronkelijk concept 
Eerste jaar 
Momenteel 

Verbruik(kWh) 
7500 
8500 
16000 

Opbrengst( kWh) 
7500 
7000 
5500 

Een kanttekening kan hierbij wel gemaakt worden, de bewoners zijn naar eigen zeggen 
groot energieverbruikers. 

Welke problemen heeft U gehad met de woning? 
In de woning deden zich de volgende problemen voor: 

• Technische problemen met de warmtepomp 
• Op meerdere plekken een lekkage in het dak 
• Storingen met het regenwatersysteem 

Welke verbeterpunten kan U mij geven voor een vervolgproject? 
Eventuele verbeterpunten vanuit de bewoners: 

• Isolatiewaarde van glas kan beter 
• Dakhelling hoger dan 21 graden, voor waterafvoer, zontoetreding en uitzicht 

Overig: 
Het dak is van energiebedrijf en wordt binnenkort in zijn geheel vervangen en 
opgestuurd naar Afrika. 

Bij de keuken is de glazen wand verwijderd om zo meer een open ruimte te creëren. 
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Comfort 

Prijs 

Energiezuinigheid Gebrui ksvriendel ij kheid 

Comfort: 
Bewoners gegeven aan dat ze het comfort van de woning erg belangrijk vinden. 
Prijs: 
De mensen zijn bereid om extra te betalen voor een huis met energiezuinige 
voorzieningen 
Gebruiksvriendelijkheid: 
Niet heel erg belangrijk, waarschijnlijk komt dit omdat de man ook projectleider van de 
woning is geweest en dus ook wel redelijk verstand heeft van alle installaties. 
Energiezuinigheid: 
Vinden het belangrijk en ook leuk dat de woning zelf energie oplevert. 
Grootte van de woning: 
Bewoners vinden dit formaat ideaal, hebben hier ook met kinderen gewoond. 
Uitstraling: 
De woning moet zich wel onderscheiden van de rest. 
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Bij lage 2: 

Trais Materia brongegevens 
In deze bijlage zijn de gegevens te vinden die uit het boek "Minimalisering van de 
milieubelasting van woningen" komen. Deze zijn opgedeeld in de vo lgende categorieën: 

• Primaire energie van grondstoffen; 
• Primaire energie van bouwstoffen; 

• Voorraden van verschillende grondstoffen . 

Primaire energie grondstoffen : 

Nr Materiaal SG E E Opmerkingen Bron 
(kg/m 3 (GJ/t) (GJ/m 3 

) ) 
1. HOUTACHTIG 

1.1 Naaldhout 450 3,8 1,7 Gezaagd en gedroogd A 
1.2 Gelamin.naaldhout 450 12,1 5,4 Incl . lijm A 
1.3 Loofhout( Europees) 700 8,0 5,6 Gezaagd en gedroogd A 
1.4 Loofhout(tropisch) 700 12,8 9,0 Idem A 
1.5 Spaanplaat 600 11,5 6,9 30kg lijm=3GJ A 
1.6 Hardboard 1000 17,3 17,3 20kg lijn=2GJ A 
1.7 Zachtboard 250 19,2 4,8 A 
1.8 Triplex 600 16,0 9,6 A 

2. STEENACHTIG 

2.1 Zand 1700 0,1 0,2 B 
2.2 Grind 1700 0,1 0,2 B 
2.3 Kalk 900 6,3 5,7 B 
2.4 Gips 1200 3,6 4,3 SG natuurgips B 
2.5 Portlandcement 1350 6,6 8,9 B 
2.6 Hoogovencement 1350 2,5 3,4 Verdicht B 
2.7 Ongew. Beton 2400 0,7 1,7 c 
2.8 Gewapend beton 2500 1,8 4,5 A 
2.9 Gasbeton 600 2,3 1,4 B 
2.10 Cementpleister 1900 0,7 1,4 E 
2.11 Kalkpleister 1600 0,6 0,9 E 
2.12 Gipspleister 1300 0,7 0,9 E 
2.13 Metselbaksteen 1700 4,3 7,3 B 
2.14 Kalkzandsteen 2000 1,5 3,0 B 
2.15 Isolatiesteen 1300 1,6 2,1 SG afgl. Uit verh.tfm3 c 
2.16 Leemsteen 1600 0,2 0,13 c 
2.17 Natuursteen 2800 0,9 2,5 c 
2.18 Keramische dakpan 2,7 G 
2.19 kleikorrels 600 3,4 2,0 G 

3. METAAL 

3.1 Staal 7850 30 236 B 
3.2 Verzinkt staal 7850 37 290 80 kg zink/ton staal D 
3.3 Aluminium 2700 230 621 D 
3.4 Koper 9000 30 270 B 
3.5 Zink 7200 51 363 B 
3.6 Lood 12250 49 600 variatie 46-51 GJ/t D 

4. KUNSTSTOF 
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4.1 Polyvinylchloride 51 70 Granulaat H 
4.2 Polypropeen 72 65 Granulaat H 
4.3 Hogedruk polyetheen 75 72 Granulaat HOPE H 
4.4 Lagedruk polyetheen 68 63 Granulaat LDPE H 
4.5 Polystyreen (PS) 79 83 Granulaat H 
4.6 ABS 82 87 Granulaat H 
4.7 Polyurethaan (PUR) 190 3.6 A 

5. OVERIG 

5.1 Glas 2500 21 53 B 
5.2 Porselein 3,6 G 
5.3 Bitumen 1000 20 20 B 
5.4 Rubber (synthetisch) 1350 140 189 Gem. dichtheid F 
5.5 Water 1000 0,004 0,004 B 
5.6 Steenwol 35 20 0,7 G 
5.7 Glaswol 35 20 0,7 E 

6. HULPMIDDELEN 

6.1 Natuurverf 4 5 Zeer globaal E 
6.2 Synthetische verf 1200 54 65 D 
6.3 Natuurlijm 
6.4 Synthetische lijm 78 F 
6.5 Melaminehars 100 Schatting A 
6.6 Zouten 0,4 6kg zout per m3 hout A 
6.7 croesootolie 4,2 per m3 hout A 

Nr Materiaal SG Lambda Dikte(m) E E E E 
(kg/m3) (1/R) bij (kWh/m2 ) (kWh/ (GJ/t (GJ/m3) 

(W/mK) R=3,33 bij m3) 
R=3,33 

7. ISOLATIE 

7.1 Cellulose 35 0,045 0,15 6 40 4 0,1 
7.2 Houtwol 0,05 0,17 13 76 0,3 
7.3 Zachtboard 250 0,06 0,20 30 150 2,2 0,5 
7.4 Kokosvezelplaat 90 0,045 0,15 13 87 3,4 0,3 
7.5 Kurkplaat 100 0,045 0,15 18 120 4,3 0,4 
7.6 Kurkschroot 100 0,045 
7.7 Stroplaat 200 0,08 0,27 30 111 2,0 0,4 
7.8 Rietplaat 200 0,045 
7.9 Vlasplaat 300 0,08 
7.10 Houtwol magn. pi 400 0,10 0,33 35 106 1 0,4 
7.11 Houtwol cementpl. 350 0,09 
7.12 Glaswol 35 0,04 0,13 26 200 20 0,7 
7.13 Steenwol 35 0,04 0,13 26 200 20 0,7 
7.14 Vermiculiet 70 0,06 0,20 30 150 7,7 0,5 
7.15 Perliet 100 0,06 0,20 28 140 5,0 0,5 
7.16 Polysyreen (PS) 15 0,035 0,12 65 542 133 2,0 
7.17 Polyurethaan( PUR) 50 0,025 0,10 100 1000 190 3,6 

Bronnen: 
A Boorsma,1980 
B Kreijger, 1975 
c Albrecht, 1984 
D Over, 1978 
E Krusche, 1982 
F Boustead, 1979 
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G Kohier, 1987 
H Kind ler/Nikles, 1982 

Primaire energie bouwelementen: 

Bouwelement Soort materiaal Primair Eenhei Bro Opmerkingen 
e d n 

energie 
Gewapend beton 11 A 15 houtenpalen met 

FUNDERING en hout GJ/won 15 betonnen 
20 opzetters 

15 betonnen palen 
1=7m 

Conventionele opbouw 428 B 
VLOER Hout 180 MJ/m 2 c R=1,3m 2 k/W 
(BEGAN E GROND) Beton ( syst. vloer) 670 c R=1,3m 2 k/W 

HSB-wand 370 c R=1,75m 2 k/W 
isolatie met minerale 

Baksteen-beton 1150 wol, incl. gevelafw. 
HSB+baksteen 830 Idem 

GEVEL(BUITENWAND) buitenschil 960 Idem 
+ Baksteen en 650 MJ/m 2 Idem 
GEVELAFWERKING kalkzandsteen 972 B 
+ Gasbeton Betonn. Prefab 
ISOLATIE Beton 900 elementen (sandwich) 

630 met hardschuim 
Ka lkzandsteen isolatie met kurk, 
Baksteen, kurk, hout 180 bekleding met hout 

Leem, riet, hout Isolatie met riet, 
bekleding met hout 

Hout 216 B 
Baksteen 540 
Gasbeton 810 

GEVEL Leem/stroleem 108 MJ/m 2 

(BUITENWAND) Ka lkzandsteen 36 SG=1400kg/m3 
Beton 162 
Gew. Beton 378 

Hout 18 B 
Leisteen 18-36 
Baksteen 144-360 

GEVELAFWERKING Glas 216 MJ/m2 

Kunststof 432-540 
Aluminium 1260 

ISOLATIE Cellulose 22 B Bij R=3,33 
Houtwol 47 
Zachtboard 108 
Kokosvezelplaat 37 
Kurkplaat 65 
Stroplaat 108 
Houtwolmagn. plaat 126 MJ/m 2 

Glaswol 94 
Vermiculiet 108 
Perliet 101 
Polysyreen (PS) 234 
Polyurethaan (PUR) 360 c 

BEGLAZING Glas 720 B Isolerend glas, 
648 MJ/m 2 driedubbel 

Gewoon glas, 
driedubbel 

SERRE Zachthout, hardhout, 12 A Type 1: hoog 
enkel glas 115 Type 2: hoog 
Aluminium, enkel glas 7 GJ/st Type 1: laag 
Zachthout, hardhout, 94 Type 2: laag 
enkel glas 
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Aluminium, enkel glas 

DRAAGCONSTRUCTIE Hout 29 MJ/st B 12/20 
Staal 1980 IPB 220 

DAKBEDEKKING Stro/riet 7-14 B 
VOOR SCHUIN DAK Houten lei 18 

Leisteen 18-36 MJ/m2 

Betonpan 90 
Dakpan 108 
Verz. Staal 252 

DAKBEDEKKING Perspapier 2-4 B 
VOOR PLAT DAK Bitumen 2-5 MJ/m2 

Folie (PVC,PE) 7-18 

KOZIJN Aluminium 1000 MJ/st c Binnendeurkozijnen 
Staal 1300 Idem 
PVC met vurenhout 330 Idem 
Vurenhout 170 Idem, incl. synth. 
Meranti 400 verf 
Vurenhout 29 MJ/m 2 B Idem, incl. synth. 

verf 
Hardhout 72 Raam- en 
Kunststof 900 deurkozijnen 
Aluminium 288 (per 50m 2 

BINNENWAND Beton 648 B Excl. Afwerk en 
DRAGEND Kalkzandsteen 360 MJ/m 2 isolatie 

Baksteen 540 

BINNENWAND Gasbeton 216 B 
NIET DRAGEND 
BINNENWAND Gips 18 B 20mm dik 
AFWERKING Kalk 18 Idem 

Cement 29 Idem 
Tegels 29-58 
Gipskarton 43 15mm 
Spaanplaat 47 MJ/m2 13mm 
Kunststof 90 (vinyl) 
Behang 2 (papier) 
Kurk 4-7 
Linnen, bast 2-4 
Hout 11 

VERDIEPINGSVLOER Gewapend beton 540 B Inclusief trap 
1/3 baksteen, 2/3 hout 180 MJ/m 2 Idem 
Hout 108 Idem 

TRAP Hout 1400 MJ/st c Vurenhouten boom 
met hardhouten 

Staal 6800 treden 
Stalen boom met 
hardhouten treden 

Installatie Soort materiaal Primaire Een he Bro Opmerkingen 
energie id n 

WATERAFVOER Aardewerk 65 B ON 100 
PVC 108 MJ/m 
Gietijzer 198 

WATERLEIDING+ Verz.staal 18 B ON 20 
VERWARMING$- Koper 29 MJ/m 
BUIZEN Kunststof 7 

BUIZEN Polyetheen 50 F Diameter=25mm 
Koper 40 MJ/m 
Gegalvaniseerd staal 210 

WATERLEIDING Vnl. koper 0,5 GJ/wo A Pijpen, kranen 
-AANVOER n 
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WATERLEIDING PVC 8740 MJ/wo A Buis: 92kg PVC 
-AFVOER pp 7000 n A buis: 56kg PP 

C.V.VERWARMINGS- Vnl. staal 11 GJ/wo A CV install. 
SYSTEEM n leidingen en 

radiatoren 
LUCHVERWARMINGS Staal + steen wol 5 GJ/wo A Met gebalanceerde 

n Ventilatie 
SYSTEEM 
WATER, 49 MJ/m3 E De inhoud van een 
GASINSTALL- bouwv rijtjeswoning = 
ATlE olume 300m 3 

ELEKTRISCHE 37 MJ/m3 

INSTALLATIE bouwv 
olume 

ZONNECOLLECTOR Vnl. alumunium + isolerend 2880 MJ/m2 B 
glas 1440 
Vnl. staal en isolerend glas 900 
Hout, staal en isolerend glas 2693 G Vlakke plaat 
Alu(frame) koper (absorber) 1454 Parabolisch 
Isolatie + glas 

ZONNEBOILER Vnl. staal 13,5 GJ/st H Abs.opp=3m2 
Koper, alu 15,8 Abs.opp=3m2 
Kunststof 10,6 Abs.opp=3,8m2 

10,4 Abs.opp=2,4m2, 
met vacuüm 

18,4 buiscollectoren 
Abs.opp=3m2, 
geïnte-greerde 
zonneboiler 

Bronnen: 
A Fraanje, 1990 
B Krusche, 1982 
c Boorsma, 1980 
D Albrecht, 1984 
E Kreijger, 1975 
F Schaap, 1990 

Voorraden van verschillende grondstoffen: 

Product Ene* Vor. Winn. Prod. Bouw Bewon. Sloop Opm. 

Trop.hout x x -/-- -/-- 1) 
(onbehand.) 
Trop.hout x x 0 --1--- 1) 
(behand.) 
Hout gem.str 0 -/-- 1) 
(onbehand.) 
Hout gem.str 0 0 --1--- 1) 
(behand.) 
Houtspaan pl. 0 0 
Multi-/Tripl 2) 
(tropisch hout) 
Mult-/Tripl 0 
(niet-tropisch) 
Hard-/zacht- 0 0 
board 
Metsel- 0 -/-- 0 -/--
baksteen 
Overig grof 0 -/--
keramisch 
Metselspecie -/-- 0 -/-- 3) 
Betonspecie 0 -1-- 0 -/-- 3) 
Betonwaren 0 -/-- 0 0 -/-- 3) 
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Kalkzandst. 0 -/-- -1-- 0 -!--
Natuurgips -/-- -/-- 0 -/--
Ro-gips 0 -/-- 0 -/--
Staal 0 0 4) 
Zink 0 4) 
Aluminium 0 0 4,5) 
Lood 0 4) 
Koper 0 0 4) 
Steenwol --1---
Glaswol --/-- -/-- --/---

Bitum.prod. 6) 

Voorbeeld Gevel: 
Zoals in het verslag al gemeld is komen er verschillende aspecten kijken bij de 
materiaalkeuze. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt er hier de keuze voor een type 
buitengevel uitgewerkt. 
Hieronder een illustratie van een gevelopzet met hierbij het de onderzoeken deel in het 
rood aangegeven. 

Deze wand bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Metselwerk; 
2. Luchtspouw; 
3. Isolatie; 
4. Kalkzandsteen. 

Voor dit voorbeeld wordt er naar de volgende verschillende buitengevels gekeken: 
1. Metselwerk gevel; 
2. Houten gevelbekleding. 

Metselwerk gevel Houten gevel 

Als eerste wordt er gekeken naar een gevel dat bestaat uit metselwerk. De eerste stap is 
die gemaakt wordt is het maken van een levensloopboom. 

82 



Levensloopboom Metselwerk: 

•Klei 

• Wallor 

•ZIInd 

• MeiliDioxiden 

•c.m.nt, 
portiendcement 

•RJvlenand 

• Wallor 

•Kalk 

•Tnls 

I Baksboenwand Onderhoud 
voor.-n 
periode ven 
SOjalor 

Eventuele schadelijke gevolgen naar milieu 

Nu is er duidelijk welke grondstoffen er gebruikt worden en hoe ze verwerkt zijn in het 
geheel. 
De tweede stap is het maken van de procesboom, deze is hieronder te zien. 

Procesboom van een metselwerk gevel : 

~ 
~ 

Kallefb-lek 

T oevoegif19: 

•Zand 

•Water 

•Cement 

•Kalk 

~ 
~ 

Zandwinning 
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De productieomvang van een simpele baksteengevel is enorm, er zijn veel verschillende 
processen die doorlopen moeten worden voordat het product eindelijk kan worden 
toegepast. 

De derde stap is het uitzoeken van de verschillende gegevens, dit wordt mede met 
behulp van de bijlagen gedaan . 
Primaire energie baksteen 
Voorraad water 
Voorraad klei 
Voorraad zand 
Voorraad cement 
Voorraad kalk 
Voorraad tras 
Voorraad metaaloxiden 
Uitstoot schadelijke stoffen 
Recyclebaarheid 
Onderhoud 

7,3GJ/m 3 

++ 
+ 
++ 

Onbekend 
0 
--1-

++ 

Het tweede onderdeel waarnaar gekeken wordt is de houten gevel, net zoals bij de 
metselwerk gevel wordt hiervan een levensloopboom gemaakt. 
De Levensloopboom Houtengevelbeplat ing: 

Ruwe grondstDtfen: 1 Bouws!Df: 
............................................... ..... . . ~ - - · ·- --------- -- ......... ... --

Bouwd .. l: Gebruik: , Sloop: 
· · - ....... - .... ......... .. . ....... L ........................ - ... • • 

; 

Naaldhout , 
bljvoort>e.ld i Houten I 
:"' red ·1 rabatde lom 

1 i• l*ydlng 
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Eventuele schadelijke gevolgen naar milieu 

tweede stap is het maken van procesboom, deze is hieronder te vinden. 
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Procesboom van een houten gevel : 

NaoldhoutwN1ning ·I 6all<en 

I 
Hcxblr'Wiric:ingsfabriak 

F m I ""'"'" I I '""'"J 
I 

Regels 

Opslog/verkoop 

Het gehele productieproces is hierin beschreven. De volgende stap gemaakt dient te 
worden is het invullen van de gegevens. 

Primaire energie Naaldhout 
Voorraad 
Uitstoot schadelijke stoffen 
Recyclebaa rheid 
Onderhoud 

1,7GJ/m3 
++, hernieuwbaar 
0 
Niet of nauwelijks 

Nu beide gegevens bekend zijn is het belangrijk om te kijken hoeveel materiaal er nodig 
is voor één vierkante meter, dit is belangrijk omdat de materialen anders niet met elkaar 
vergeleken kunnen worden 

Bakstenenmuur 1m2: 
0,09m3 Baksteen, heeft 0,657GJ nodig om geproduceerd te worden. 
O,Olm3 Specie, bestaat uit zand en cement,0,032 GJ heeft nodig om geproduceerd te 
worden. 
Het totaal wordt hiermee dus 0,689GJ/m2 voor een bakstenen muur. 

Houten geve/1m2: 
Rabat +regelwerk levert O,Olm3 , een houten gevel van naaldhout heeft dus 0,017GJ 
nodig om geproduceerd te worden. 

Op basis van deze gegevens en de gegevens die eerder zijn opgezocht kan er gesteld 
worden dat uit milieutechnische overwegingen de houten gevel de betere keus is. Het 
kan echter per project verschillen wat voor uitstraling er verwacht wordt of hoe het 
onderhoud van een woning moet zijn . Indien toch voor een metselwerk gevel gekozen 
wordt, is het aan te raden om het gehele proces nog eenmaal te doorlopen en dan 
verschillende soorten metselwerk met elkaar te vergelijken. Hierdoor kan er binnen de 
verschillende metselwerksoorten de beste gekozen worden. 
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Berekening primaire energie: 

Constructie 
St.llen construcüt 

Totul constructie 
'\4oeran 
Hot.terwber 

KlnulpluW~r 

Totulvloeren 
O.k 
HouteN porert..1p 
Totuld• 

Totulw.,dln 
Totaal aan imiiÎ,.. .narai• 

Mni mum Primair Onlw.-p 

c:.onst:ructie 
Cor.tructie hout 

Totul oonstruot ie: 
"'-on 
Houterwb•r v.rcfieping 

Tot.uiYioer.,.. 

Totulwandln 
Totaal aan ·m~re enar · 

3: <n daordbouw 

Construct ie 
stalen construotie 

Totaal constructie 
\o1oeren 
Kanaalplu~loe r BG 

Ka na a lpla a~ I oer ver die ping 

Totaalvloeron 
Dak 
Houtens porerlcap 

Totaalda. 
W<nden 

Bu~engovol 

Prefab betonnenwanden 

Totaalwanden 
Totaal aan prima i re enerQie 

Samenvatting 

Less means More 

1GJ-:27aNVh 

.... , PE,GJit TotM 
48 3J 144 
1 ... 

.and PE,GJJt TotNI Nuldhout PE, G.Jit Tot.ul VIISIJOI.IU. PE. GJJt Totul Ho\tblpil't.. PE, GJJt T~ul 

4.8~ 0,1 0 ,48QO 1,44 3,8 ~,472 0,2088 4 1.CJ1~ 0,4 4.8 2 ,:1)4 
Gtw.bekln PE, GJ/t Tot.ul MnlelkYioer PE, G..llt Totul PS..Isolo~lill! PE, GJit Totul 

18,g t.B 34,[)2 11,7 0.7 8,1Q 0,3QQ 133 03,007 
104.15118 

Huidbout PE, GJit Totul \Ao1slsolltil PE, G.Jif. Totul Houtbtplllting PE, GJII Totul 

8;l ·~ 31-'4 o.n 4 1.238 o,gge 4,8 4,7BCB 
37 66118 

Nu lethout PE, GJJt TotM ~•slsolatie PE. GJJt Tol.ul Hotb~ptl~ PE, GJ/t TotMI B.lkstMn PE, GJit Totul 
1,0:32 3 ,8 3,02'15 0,85 4 3,4 815 4,8 32.4 0,355 4.3 23~ 

Gew.beton PE, GJJt Totul 
33.0 1,8 80,48 

123,2281 
409,4027 GJ 114223.3533 kWh 

Nulcflout PE, GJJt Tou..t 

2.824 ·~ Q,Q712 
QQ712 

~ PE, GJit Totul Nuldhout PE. GJit Tollil ~sil:olltl• PE, GJJt Tota~l HoltNiplating PE, OJJI: Tol1.ll 
4 ,a;e o.1 o ,.qage; 1,44 3,8 ~An o,20B8 4 1 ,arf!/2 o .• "'-8 2.3l4 

Nuklholi: PE, OJit Tot.ul '\Aislsolltle PE. G.Jit: Tol.ul HcuA:b119lltlng PE, GJit Tot.ut 
Hl~ 3,8 ~.QE!tl O,eQ8215 4 2703 0 ,7 4.8 3,35 

2147EB 

Nuldhout PE. GJit Totul ~sinlltit PE. G.Jit Totul Holotb•pwtnQ PE, GJit Totul 
sa 3~ a1 114 o.:n 4 12311 o.- 4.8 4,10C8 

37 ~563 

Nuldhout PE, GJit Totul \lt1Sisolltie PE. GJJt Tolul Houtbeplltlng PE, GJit Total Gevelriurtchg PE, G.Jit Tol1.ll 
1,032 3.B 3 ,Q2115 0.815 4 3,4 "'e 4,8 21.0 o .01 "'8 o,oqe 

NuiOI'IoW: PE, GJit Tot.ul Vl.asisolltît: PE. GJII: Tol.ul lt:uA.piiUng PE, GJJt Tota~l 

8 ,4 3.B 31P.2 0 ,882 4 3t529 O.B4 4,8 "'-032 
ea.-

1374684 GJ 38~.~ !.Wh 

Staal PE, GJ/1 Totaal 
6 al 100 

100 

Gew.beton PE,GJ/1 Totul Afwelkvloer PE, GJ/1 Totaal PS-isolah PE, GJ/1 
18,9 1.8 34.02 11,7 0,7 8,19 0,3QQ 133 

Gew.beton PE, GJ/1 Totaal Afwelkvloer PE,GJ/1 Totaal 
34,55 1.8 62,203 15,28 0,7 10,69"1 

100,181 

Naaidilout PE, GJ/1 Totaal Stoerwol PE,GJ/1 Totul HoutbeplltinG PE, GJ/1 
8.3 3.8 31,M 0,300 2lJ 0,18 O,QQC 4,8 

42.5003 

kakzandsteen PE,GJ/1 Totaal aa.steen PE, GJ/1 Totul steerwol PE. GJ/1 
17.8 1t5 26,7 15,13 4,3 M.O!il 0,2638 2lJ 

Gew.belon PE, GJ/1 Totaal 
33.6 1.8 60,48 

157,!115 
ö48,29ES GJ 152974,80n kWh 

Vloeren Wanden Constructie Dak 
34380 34380 40176 10478 

Percentage tov minimum 574% 180% 1444% 100% 
Percentage tov normaal 
Minimum Primair Ontwerp 
Percentage tov Less means More 
Standaardbouw 
Percentage tov Less means More 

Less means More tov 
standaardbouw 

73% 78% 
5992 19097 
17% 56% 

46922 43974,59 
136% 128% 

Besparing% 

22% 

80% 88% 
2781 10478 

7% 100% 
50220 11857 
125% 113% 

Besparing kWh 

33559 kWh 

Totaal 
53,067 

Totaal 
4,7803 

Totul 
5,378 

Totaal 
119415, 

311% 
78% 
3835 
32% 

152974 
128% 

86 



Bijlage 3: 

Inventarisatie installaties 

Inhoudsopgave: 
Hl Inleiding: 
H2: Introductie 
H3: Totaal systemen 
H3.1: Brink elimate systems 
H3.2: Itho energiewoning 
H4: Verwarming en warmtapwater 
H4.1: Traditionele verwarming en warmtapwater 
H4.2: Warmtepomp 
H4.3: Houtpelletsysteem 
H4.4: Zonneboiler 
H4.5: Warmtekrachtkoppeling 
HS: Ventilatie 
HS.l: Natuurlijke ventilatie 
H5.2: Mechanische aanvoer of mechanische toevoer 
H5.3: Balansventilatie 
HG: Overige installaties 
H6.1: PV-panelen 
H6.2: WTW-apparatuur 
H6.3: Grondbuis 
H6.4: Douche-WTW 
H6.5: Hotfill 
H7: Totaalbeeld installaties 

Hl: Inleiding 

30 
31 
32 
32 
33 
34 
34 
34 
36 
37 
38 
39 
39 
39 
39 
41 
41 
42 
43 
44 
45 
47 

Tegenwoordig wordt het steeds belangrijker om goed na te denken over de 
energiezuinigheid van verschillende woningbouwprojecten. Dit komt voornamelijk 
doordat we met zijn alleen steeds bewuster worden van de klimaateffecten van ons 
consumptiegedrag. Woningen zullen hierdoor beter moeten worden geïsoleerd, 
luchtdichter en met energiezuinige installaties worden uitgevoerd. Vooral bij de 
installaties is er vaak nog onduidelijkheid over kosten, werken en het ruimtebeslag . 
Dit document heb ik gemaakt om een beeld te vormen van de installaties die veel 
worden gebruikt binnen energiezuinige woningbouw . 
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H2: Introductie 

Veel energiezuinige installaties maken gebruik van eigenschappen uit de natuur Deze 
eigenschappen kunnen zowel positief als negatief gezien worden. De drie bruikbare 
eigenschappen uit de natuupr zijn hieronder weergegeven: 

• Zon 
• Lucht/wind 
• Bodem 

De zon: 

Negatieve eigenschappen: 
• Straling; 
• Overhitting. 

Positieve eigenschappen: 
• Licht; 
• Warmte; 
• Energie. 

De zon kan binnen een woning op de volgende manieren gebruikt worden: 
• Passieve zonne-energie door oriëntatie van gebouw; 
• Omzetting naar energie met PV-panelen; 
• Omzetting naar warmte met Zonnecollectoren. 

Lucht/wind: 

Negatieve eigenschappen: 
• Tocht; 
• Infiltratie, energieverlies. 

Positieve eigenschappen: 
• Frisse lucht; 
• Koeling; 
• Energie. 

Wind kan binnen een woning op de volgende manieren gebruikt worden: 
• Koeling door lucht naar binnen te halen en warme lucht af te voeren; 
• Omzetting naar energie door gebruik van windmolens; 
• Verversing van de binnenlucht 

Grond/aarde: 

Negatieve eigenschappen: 
• Kou; 
• Vochtigheid; 
• Radon. 

Positieve eigenschappen: 
• Koeling; 
• Verwarming; 
• Zwaartekracht. 

De bodem kan binnen een woning op de volgende manieren gebruikt worden: 
• Koeling van lucht of water in de zomer; 
• Voorverwarming van lucht of water in de winter; 
• Luchttransport door zwaartekracht (warme lucht stijgt en koude lucht daalt), 

creëren van natuurlijke ventilatiestromingen. 
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De meeste installaties zijn dan ook gebaseerd op deze principes, omdat deze gratis zijn 
en onuitputtelijk zijn. In de volgende hoofdstukken zal er verder op de verschillende 
installaties worden ingegaan. 

H3: Totaalsystemen 
Binnen Nederland zijn er twee leveranciers welke een totaalpakket van installaties 
leveren voor energiezuinige woningbouw. Deze zijn van Brink en Itho, de systemen 
zullen hieronder behandeld worden: 

H3.1: Brink Climate Systems: 
Om een helder beeld te krijgen van dit systeem zullen we deze onderverdelen naar 
energiebron, warmteproductie en distributie. 

Energiebron: 
Warmteproductie: 
Distributie: 
Warmtapwater: 

V..-

---

-

Werking: 

Gas 
Renovent HR 
Lucht 
Zonneboiler 

~~ 

'-' --

-

-
".._ 

- NI•~ 

-.t 

• Zonne-energie zorgt voor de verwarming van de zonneboiler voor warmtapwater; 
• HR-toestel zorgt voor naverwarming als er te weinig zonne-energie is; 
• Warmteterugwinning uit ventilatielucht 
• Naverwarmer verwarmt ventilatie lucht op gewenste temperatuur (tot 48 graden) 

De woning wordt dus met lucht verwarmd en gekoeld, warmtapwater komt van de 
zonneboiler. 

H3.2: Itho Energiewoning 
Energiebron: 
Warmteproductie: 
Distributie: 
Warmtapwater: 

Elektriciteit 
Warmtepomp 
Vloerwarming (lage temperatuurverwarming) 
Zonneboiler 
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Werking: 
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• Warmtepomp levert de zorgt voor de ruimteverwarming 
• Warmterugwinning op ventilatielucht 

De verschillende onderdelen die in de afbeelding te zien zijn, zijn als volgt: 
1. Warmtepomp; 
2. Leidingen t.b.vonttrekking van bodemenergie; 
3. Vloerverwarming; 
4. Voorraadvat voor warmtapwater; 
5. Warmteterugwinning uit douche; 
6. Warmteterugwinning uit ventilatielucht 
7. HR wasemkap 

Binnen dit systeem zijn veel technieken opgenomen welke goed met elkaar werken, 
hierdoor is een stabiel totaalsysteem geleverd als basis voor energiezuinige woningbouw. 

H4: Verwarming & warmtapwater 

Het verwarmen van een woning geschiedt in principe op twee manieren: 
• Verwarmen van lucht en deze inblazen in de woning; 
• Verwarmen van water en deze door radiatoren of door de constructie 

(vloerverwarming) laten lopen. De verwarming komt dan door straling of 
convectie. 

Voor de verwarming of bereiding van warmtapwater in een energiezuinige woning zijn er 
verschillende mogelijkheden. Hieronder is een opsomming gegeven van de meest 
toegepaste mogelijkheden: 

1. Traditionele verwarming & warmtapwater, radiatoren met Hr-ketel; 
2. Warmtepomp; 
3. Houtpelletsysteem; 
4. Luchtverwarming, met bijvoorbeeld ventilatiesysteem; 
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5. Zonneboiler; 
6. Warmtekrachtkoppeling. 

Binnen deze systemen zijn ook nog mogelijkheden om deze te koppelen met ventilatie 
en/of warmtapwater, voorbeelden hiervan zijn te zien bij het hoofdstuk totaalsystemen. 

H4.1: Traditionele verwarming & warmtapwater 
Algemeen: 
De traditionele verwarming bestaat uit radiatoren met een Cv-ketel. Tegenwoordig 
worden er al wel Hr-ketels toegepast die een hoger rendement behalen, zoals de HR107. 

-
Voordelen: 

• Veel ervaring met systeem; 
• Makkelijke bediening voor bewoners door thermostaat. 

Nadelen: 
• Energieverbruik; 
• Niet goed te combineren met andere energiezuinige installaties. 

H4.2: Warmtepomp 
Algemeen: 
Net als het principe van een koelkast is de werkwijze van een warmtepomp eenvoudig, 
deze onttrekt warmte aan de lucht, het water of de aarde en geeft deze door aan het 
verwarmingssysteem. 
De gratis natuurlijke energie wordt eerst naar de warmtewisselaar (verdamper) van de 
warmtepomp gevoerd. Hier bevindt zich het vloeibare koudemiddel, dat nu de warmte 
van de energiebron opneemt en daarbij verdampt. De compressor zuigt het gasvormige 
werkmedium aan en perst dit samen. De druk loopt op en de temperatuur stijgt. 
Vervolgens zorgt een tweede warmtewisselaar (condensor) ervoor, dat de warmte in het 
circulatiesysteem van de verwarming terechtkomt. 
Tenslotte volgt een drukverlaging door het expansieventiel en de circulatie begint weer 
opnieuw. Zo wordt van goedkope natuurlijke laagwaardige warmte, nuttige 
hoogwaardige warmte gemaakt. Hieronder wordt dit allemaal in een afbeelding 
samengevat: 
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Opgesl.tgen 

zonn....,.rgkt 
uit: 

Elektrisch& .... , .. 
uit bl,lv: Wllll.v..cht 

windlnlrgle 
ellktr. zonnecell1n 

Koudekringloop 

De warmtepomp kan met twee systemen werken, namelijk: 
1. Het gesloten systeem; 
2. Het open systeem. 

De namen verklaren hier het verschil al, bij het gesloten systeem blijft de vloeistof in een 
kringloop zitten en bij het open systeem is dit niet het geval . 
Voordelen : 

• Er zijn al veel ervaringen in Nederland met het systeem opgedaan; 
• Goed rendement, men stopt er lkWh elektriciteit in en er komt 4kWh aan warmte 

uit.Bij een goede COP 
Nadelen: 

• Rendement voor hogere temperatuur is minder goed, hierdoor meest geschikt 
voor lage temperatuur verwarming; 

• Ruimtebeslag van het systeem. 
Kosten: 
De gemiddelde kosten van een warmtepomp liggen tussen de 2.500 voor een 
warmtepompboiler (alleen voor warmtapwater) en 4.500 euro voor een 
combiwarmtepomp (ruimteverwarming en warmtapwater). 

Aandachtspunten warmtepompboiler (sbr) 

• In de woning dient mechanische afzuiging aanwezig te zijn. 
• Houdt bij het ontwerp rekening met de plaatsing van een warmtepompboiler 

en de mogelijkheid om onderhoud te plegen. 
• De opstellingsruimte van de warmtepomp moet geschikt zijn in verband met een 

beperkte hoeveelheid geluid en trillingen die een warmtepomp kan veroorzaken. 
• Reserveer een vloeroppervlak van minimaal 0,6 x 0,6 m2 en een hoogte van 1,8 

m. Bij een boilervat < 200 liter moet rekening worden gehouden met een 
vloerbelasting < 500 kg/m2. Bij een boilervat > 200 liter moet rekening worden 
gehouden met een vloerbelasting > 500 kg/m2. 

Aandachtspunten warmtepomp voor verwarming en warmtapwater(sbr) 

• Warmtepompen worden altijd uitgevoerd als lage temperatuur verwarming (dus 
met vloer- en/of wandverwarming) . 

• Een warmtepomp heeft een eigen warmtebron nodig (bijvoorbeeld warmte uit de 
ventilatielucht of bodemwarmte) . 
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• De opstellingsruimte van de warmtepomp moet afgestemd zijn op de 
warmtepomp die geluid en trillingen kan veroorzaken. 

• De individuele warmtepomp voor een woning neemt meer ruimte in beslag dan 
een ketel. Reserveer minimaal 0,7 x 0,7 m2 installatieruimte en neem tijdig 
contact op met een leverancier. Zorg dat de ruimte voldoende toegankelijk is. 

H4. 3: Houtpelletsysteem 
Algemeen: 
Het houtpelletsysteem kan zowel warmtapwater als verwarming voor een woning 
leveren. Het systeem bestaat uit een kachel die houtpellets verbrandt, dit gebeurt op een 
manier die een hoog rendement levert. De energie-inhoud van houtpellets is 
4,95kWh/kg. De houtpellets laten zich als volgt vergelijken met andere producten: 
- 1m3 aardgas =1,8kg houtpellets 
- 11 stookolie =2kg houtpellets 
De werking van het systeem is in de 
volgende afbeelding te zien. 
De houtpellets kunnen bovenin worden 
bijgevuld, in sommige types wordt dit 
automatisch gedaan met een 
wormschroefsysteem dat de pellets naar de 
verbrandingsruimte voert. In de 
verbrandingsruimte worden de pellets op een 
efficiente wijze verbrand.Er zijn projecten in 
Duitsland bekend waarbij een groot 
houtpelletsysteem decentraal van een 
woningblok komt te staan en zorg draagt voor 
de verwarming van een geheel blok. 

-

-

-

-

n Houtpalletkachel 
-

Opslag Wl 
Decentraal voor een geheel blok 

Voordelen: 
• Houtpellets komen uit een gesloten kringloop en dragen dus nauwelijks bij aan de 

C02 uitstoot; 
• Primaire energie die nodig is om de houtpellets te maken is gering, 10 maal 

minder dan er benodigd is voor gas of elektriciteit; 
• Prijs pellets is momenteel gunstig, of dit verandert als er meer vraag naar komt is 

nog onduidelijk. 
Nadelen: 

• Systeem moet wel bijgevuld worden (bij kleine reservoirs en in koude maanden 
kan dit elke dag zijn), naar gas en elektriciteit heeft men geen omkijken; 

• Afvoer van rook; 
• Opslagplek voor de houtpellets; 
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• Acceptatie door bewoners. 
Kosten: 
Kosten van het systeem voor een normale woning ligt rond de 2.000 euro. De prijs van 
één kilo houtpellets ligt rond de 20 eurocent, dit kan goedkoper uitvallen bij massa
afname. De laat zich vergelijken met aardgas en elektriciteit op de volgende manier: 
lm 3 aardgas = €0,70 = lOkWh 
lkg pellets = €0,20 =5kWh 
lkWh = €0,25 =lkWh 
De prijzen voor een systeem dat een appartementencomplex kan verwarmen zal nog 
nagevraagd moeten worden. 
Afmetingen: 
Een houtpelletkachel voor een normale woning heeft een ruimte nodig van 0,5*0,5*1. 
Hiernaast is er ook extra ruimte nodig voor de opslag van de houtpellets. De opslag voor 
pellets voor een normale woning bedraagt ongeveer lm2 , hier kunnen dan twee pellets 
met houtpellets staan. Voor grote projecten zal hiervoor meer ruimte nodig zijn, 
bijvoorbeeld de kelderruimte. 

H4.4: Zonneboiler 
Algemeen: 
Een zonneboi ler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector 
vangt zonlicht op. 
Een zonnecollector bestaat uit een donker gekleurd buizenstelsel dat afgedekt is met een 
vlakke glasplaat. Hier laat men dan een vloeistof door lopen die vervolgens wordt 
opgewarmd door het zonlicht. Bij felle zon kan de temperatuur van het water oplopen tot 
90C. Dit water kan dan vervolgens voor verschillende doeleinden gebruikt worden, 
namelijk: 

• Voor een zonneboilersysteem; 
• Voor een warmtepomp; 
• Voor overigeverwarmingsof warmtapwater doeleinden. 

Bij een zonneboilersysteem wordt het warme water opgeslagen in een voorraadvat. 
Als de warmwaterkraan wordt opengedraaid stroomt het koude water via een 
warmtewisselaar door het opgewarmde voorraadvat naar de kraan. Als het water niet 
warm genoeg is, wordt het water bijverwarmd door de cv-ketel, de geiser of de 
warmtepomp. Dit wordt naverwarming 
genoemd. collector 

r-------i cv-ketel 

koud water 

Standaard opstelling zonneboiler, eventueel kan dit 
dus ook gecombineerd worden met een warmtepomp 

Voordelen: 
• Simpele installatie 
• Goed rendement 
• Goed te combineren met bijna elk systeem 

Nadelen: 
• Ruimtebeslag; 
• Kans op lekkage's. 

Kosten: 
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De kosten voor een gemiddeld systeem liggen rond de 2.600 euro voor een normale 
woning. 
Afmetingen: 
Diameter van een opslagvat van 100 liter is 0,5 meter. Hier zal dus ruimte voor 
gereserveerd moeten worden. Bij grotere opslagvaten zal meer ruimte gereserveerd 
moeten worden. 
H4.5: Warmtekrachtkoppeling 
Warmtekrachtkoppeling is de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit. 
Elektriciteitscentrales hebben een elektrisch rendement van ca 40%, de rest van de 
energie uit de gebruikte brandstoffen komt vrij als warmte. Deze warmte kan voor 
andere toepassingen gebruikt worden, zoals voor het verwarmen van woningen. 
Voordelen: 

• Goedkope energie die anders niet benut wordt; 
• Altijd voorhanden. 

Nadelen: 
• Moet dichtbij een krachtcentrale zitten; 
• Alleen toepasbaar op wijkniveau. 
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HS Ventilatie 

Voor de venti latie binnen een woning zijn er de volgende verschillende methodes: 
1. Natuurlijke ventilatie; 
2. Mechanische toevoer; 
3. Mechanische afvoer; 
4. Balansventilatie. 

Sommige van deze varianten kunnen ook met elkaar gecombineerd worden. 

HS.l: Natuurlijke ventilatie 
Algemeen: 
Bij natuurlijke ventilatie wordt er geventileerd door het openen van ramen. 
Voordelen: 

• Eenvoudig in gebruik; 
• Goedkoop. 

Nadelen: 
• Mate van ventilatie is slecht regelbaar; 
• Slecht voor energiezuinigheid, warmte van woning gaat verloren. 

H5.2: Mechanische toevoer of mechanische afvoer 
Algemeen: 
Bij deze methode wordt lucht in of uit de woning gehaald met ventilatoren. 
Voordelen: 

• Eenvoudig aan te brengen 
• Betere regelbaarheid van de mate waarin er geventileerd wordt. 

Nadelen: 
• Kan zorgen voor lawaai in de woning; 
• Verbruikt elektriciteit. 

H5.3: Balansventilatie 
Algemeen: 
Balansventilatie is een systeem waarbij er mechanische toe- en afvoer is, die op elkaar is 
afgestemd. Met ventielen blaast het systeem lucht in of juist uit. De ventielen zijn via 
luchtkanalen aangesloten op een centrale ventilator en een warmtewisselaar. De 
warmtewisselaar warmt meestal via een WTW-unit (verder informatie hierover staat 
verderop in dit document) de verse lucht op voordat die het huis in gaat. 
Rondom balansventilatie was een tijd terug veel commotie door fouten die gemaakt 
waren in Vathorsts. Veel van de problemen (slecht binnen klimaat) hadden eenvoudig 
voorkomen kunnen worden. Bij de toepassing van dit systeem moeten alle partijen 
binnen een project integraal samenwerken, een goede afstemming van het systeem door 
alle partijen is noodzakelijk voor het goed functioneren. De verschillende partijen die 
elkaar goed moeten informeren zijn als volgt: 

• Opdrachtgever; 
• Installateur welke systeem aanbrengt; 
• Leverancier van het systeem; 
• Aannemer en onderaannemers; 
• Huurders/kopers; 
• Architect. 

Als extra optie is er om vraaggestuurd te gaan ventileren. Hierbij wordt er door sensoren 
precies gemeten .hoeveel C02 en vocht en bewoners er in de woning zijn. Het systeem 
bepaalt vervolgens hoeveel er geventileerd dient te worden. 
Voordelen: 

• Besparing op energierekening; 
• Controle op ventilatie; 
• Positief effect op EPC-berekening. 

Nadelen: 
• Mogelijke overlast door lawaai; 
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• Zeer goede afstemming tussen de verschillende partijen nodig; 
• Systeem vereist een goed onderhoudsplan; 
• Bij slecht geïnstalleerd systeem kunnen gezondheidsklachten optreden . 

Hier onder is nog een schema toegevoegd met daarin punten waarop gelet dient te 
worden en de kosten van de verschillende systemen. 

~ 

natwtt< mach. toevoer mach. atvcs bé&1s 

I.J.Jd'1tkNallteit en debletm +I· ++ + +++ 

T9fl'1lEI'atuJrcorrlat tochtr1sk:o \IOOI\'E!IW<rmen! tocttnslro goed 

lllwaal van buttm? ~ goed mogeijk goed 

Lawaai van lnslalatle? geen opgelet! beperld opgaall 

Eenvoud +I· .. . . .. 

Eigen elektrldteitsvet'bl\.ik neen bepel1<t beperld opgelet! 

Bler~atle neen neen 'WPbola' WTW 

Blerge voa \I9IWé!I1'Ti'lg normaal ~ namaal laag 

rn4oEd ~ E-pal beperkt beperl<1 red4 beperl<1 groot 

Toepasbaar In verbwMngEr1 moeiiJ< moeliJl ~ ~k 

01derhoud beperl<1 matig matig toog 

Gebnikskost beperl<1 matig matig toog 

8)6teeol<ost (E) 800.1500 1Q00.200J 5000-7COO 

Met eenvoud wordt hier de eenvoud van de installaties bedoelt. Natuurlijke ventilatie is 
makkelijker te bedienen en te begrijpen dan een balansventilatiesysteem. 
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H6: Overige installaties 
In dit laatste hoofdstuk worden de overige systemen behandeld die worden toegepast 
binnen energiezuinige woningbouw. Dit zijn de volgende systemen: 

1. Zonnepanelen; 
2. WTW-apparatuur; 
3. Grondbuis; 
4. Douche WTW; 
5. Hot Fill. 

H6.1: PV-panelen 
Algemeen: 
PV- panelen kunnen interessant zijn in projecten waar een iets groter budget is. De 
aanschafkosten van een PV- installatie zijn aanzienlijk, maar PV-panelen dragen wel 
positief bij aan de EPC van een woning en verzorgen elektriciteit voor de installaties die 
in een project worden toegepast. 
Er zijn twee manieren waarop PV-panelen ofwel zonnepanelen worden toegepast: 

1. Autonoom, de energie wordt hierbij opgeslagen in accu 's; 
2. Netgekoppeld, energie wordt direct aan de woning geleverd, als er teveel 

elektriciteit geproduceerd wordt dan wordt deze weer teruggeleverd aan het net. 
De drie meest toegepaste zonnepanelen zijn de volgende : 

Monokristallijn silicium zonnecellen zijn gemaakt van siliciumplakken, die uit een 
groot donkerblauw ' monokristal' zijn gezaagd. Dit alles is een kostbaar en traag proces. 
(30% marktaandeel) 

Multikristallijn silicium zonnecellen worden gegoten en zijn goedkoper en eenvoudiger 
te maken dan monokristall ijn silicium. Het rendement van deze cellen ligt iets lager dan 
dat van monokristallijn zonnecellen.(50% marktaandeel) 

Amorf silicium wordt niet zoals beide voorgaande kristallijnmaterialen uit een blok 
silicium gezaagd, maar wordt op een ondersteunend materiaal 'opgedampt'. Door het 
gebruik van relatief weinig silicium en een versimpeld productieproces kunnen 
kostprijsverlagingen plaatsvinden.(10% marktaandeel) 

De huidige rendementen zijn als volgt : 

Techniek Afkorting Rendement[%] Vermogen I m2 [VVp] 
Monokristallijn me-Si 17% 130Wp silicium 
Polykristallijn 

pc~ si 15% 120Wp silicium 

Amorf-si I i cium a-Si 7% 60Wp 

Voordelen : 
• Levering van duurzame energie; 
• Simpel systeem; 
• Lange technische levensduur > 30jaar. 

Nadelen: 
• Hogere aanschafwaarde, daarmee ook langere terugverdientijd ; 
• Momenteel nog niet echt rendabel, branche verwacht dat zonnepanelen over 10 a 

15 jaar goedkopere energie leveren dan het regul iere energienet. 
Kosten: 
De kosten voor een systeem dat redelijk standaard is in de bouwfase komen ongeveer op 
4,20 euro per geïnstalleerde Wp ex BTW. Een complete installatie van 4 panelen komt 
hiermee dan op ongeveer 4300 euro, dit is dan inclusief montage. 

H6.2: WTW-apparatuur 
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Algemeen: 
Bij mechanische ventilatie en centrale klimaatsystemen kunnen de ventilatieverliezen 
met 40-80 %worden gereduceerd door warmteterugwinning (WTW). 

Voordelen: 
• Ventilatieverliezen worden gereduceerd ; 
• Kleinere koel- of verwarmingscapaciteit benodigd. 

Nadelen: 
• Ruimtebeslag; 
• Aanschafkosten; 
• Schoonmaken; 
• Geluid; 
• Onderhoudskosten en elektriciteitsverbruik. 

Er zijn vier verschillende WTW-units momenteel te onderscheiden in de markt: 
1. Een regeneratief warmtewiel; 
2. Een platen- of buizenwarmtewisselaar; 
3. Heatpipe; 
4. Twincoil. 

Deze hebben allemaal een andere werking en hebben ook hun voor- en nadelen. 

1. Regeneratief warmtewiel: 

Algemeen: 
Een warmtewiel bestaat uit een anorganische massa (zoals magnesium die wordt 
rondgedraaid met een elektromotor. 

Voordelen: 
• Vochtoverdracht is hier mogelijk. 

Nadelen: 
• Ruimtebeslag; 
• Eventuele stankoverlast. 

Rendement: 
• Tussen de 60 en 70% 

Kosten: 
Nog niet bekend. 

2.Piaten- of buizenwarmtewisselaar: 
Algemeen: 
Een platenwarmtewisselaar bestaat uit een aantal dunne, geribbelde platen. Deze platen 
worden tegen elkaar aangedrukt in een frame, waarbij de randen van de platen zijn 
voorzien van een pakking of waarbij de platen aan de randen aan elkaar worden gelast. 
Op deze manier ontstaan parallelle kanalen tussen de platen. De ene vloeistof wordt door 
de even kanalen geleid, terwijl de andere vloeistof door de oneven kanalen wordt geleid. 
Als er een temperatuurverschil bestaat tussen de twee vloeistoffen, zal warmte door de 
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platen heen van de warme vloeistof naar de koudere vloeistof worden overgedragen. Dit 
zelfde principe is er ook voor lucht. 

Voordelen: 
• Simpel en goedkoop; 
• Goed rendement. 

Nadelen: 
• Kan makkelijk vervuilen met hoge stofgehaltes. 

Kosten: 
1.500-25.000 euro bij een luchtdebiet van 1000-40.000m3 /uur. 

3. Heatpipe: 
Algemeen: 
Een heatpipe is een pijp gevuld met een medium dat warmte overdraagt door te 
verdampen en te condenseren. 

,,, 
Voordelen: 

• Geen verliezen; 
• Hoge capaciteit. 

Nadelen: 
• Hoge kosten. 

Kosten: 
Rond de 10.000 euro, toepassingen hiervan worden voornamelijk in de industrie 
gebruikt. 

4. Twincoil: 
Algemeen: 
Bij een twin coil systeem wordt gebruik gemaakt van twee lucht/water batterijen, 
verbonden met pijpen. Het warmteoverdragend medium is water/glycol, het laatste ter 
voorkoming van bevriezing. 
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Voordelen: 
• Aan en afvoerkanalen hoeven niet bij elkaar te zitten; 
• Weinig ruimtebeslag en re latief goedkoop. 

Nadelen: 
• Laag rendement; 
• Hoge secundaire energiekosten . 

H6.3: Grondbuis 
Algemeen: 
Dit is een middel om lucht in de winter voor te verwarmen en in de zomer lucht te koe len 
voordat men het binnen haalt. Er loopt een stelsel buizen(30-50 meter lang) door de 
grond op een diepte van ongeveer 2 meter. Op deze diepte is de temperatuur het gehele 
jaar circa 12 graden, zie ook afbeelding. 

....... 

t 

...... 
- luchtfilter 

Verse lucht wordt via een buizenstelsel naar binnen 
gehaald 

bodemtemperatwr 

- jan 
- feb 

~---++-----~-----------------4 ~mart 

I -~ ~--~+-----~----------------~ ~me J -juni 
v - juti 

-10 0 10 20 30 40 

- al.li 
- sept 

okt 
rov 
dec 

De temperatuur van de grond op 2 meter diepte is 
het gehele jaar ongeveer 10 graden 
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Dit is echter wel de informatie van de leverancier van de grondbuizen dus het kan een 
vertekend beeld zijn. 
De lucht is nu al voorverwarmd doordat deze de temperatuur van de bodem heeft 
opgenomen, hierdoor wordt er al een aanzienlijk deel bespaard op de stook- koelkasten. 

Voordelen: 
• Te combineren met bijna elk systeem; 
• Simpel systeem dus weinig kans op falen; 

Nadelen: 
• Heeft veel ruimte nodig, dus minder geschikt voor kleine kavels; 
• Lastig te reinigen; 
• Gevoelig voor vandalisme. 

Kosten: 
Zeer laag, mits er grondwerkzaamheden worden gedaan voor de bouw. 
H6.4: Douche-WTW 
Algemeen: 
Een douche-WTW is een simpel systeem dat gebruik maakt van het warme water wat 
normaal gesproken wordt weggespoeld zonder er iets mee te doen. Het principe van de 
douche WTW is als volgt: 
Een douche-WTW is qua werking vergelijkbaar met een ventilatie-WTW, maar dan 
bedoeld voor warmteterugwinning uit water in plaats van lucht. Door een douche-WTW 
wordt namelijk de restwarmte van het afvoerwater van de douche hergebruikt om het 
nog koude douchewater mee voor te verwarmen. Dit principe is bij het douchen zeer 
geschikt, omdat hier sprake is van gelijktijdig gebruik en hergebruik van warmte. De 
werking is ook hieronder in de afbeeldingen te zien. 

Voordelen: 
• Geen elektrische onderdelen dus kans op falen is nihiel 
• Simpel systeem dat altijd een goed rendement levert; 
• Korte terugverdientijd . 

Nadelen: 
• Meest geschikt voor nieuwbouw of totaal renovaties; 
• Schijnt kans te zijn op legionellavorming. 

Kosten: 
De kosten voor dit systeem liggen rond de 500 euro (excl. Btw). Een douche-WTW kan in 
een 4-persoonshuishouden 85 euro per jaar besparen op de gaskosten, daarmee heeft 
het systeem een zeer korte terugverdientijd van ongeveer 7 jaar. 

H6.5: HotfiJI 
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Algemeen: 
Dit is een extra maatregel om energie te besparen op het gebied van wasmachines en 
vaatwassers. Deze machines nemen koud water en warmen dit weer op tot de gewenste 
temperatuur, door de hoge benodigde primaire energie is dit een inefficiënt proces. Hotfill 
is een apparaat dat het mogelijk maakt om warmtapwater direct te gebruiken voor deze 
machines. Het mengt het koude en warme water tot de gewenste temperatuur. 

Voordelen: 
• Besparing van 10 tot 35% op energieverbruik; 
• Makkelijk te installeren; 
• Makkelijke bediening; 
• Op elke wasmachine toepasbaar. 

Nadelen: 
• Heeft een aansluiting voor koud en warm water nodig 
Kosten: 

De kosten voor een Hotfill bedragen ongeveer 270 euro. 

Technische specificaties: 
• afmetingen: 180 x 140 x 58 mm; 
• eigen stroomverbruik: max. 13 W; 
• voor wasmachines tot: 3.500 W; 

H7: Totaalbeeld installaties 
In deze tabel is te zien waarvoor de verschillende installaties gebruikt kunnen worden of 
waar ze invloed op kunnen hebben. Deze tabel is gemaakt om een indruk te krijgen van 
de verschillende mogelijkheden die er zijn. 

Installatie : Verwarmin Verwarmin Warmtapwat Ventilati Elektricite 
g g er e it 
via water via lucht 

Houtpel let- x x x 
installatie 
Warmtepomp x x x 
Balansventilatie x x 
PV-panelen x 
Zonnecollectoren x x 
Toepassi ngsmogel ij khed x x x x 
en 
voor WTW-units 
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Douche WTW 
Hotfill 
Zonneboiler 

Referenties: 

Rapporten: 

x x 

x 
x 
x 

• Ventilatiegids,stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren, 
Hogeschool voor wetenschap en kunst,2007; 

• Ventilatiesystemen, stand van de techniek en veelbelovende ontwikkelingen 2001, 
Novem; 

• Duurzame energie voor woningcorporaties: 5 aantrekkelijke opties op een rij, 
Senternovem; 

• Klimatisering woningen met grond-luchtcollectoren; 

Websites: 
• www.milieucentraal.nl 
• www.sbr.nl 
• www.senternovem.nl 
• http://www.brinkclimatesystems.nl/ 
• http://www.itho.nl/ 
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51 

Many successful passive houses have been built all over Europe, from 
Austria to Sweden. Examples of passive houses exist with limited success 
and projects that can be considered a complete fal7ure unfortunately also 
exist. Putting only the tour passive house items logether is no guarantee tor a 
good result. To make living in a passive house a success a different approach 
from the usual is needed. 
Analyses of various projects show practical problems in achieving the 
passive house stamJards varying from unexpected high energy consumption, 
overhealing in summer and health problems tor the occupants. 

In this research varlous projects have been analyzed regarding comfort and 
performance. In all cases the analyses shows that all goes wel/ if proper 
planned by qualified professionals, Disasters occur if basic requirements 
are neglected, hence a checklist is made for proper design, planning, 
communication and maintenance. 

PROPER PLANNING PREVENTS POOR PERFORMANCE 
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1. INTROOUCTION 

Houses are tor people and people expect houses to be Safe, Comfortable 
and Healthy. Besides, the above mentioned people want high comfort and 
low energy consumption. A Fossil Energy problem exists in the wor1d and is 
expected to increase in the near future. 
The passive house concept can bting low energy consumption tor heating. 
The passive house concept has been around tor more than 10 years and can 
be charactetized by roughly 400 mm thermal insulation, an airtight envelope, 
high perfonnance windows and a heat recovery ventilation system. With these 
tour items a house can be realized with an energy need for heating of 15 kWh/ 
m2 per year or less. [Fig 1, passive house characteristics] 

EX ....... USTAIR 

AIR TIGHT STRUCTURE 

HIGH PERFOR~CE WINDOWS 

FIGURE t. A PASSIVE HOUSE WfTH THICK THERMAL INSOLATION. AIRT1GHT STRUCTURE. HIGH PERFOO~CE 

WINDOWS AND A HEAT RECOVERY VEHTILATION SYSTEM. 

2. THE DESIGN OF A HOUSE, GENERAL CONSIOERATIONS. 

An occupant expects a house to be Safe, Useable, Comfortable and 
Healthy. 
The famous Swiss French architect Le Corbusier once wrote: "People want 
proteetion against Heat, Cold, Ra in, Wind, Thieves and Curious other persons, 
people want Light and Sun and Orderand people want places suitable tor 
various activities like Cooking, Working, Sleeping and Living". (1) 
Above all a house must be a pleasant and attractive place to be, quite some 
requirements. 
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In today's context 'pleasant' atso involves the financial aspects. With rising 
prices of fossil energy, the operating cost of a house plays a very significant 
role. 

In general the principle of the passive house is to make the dwelling passive 
on energy consumption. Ordinary houses built 1975 or earlier may require an 
energy consumption of more than 250 kWhfm2 per year tor heating, passive 
houses are designed tor an energy consumption of less than 15 kWhfm2 per 
year. In order to attain this very attractive tigure action has to be taken: thick 
thermal insulation, an airtight structure, high performance windows and a heat 
recovery ventilation system. These tour items property installed and operated 
will result in keeping the heat in the house thus reducing the energy need 
for heating. A very attractive situation regarding today's increasing prices for 
fossil fuel. 

The design and equipment of a passive house is different trom the 
usual, therefore each item must be considered carefully with all possible 
consequences. 

A Passive House should perfonn just like any other house, and be a pleasant 
place to be. lnconveniences that need to be accepted only because of being 
a passive house should nat occur. Rooms must be accessible for the ordinary 
person. (Figure 2). A design must be absolutely dependable; a leaking roof 
can destroy the passive house image. 

FIGURE 2. A SPACE THAT IS veRY HARD TO ENTER 
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3. THE MOST IMPORTANT ITEM: THE PEOPLE LIVING IN THE HOUSE. 

People living in the house, or the occupants, are the most important. lt is 
absolutely necessary that a persen living in a house knows and understands 
the system. Proper communication is needed in the proper language to make 
absolutely clear what the principle of a passive house is and how best results 
can be achieved. 
lt is surprising that every car is delivered with an owners manual of at least 
50 pages while a complicated thing like a passive house at a value of a least 
10 times that of a car is supplied with only incidental brochures left by the 
installing contractor. Even worse: often these brochures have been written 
by engineers tor engineers, resulting is a complete mumbo jumbo tor the 
ordinary person. In passive house research over and over again problems 
have been reported on eperating the house due to lack of understandable 
operating instructions. 

German research shows a direct relation between the presence of occupant 
passive house knowledge and the level of occupant satisfaction. In a group 
of 153 families living in a passive house, 134 respondents indicate to be 
satisfied or very satisfied with their house and also indicate to make the sa me 
decision in favor of a passive house in case a new house should be built. For 
the people who we re not satisfied with their houses it is quite remarkable that 
similar situations existed: in general these people were not familiar with the 
passive house concept trom the start. Also no proper instructien or operating 
manual was received and no proper delivery report was agreed upon. (2) 

4. THE THICK LAYER OF THERMAL INSULATION. 

A thick layer of thermal insulation in combination with an airtight structure and 
high performance windows will keep the heat inside and the cold outside, just 
as intended. 
Unfortunately a conflicting situation arises in summer. With the high 
performance windows, the airtight structure and the thick layer of thermal 
insulation a passive house is likely to heat up due to the greenhouse effect. 
As in a passive house every thing is focused on keeping the heat in, also the 
heat generated in summer by the sun will stay in the house, bringing a very 
unpleasant situation tor the occupants. The problem can be easily solved by 
proper design. Depending on the geographical situation and orientation of the 
windows possible passive solar gains can be estimated. Proper design will 
prevent the hot summer sun to enter the house and will allow the winter sun to 
enter the house and contribute to a pleasant indoor climate. A good example 
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of this situation is given in fig 3, a section of the Swedish Lindäs project, the 
summer sun (1 Juty) will be blocked by an overhanging roof and balcony, the 
winter sun (1 Jan) can enter the house.(3) 

I ' 

FIGURE 3. SECTIOH Of THE SWEDISH Llrds PROJECT {2001) 

Another advantage of this overheating preventing design consideration is the 
presence of a covered balcony that can be used as a laundry drying space. 
Without this feature it is quite possible a turnbie dryer will be used for laundry 
drying. Turnbie dryers consume on average some 500 kWh of electrical 
energy per year, at current prices some € 125.= (2008 electricity rates in the 
Netherlands 1 kWh = € 0.25 all in) 

5. THE HEAT RECOVERY VENTILATION SYSTEM 

A heat recovery ventilation system pumps air through ducts using fans. Used 
warm air is extracted, the heat of this air is transferred to the cold fresh air 
trom outside thus realizing an energy efficient ventilation. The downside is 
that fans make noise. A passive house is characterized by an airtight structure 
and a thick layer of thermal insulation. Hence the noise level in a passive 
house will be low compared to ordinary houses. As a consequence any noise 
as produced by a ventilator will be heard, so special attention must be given 
to sileneers as noise will be heard easily. The ventilation system must be 
installed under the condition of a predetermined noise level and this level 
must be checked. 

PROPER PLANNING PREVENTSPOOR PERFORMANCE 
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The piping must be designed in such a way that the air will actually flow 
as designed, and pipes and filters must be especially designed for easy 
cleaning. 

Gerrnan research shows an increased level of toleranee regarding noise levels 
with people that choose fora passive house because of personal involvement 
People living in houses with Heat Recovery Ventilation systems who did nat 
choose intentionally for the passive house concept, tend to complain more 
about ventilation noise. 

As soon as people are annoyed by noise due to ventilation, their natura! 
response will be to lower the ventilation intensity, thus lowering both the noise 
and the air change per hoor. (ACH) A reduced ACH however can lead to 
unhealthy situations and must therefore be avoided at all casts. 

The disadvantage of a heat recovery ventilation system is that a lot of 
equipment enters the house, especially in combination with other energy 
saving devices such as solar panels for hot water and hot water storage. This 
equipment must be placed somewhere in the house in such a way that it is 
accessible and can be maintained. lf too much equipment is installed in a toa 
small space, this can cause problems, again a matter of proper planning and 
design. 

An advantage of the installing of extensive pi ping is the possibility of installing 
extra piping tor a central vacuum deaning system. This type of system is 
highly appreciated by accupants due to the powertul deaning capacity, silent 
eperation and high level of comfort as the noisy vacuum cleaner doesn't need 
to be dragged around the house. 

6. GROUND PRE-HEATING TUBING 

While installing many pipes in the house for all sorts of applications, it is 
important to be aware that ground temperature roughly one meter below 
surface will be approximately 100 C all year round. lnstalling piping while 
excavating the ground anyway can be realized at low cost Pumping air 
through this ground endosed pipes can result in a pre heating in winter and a 
pre cooling is summer at almast no extra expense. 
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1. CONCLUSION 

Proper preparation preventspoor performance when: 

1. Designandconstructionistobedonebyprofessionalswhofullyunderstand 
the passive house principles without any compromise. 

2. The occupant must be provided with understandable information about 
the functioning of the house, in a form and using a language that makes 
sure the information can be understood and used as intended. 
This information must contain specific topics e.g. opening of windows 
policy, differente between winter and summer situation and how to 
adapt to this situation. 
The information must also contain a list of FAQ and a helpdesk telephone 
number. 

3. The design must prevent overheating of the house in summer under 
normal conditions. 

4. Ouring construction the Blower door tests must done, if needed 
corrections are to be made. 

5. lnstallations must tunetion proper1y, are designed for maintenance and 
are checked for proper eperation and for noise levels. 

6. The house must be guaranteed for standard requirements, useable by 
people, low on maintenance, no leaking roof, limited noise levels. 
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264: Zero energy housing with low environmental impact: 
The Trias Materia 
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Abstract 
This paper deals with a new concept for zero en«gy hcusing. This concept is based on 30 
)'NB d practical •xperïence IMth energy efticient bUking in 1he Netheriands. Different 
prqects have bee-n analyzed, fooussing on the main question: What will wort in Zl!fO energy 
housing and wnat 'Mlf'l't. The most important item heMever are 1he people 1hat he in lle 
house. Most projecls focus only at lhl! energy elficiency while rumi~ 1hlt house, alnlost 
neglecling fle pecple 1hat haYe 1D ive in 1he house. This research shows that a lat d 
lessons can be leamed frcm the past when payWig more atà!ntion 1D the occupents and their 
hoabils and needs. Also in INs researdl 1he talal amount af energy needed far tulding a 
house is considered. This al tDgether wiU I'1!5Uit in a new approach far creating energy 
eficient housing in 1he Nethedands. 

Keywads: energy, CDI11fort, sustainable ma!erials, inll!glal design 

1. ~oduction 
Global w.ming is considered a facl. Al 8I'OU1d 
the world many people are 'Mlrking 1D redJee 
greenhouse gas t!lrissions. 
The Dutch goYel'l'lll'll! has the aim ID reduce fhe 
C02 enissions by 2020 1Mih 30"' COITipllred 1D 
the 1 Q9(] situaöan. 

•r--~~~·~·~~~----------------~ 

IM ........................ .. . 
J4B ..JOió-.cD'"" 
O'Jifllllllfll}t>1991;' 

-~------------------------- - mot Jllll - -l'lfl1. Dftftll!t'lt~ceMil'Os orC02~ 111 UIOII 11 
me~ MtS a. 2020 fiNI or 141 Ulotl or ll'le 

DuKn fiMtllme!lt 

To reach hl goal many diJerent panes lllill have 
1D wort IDgether. The build environment is 
considen!d ID 1--. a grut imlolvement in !hese 
enissions, as rruch as ~ (1] al 1he 1Dtal 
emissions are buiding related. This percent.age 
oonsists d energy used in the ll'lllf1Ufacb6ig 
incl.lslry. ccnstrucOOn and operaöan al buildings. 
At INs rooment 1he building s1Ddl increases Wllith 
80.000 I'IIINity build dwellings every )'fil' in lhe 
Netherlands. A Slandard new house in lhe 
Netherlands emils ~ 45!Xlllg (2] 002 in one 
year. lf al goes Wl!l by the yur 2020 we wim 
have a miiHon eJih houses cornplll!d tD lhe 
2008 5iluaion. This lllill also increase the 002 
emissions i'om houses with 2mlt ckle 1D 

operating anly. H is clear lhat a change d 
buiki~ our new houses is needed. Houses in 
the Ne4hertands are bei~ built acoonling tD the 
OUITEfrt buiicing code. This code is not exhmely 
strict nlgarding energy elficîenc:y. A new 
approach for building new zero energy houses in 
the Nelhertands will be pnMded llllithin this paper. 

2. leuons leamt trom 1he past 
2.. t Whilt watt wrong? 

The technical knaw how ID buikl a zero energy 
house is available at ttti moment The concept 
fcr crating an -.gy elicient building is • least 
thirty years ckl in the Netherlands. As -tv as in 
11182 so called Minirrun Energy llouHs -re 
built in Schiedam. Qlöe surprisingly these 
dw&lliings still outpeform new houses in energy 
perlannance. So il this ..nole concept is nat so 
new why does it nat wort for the Nt!lleriands? 
One reason for this is the conliruJUS l!fti:lf1s for 
new expet imeuts Îll'iiDMng also new mistall;es 
that are bei~ made. L..ilrited liiRnD.I~ exists 
about 1hese mistakes as nabody is really 
Îl1t4!f'e5Èd in teling the world about their own 
lri5take5. When personally Yisiling the project5 
aná personally cisc:ussing 'll1ith oc:cupant. 
designers and bUiders lt can be Clb!iervl!d that 
many em:n are made OYer and OYer agaln. Many 
errors in new bUkiings like ventiation problems 
would nat ocx:w if pecple 'tWU!d IHm fmrn 
prDblems in flllisting projecis. The rvsutt is that it 
seems 1hal most project deveiClpers are 
rwinvening the CCinCI!pt witfl .. problems 
attached ID this. 
Anather cause fa- failures is ~ 1he point 
al view allhe person iving in a house. 
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Occupant's behaviou-. habits and opirWol\s about 
energy efticie.rrt buildings can 1um a perfect 
passiYe house design iniD an lR:OI'I'Ibttable 
home. 
In l1e nRxl paragraphs we dit'fefent prniecls are 
analyZII!d 1D dl!rive tt. teehoical oondtions. 
These oancitions facilitate the crNtiDn of zero 
energy houses tor the Ne4heriands. Two projects 
in the Netheriands have been visitRd. 
The informaêion geined from inil!rvieoMng the 
~ts and USÏ"I! their cpir»ans Vlil be 
discussed in a IIIIer ~-

2.2 The "Minimum energy houses" öllt 
Schiedam (1982) 
These houses were inspin!d on the "CV-loze 
won.,g· cancept by Krislinsson [3]. Ths cancept 
ams 1D make a oomfortable house wilhout a 
normal hNii"l! s)'Dm. Ths projecl was fini!hed 
in 1082 and had a rough start as the 
experimenlal wntiialion systen !ihowed 
numerous 5n'lllll rnalfunc:lion5. These prob6ems 
haw been solved dumg 1he firsl ~-

The houses haw an energy COII5\.n1fllion of 
approxirns4Eiy 50ilrn' of naWral gas and 3500 
kWh af eledricity. So 1he zero el'lefVY standard 
hö not been ntaehed bul CIJII1I'ftd iD the 
awrage consumplion af 2500 m3 nailnl gas in 
these day5 ~ an acfliewrnl!nt 
The technica~ features for mailing f1ese dwellings 
-m' etiM:ient-

• Arighl dl!tail~ 
• Hut IWCOII'8I)' llt!f1tilaban systltm 
• Separate Cornper1ments 
• Extemal Shut1ers tor windaws 
• Halway that separales enlt•~ees from 

heàed cornparlmRnts. c:rating a buffer 
• N-Yalue .. t,!l 
• R-v~ tloor = 3 rnZ tQW 
• R-w!Ue 111311 = 5 rnZ KIW 
• R-vMIR nJd,. 5 rnZ KIW 
• U-v-.e glins = t.3 Wl m'K 

The shutteB are the mosl sHóng item in this 
prqect. 11wy determine the appearance of fhe5l! 
houses and provide codness in the sunmer and 
keep cold oulside in thewinb!r. 
The houses are built in a w.y that heat can be 
stcn!d in 1he struclure d the house. The 
designed 1hermal capacîty is suc:h !hal it will take 
a quile long time for lhe accum.~laeed heat 1o be 

released. This can cause problems in 11e 
summer if people keep lhe docrs and shutlers 
apert The thermal A!Sistance of the extl!rior skin 
is suc:h that it can tiMe 14J tD 13 hiKn for the 
house iD "-" 0.5 d&gn!e Celsius [4~ 

coor 

The air ~ of the houses has poanial iD 
be inl::n!ased. Ths csn be done by ~ the 
conneetion be'-eo l1e roof and walts and by 
befter sealing the holes used for pipes. 

2.3 The "Energiebalanswoning" at Amersfoort 
(Energy balance, 1997) 
These two houses have been built in t997. The 
goals WE!I1I! qtjte arnbilioos. The aim was iD 
creatl! a COITi'ortable house that lllill nat need 
energy from the griel to operate. 
One of the two houses was usecl tor research 
cbing the first fl!w yeas and gave a lot of 
inforrnation about the performance al the enire 
house and its installalions. 

The olher house was imabib!d by the designer. 
One of the remarkable technic:al problems thal 
OCC!.M'I'Itd in this praject 11135 the teakage al the 
roof. The roof consisteel of a façade tilled at 21 
degrees and nat 110 degrees as U5UBI fDr a 
~ The Jellt was leakage al !SIM!ral points. 
Wrth IYW1Y corwii!Ctions oot designed fDr a 21 
~ slope some are bound 1D fail I1ISI.IIting in 
!aaks. The olher prcblern wilh the iiiY,je al this 
roof is !hal the occupanls csn only !ll!lt the roof 
while silting on the terrace. the outside worid is 
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nol ~ al .._ ~ 1D leakage 1he rooi will bt! 
entirely replaced c:oming YNI' (20011). 

N5o 1he hut punp gave a lot al problem5 cUing 
the last pasl years. This ~ will alt.o be 
~ in the rnonths ID coml!. 

The rnM1 items used far ~ these houses 
energy effiáenl were: 

• Thick insuläon R > 4.~ 
• Airtight dl!lailing 
• HNt l'eCIM!Iy venliation sysaem 
• Helltpunp 
• PV-pane5 
• Solar collectcfs 

The -rvv usage ean be seen inT~ 1. 

UIM[i'WiiJ 
7500 
asoo 
1101111 

Galnl(iWII) 
7500 
10011 
511011 

The fim yea- showad qlè gooc1 performlla. 
The accupants were very aware and realy llying 
ID kHp the ~ uw law. k1 2007 the enetgy 
ODfl5Url1lÖOn is ~elely cilrerenL Thet'e Wl!re 

pRlblems with the heat punp and Mlh the scUr 
oells. Also, the tarn1y consim at five persons 
who all use ~ and olher apparatusft. 
The ocoupants also adrM to be not as dedicaled 
to reckM:e energy c:osts as in tht first flw ,.ars. 

2.4 hssive House Concept Gennany 
The paS5ive nouse CCinCipl from 0ermany has 
pn:7V81 ID work far ihis COI.rllry. The principle is 
qua ~- Make 1he house a ai~ as 
possible. U. thä l8yers at insWiion and pul a 
heat rKOIH!tY systam in îl 
This ean lead ID an energy ~ kMtl far 
heating criJ at 15 kWrJrriZiyr Of !eH. (Fig. 8) 

gtVIInd helt tKchlngtf 
Flg tl. PrlftClple ~i! PiiiSSIW Ho!J3e 

The tect'l1ical specilicalicns to create a Passive 
House are: 

• R vakJe> 7.0 rrit<IN 
• U-value glaH • <O,SWim'l< 
• HMl recx7\lel)' sysiBn 
• ~=0.5 

• lJ5age at enetiW efiM:îlf1t appafáJH5 
• Ground tLbe fot prehelllir9coofing 

2.5 l..indas 5wedert (2002) 
The L..indll5 prqec:t at archüct Hans Eek in 
Sweden JlRIYÏdes insiglé in how to make a house 
wilhout a hNiing system. 

,. 

~l·~~~.~~~l . . . . . .,". .. ~~-:--
- I - ~ -.J ..__, 

The principe far O'Hting a house wilhout a 
heilling syslltm is also ~ simp.. Thick 

insulation and ·~ ~ oombined wilh 
optima! U5e at passïve 501• eneqw provide IM 
basis. A heat rwc:owry wnlilation systlm and lle 
intl!mal heat productian pnMdR a CCll'l'lllrtabl 
home. even cUing tM winter. The b.llcony 
provides shade in the 5UII1I'IW' and !ets the sun 
ttwough in lhe winler'. 
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DLmg the fiBt winters the ballroom gat too cold 
so a small 800 W electric: pre IMNiter for the 
incoming air was installed. [5] 

The technical specïlications of 1his project are: 
• R-value lloor > 11 rri'K!W 
• R-Yalue wall > 1 D rrf1KJW 
• R-value roof> 12 m'WW 
• U-vakJe glass = 0.85 WJ m'K 
• Aright detailing 
• Heat I1!CCM!IY system 

All average house 1.1ses 8000 kWh a year. 

2.6 TK~ulm! conditions 
From the pn:ljects as discussed in the earüer 
p.aragraphs a ist with conditions for cruling • 
zero el"lefg)' house for the Netherlands can be 
extractecl. 
From the Schiedam and the Urdas project it can 
be concluded !hat passive sol• el"ll!fg)' Mlrb. 
The lhennal insUaöan as Ll5l!Cf in lhe Lindas case 
5hWd be enough tor 11e Cutch clirna. nw 
separatR halhuy fn:lm Schiedam has proven liD 
be useful Frorn Amersfoort the usage d active 
solar energy hiiiS proven liD be usefut. The grDU'ld 
tube and the airtight buiicing envelcpe trem 
Passive house can also be used fur lhe concepl. 

This giws us the fDIIMing teclrical concitions: 
• R-vlllue > 10 rrfllKNV 
• U-value glass < 0.85 WJ m'K 
• N-YliÀie < 0.5 
• Gromd tube for preheatinglcoaling 
• Heat rKOV8Y venlilalion sysll!m 
• Use d passive sdar according Undas 
• Hallway that separales entrance frcm 

heaaed rooms 

2..7 Occupants desires 

The most ~ facfor for suc:cess tor a zero 
energy house is the occupanl The occupant 
wants liD tw.. a hcrnl! which is comfortabll! and 
HSY liD ive in. In many energy efficient houses 
corrtort is lirMed and installatians aften are wwy 
~- lf sarnelhing needs liD be repaired a 
spec:iaht has liD be called for lhe l1!flWI1Iion. 
A ciea" system MI sjYe the home owner the 
feeling thllt he conlrols 1t1e instllalion. and nol: 
the ~ way around. 
On!! af lhe oomman problems is the noise d 11e 
venlilation system. TNs noise is being _.ified 
by lhe lack of bilckgnJund noise ladàng eb! liD 
thlt airtighl detailing. 

In lhe Schiedam case people do nat like lle 
appearances !heir house. They p!H!rred a more 
oommon eppe~ wilh brici. walls and rnoere 
tradi1ional shadings. 
The shadings used in Schiedam art! ~ d a 
woeden Duc:ture lh.at keeps sun out in the 
summer and 1ets it ttvol9l in 'lll'inter. 

Occupants like the idN behind this but also like 
liD haw more a functional structun! in their 
pden.. lil!.e a tt.lcony. This is in line with the 
s-cish principle as explained beton!. 

In conclusm of this section a SUI1Y!lal)' of points 
d inten!st A!galdng accupants preferences of 
energy elficient homes can be r;-t: 

• Traditional buiicing appearance 
• CIHr and .ay liD use installllllions 
• Cornfortat*! wntiation ~ willeut 

peBistl!nt noise 
• FLI'\Ctional shacings ike a balcony 

The next paragrapn wil ftx:us on the materials 
that are liD be used 1D c:reat. a buiclng. 

3. Tlias Matelia 
3.1 Total concept enervr reduction 
Many energy eflicient houses are focussed on 
the energy Nming oosts of a house when it is in 
use. The i '1JOIÛII'ICe af looking at the ·green 
side' of house is lllrHdy pra11tn b\t B.N VVinlher 
~- The erwgy that is put in the buiding as it is 
bUid or dernolished is CMI!IicJclUd. The 
production energy can take as mJd:t as 25"' af 
the IDial energy oost of an energy aficient house 
Qr,~er a lifespan of !JO }'HlS [7]. lf hs is taken inlo 
consideration and focus an melhods liD reduce 
Ins energy. hl can make ~ a cilfenmce 
beien! the buiicing ewn starts~ 

RJ fD. EJ!eiVY pur 11«J ~ bUII'1Dif 

Melhods like Sintlouwen [1] are U5ed to reduce 
Iranspert and time ID Clll'lStruct a biHing. 
A l'lexible buildilg 5ysiRm is pron1CI»d 1h8lll can be 
easily assembied and taken apart at the site. 
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Transport lllCM!I1'Iel'1l are also reduced because 
ady elements ._ kl be transpaned and nol 
ariy small sepiDte materials. In this paper lhe 
focus is on the malerials that are being used te 
lx*l houses. 

3.2 Trias Materia 
As staW!d in lhe tast paragriiph the reduction of 
primary energy of materials can INd kl a ~'RAge 
saYing in the tDtll energy. But oot ariy l1e 
primary energy of a material shcdd twwe 
inftuence iD make a decision ID use it er nol The 
5b:k af materials and lhe sustainabJity of 
ITIIdetiais are allo v.y ~ in the decision 
maki~-
Far thi!i a new Trias is ïntnxluced; lhe Tnas 
Materia. Two Trias that are already kncMn are 
the Trias Ecalogtica [8} and the Trias Energetica 
(8). These Trias providl! help for makîng a 
buid~ energy eficienl and lets the -ste skx:k 
beoome less an ïnlpBCI on the environment 
Trias EnBgeJica: 

f . Reduce the need fcr _,-gy 
2 Use dt.nble _,-gy souroes 
3. Use fossil fuel5 only if necesary 

Trias Ecolog;c:a: 
1. AYCid was1e 
2 Recycle-· 
3. Process rest of waste wilh care 

The Trias Materia is a syst2m 1hat helps kl 
dlcose material!i in a fHr sfl!ps. 

3 

2 

1 

u.... ...... ..tt~.a. --
~---

1.U.~~ 
The lirst step in ttWs Trias makes SW1! that the 
ending stocks of malerials are beïng saved ror 
future generatians. Renewable materiilils can be 
used 'ólliltliU a prablem as long hly do nat have 
an exil!nsMt envimnmental i"1JIId-
2. Uae mMerials: wilh a low ~ itrpact: 
The secend !dip is kl use mall!rials will a low 
environmental in1Jacl Thîs rneans use malerials 
wilh a low prirrwy energy er llith erl\lironmental 
friencly elCCilllalion ma4hods. In lhis WillY the 
ecological footprint can be recb:led. 
3. Uae IJiilleriaiB torn ending slocb elficient and 
durable: 
Milterials that cannct be rec.ycled er have a high 
emrironmental impact shWd be used ariy if no 
at- optign is avallilbie or if its possible ta use il 
fcr a long d!.nlion (50> years). 
This wiJl 1ower the toa11 energy that is USII!d ror lhe 
lifR.-qde of a builciog. 

Table 2 shows the diffe!ence in prïnwy energy 
between a few I'Tiilll!rial5. 

Tillilt 2: 111e JdllóiiY eMrgy 1ar lln!rwnt rnall!rta. 11115 ... r.:a Ad ftanl UCDatJon 111 !!lu!l!!!p 3 
15:: Kgfm" 

CGIII!IfMIOII 450 1,7 
Lamlnated c:oolter wood 450 15,7 
liartlxlara 1000 17,3 
Sólncl 1700 0.2 
!lr1Cill t700 7.3 
C«<crete 2400 1.7 
Relntbn:ed COIICI'!tt 2500 4,15 
Lnle&tone UiOD 0, 13 
SIHI 7850 236 
Al.lmtllllm 2700 621 
l.Ud 122!1 fi!ll 

lhis tatMe shows some significant differences 
betVoleen variaus ma&erials.. 1he cilference 
between lirne5IDne and normal bricks is a facklr 
!56. This dearly shows the polential of energy flat 
lhat can be s.aved. Being 111011! ~ of lhis 
fJO(enlial savings nat only in I:M production but 
also in l1e dei'I'ICishing of a buîldir'll can brïng 
SIIWigs. after all energy thal was nat in the 
buikling cannot be III"D'AAn .-y. 

4. Concept Design 
Far malàng a ccncept design the findings torn 
lhe pasl paragraplis are used. 1he opnions of 
lhe occupants ptay a major role in the concepl 
1he COI'J1)IIrtrnern in the heuse have proven ID 
bevalUilbie in h past.lhe occ:upiW1Is hclwever. 
like the freedcm ID rernove walls and docrs. So 
hs wiJl werk if properly ~- Another 
problem is the Duktl way of hing. In the lllllril!r 
many people leave the 'IMndaws apen and keep 
the healing system on. They like h CCifRort of 
ha\ling frHh air. ~ sM!eping undel' a warm 
blllflket. aMausly fhis is nol beneficia! for l1e 
heat reoalllei'Y Yrila1ion sysiems tilall - bBlg 
used in zero energy buik119. 

Because of these problems anoChef' OOI11)ill1ment 
idti is designed; 1he firsl loor and the secend 
lloor arR seperated. CrHiing a ~rtment that 
can be eesily kept wmm because it hes a smaler 
volume snel still can be llextie fcr ils cx:c:upants. 
1he secend ccmpartment has lesser insulalion 
and can bit left much cocMr. 1he I'DCf11l!i on U. 
second Iocr are I'IID!Iy used for a 511111H time er 
b' sleeping so lhe lower ~ is perfect 
Figlft 13 shcws this ccncept. 
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On the wounet lloor the rooms aN placl!d -were 
people 5pl!!nd most of their inw. ike the living 
room and kEilen. The sepllf8tion ~ the 
t'MI ~ is provided by the stan. The 
entrance to the stairs is bkx:ked by an air tight 
door ~in. In Ins WB'J a lxMer is aeall!d 
beMeen the warm and cold .-- of the house. 
A sludy room is very apprecialecl by occupants; it 
oould also be used as extra room. 

The .,stallalions fa" this zero energy house CtY'I 

be placed on the altic. hen! also some skirage 
room can be pmyided. For the pipas of the 
venlilatien systl!m and olher uliities a holow wal 
is used that gaes frDm the attic to the ground 
11oor. 
In the ~ ~hs cc:JrW»pt is illusirftd. 

---
10. PoJiliNitng Oflllm;Dom ~ 11» ~ 

The bak:cnies are based on the angle of the sun 
dilring wirlier and surrvner. In the f9n5 below 

can be seen lhat the sun is bbcked c1umg 
summer and lel threw in the winter. 

Rtl 11. Lelt 21 }UM 72.311, 11f11Jf 21 deCemOer 
12.~ 

5. Contlusion 
The combinatîan of the dilfefent prcjects pnMde 
base fDr aeating a zero energy house concep1. 
The conllld with lhl! occ:upara of the OOu5es in 
Schiedam and Am!!fsfoort gave critical 
informartion far lle design. The inlegral approach 
of the tiE!<:hnical condilions togeller lllilh the 
occupill1t's vision brings a zero energy canc:ept 
thal kas the ~· to succeed in 1he 
Nethert.ands. Further resurch is needed to look 
bther ir*> l1e instalations. 
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Poster Dublin 

264: Zero energy housing with low environmental impact: 
The Trias Materia 

Niel8 W.lnf 1' llllichilll Hem 2 
Eln41own UnNwalfy o# TfiCilnohltf, EJn.,_ n.. N«,_,andlf u 
A ntaw,qwydtnt lltf gl 0 """iiiY-* lLfP d 

Abstract: 
Tlie CClneePlle bA Md on 30 y-. af pndcll experieince 
wilh ~ tlflident bUlding lnthe Nel:herlanda. DfMrM1t 
pojec:U have bMn anq.ud. foculaiiiQ on the nw.in 
quMion:Wt.twll wad~ in Z«< -w ~ and whllt 
won't. n. riiCIIt lf11)011ant1Um howaler -!he people 
that lveln 1he houae. Th11 r-roh ehawa ~ a lot af 
'-ona c.n H IMfMd ftom lha put when paylng mor• 
allenllon to 1he oocupanla end tt.il hebita end needl. Aleo 
In thil ...... ch 1he liJtal &f'IIOUIIt of eneFVI' ne«ied fllf 
building a hDuee la oonaldered. 

Trlas Materia 

Problems: 

T /e&:::. 

lt la allo ~lling 1D look furthef In embodied -a< cl Jn81eriaill. PIOCb:llal end 
malntan.-.ce can 11ke up ID 11% af 1he !Dtlll erriulon In 91 ,..,._ Fa .wgy 
eflidoent houHa 1tia lhMe can go up to ~O'K. 

3 

2 

l 

To ~ CIUI" reeouroea -lntloduce a,_ 
triM. Thia t1al1 mak" he_. wlth choollng 
malerlala for • pojlc:l. 

Projects & concept 

Dilterent prq.cta have~ vlalied ard 
~ed. The ..,.clladlcne 1h• have worMei 
fat tlwM PfOjllc:ta &l'e ..,_, bebw: 
• A-vU. ,. 1 0 ~IQW 
• U-vU.~~~- c 0,86 W/ mlt< 
• fokU.cO,i 
• Groourd lJbe tor pr.t~Mli"'f OIIOIIIw 
• HINII-.y v.,.la1ion ~ rn 
• u.. af pa-... aolar ICCOfdlng LJndea 
• H-~ tNI...,.,_a eniN.nce hom heltad 
1001111 

ae...,.omc--... 

Passive aolar pow« 

N 

21 ;..., 12.30 

21~,12.30 

=--t- 1 ..... i-.... .... 
... 
~, .. 

----
~ 

.. -... .... ... 
'" -

u .. ... 

CompanmeniB 

Mlny people In fle Nelh«larda 
lillito have rwhnl ventlietion 
wt11e 1My siMp. Wlndawa &M ~ 
01*1 ~en dJrlrV 1he wlnlilr. Thle 

z IHda ID extra loei af-""- Fa tH•- .,.. dwaiCJPng • 
~~~~~whlch 
...... IJIOUIIICI ftlurwlfl the 
IIICCJrld floor. 

3d image or concapt 
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Getuigschrift B&O 
Gedurende het afstuderen is er ook één maand stage gelopen bij B&O 
Wohnungswirtschaft te Essen en zijn er drie maanden stage bij Staedion te Den Haag 
voltooid. Hieronder is dan nog een getuigschrift van B&O te vinden . 

Herrn 
tesla Welmar 
Msrt:OAISWI 30 b 
5621 M Eindhown 
Nedltllf'.de 

Zeugnis 

-#-411 
&M:llle.n 
... -.1112~1111~ 
.. _11120~Uil..m 

~W
IGW.!~--

..."_ Nilla Welm•r, geb . ..,. 21.12.1982. Mr In der z.t vom 10.11.2008 1111 05.12-2008 r1 

1.1ntortm Unttmetwnen • Praldb,.. tJUg. Er unmrstmzte die Bauteltung 8fl un~ •~ 
\AOtt'rlben In I<Gin, UGrlc:hengladbach und Vknan. 

S.in ldgat.'!Qèl:ielllltlfeuie. 

- Aibn~~~~~~~plllungen ~ft "_.nerm._,.en ate ZlillrtN!tl fQr ~ örtiiChl &.illllllng 
- ~rvnpkclntraÜII .ui dlr IIIMJiieöll 
• Ptleealbatrewrtt und Telllilli'M 11r1 W'otwlun~ .. 
- Ktntare clef JünOdlelll .. 
Eln•~~ in~. Au~ .1\lr lOilMbeiitebenen HeiiUng, 
Vlfllla6Cn mil ar UI'IIMtmng ~r 01t 

• B~ det ~l\ll'lf durm 081 modlml t4ela)'lt.mtm ~ zu ~lkilen 
"""9'l 

• Or1abe&ldltl;~ 1m e.r.n d• •·~ng .. Wl HalzhaiMeile, ~teidl mil 
.tert YGf'leOendM Pl!lnen 

. a..:ttung dlr besondeu!n Bllll'IIMe 1\inelcPIIId'! Sctlell- und ~. w.mecltmmq und 
~ 

- Beedi6JtigtJnG ",. cler 1~ Al1 der 9er,llllmung der WfV•reu-n H'**· 
wllld8 wr ~ mil Fl!l'tAaeefi-P1111111!1n 

• Dia Vlmtl~ VQr1 Fclnn..a.Prcd .. t.n teMen galelft 

Heir Welmer fOhM d• lwn Ciber'hge!nen kfOiben 8181.1 zu unserer dillen Zufrilld~ 
11UI5. Er bftilzt eln gUIH FacttMasen und findst eic:h In neu&n SiuaticMn lidMir ~~o~..:H. 

Sein& ZtNenaa81gkelt WK:~ GnriBMnhaftïgkd llncl dabei bMondart ~. El •· 
fllllle mlt 8llinan M•ltMfgtl)niMen IHt& uneere Erwartungen. Sein pereOnllchea \lilrt1ahn 
.". """"'r 'tO/tllldlci'l, urd fl!lw.rl.lfde van den 'YorgaaetztaR, t<o1lagel\, Auflragfllbi!IPI SCMil 
~.mlemehmem glelcherlnaiBen gasctu:atZI. 

Fl}r ee~~e Mttsrbelc bedilrilren wlr unt und ~l'lltn ihm wellethln vlei ~ ~ peraonlich 
llnGID . 

. .,.tl"" ... -~too'l-
- 1llf4~..:; :...r. 
La-I>MU.~1 

- 1.L ilól- ûr) 
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Bijlage 5: 

Begroting 

Begroting met onderbauwde totalen. 
•a-•mbllll ._..,...UilliCi, 
Codlt Omochrtj'llng How Ehd Nonn Tolloon a.t.lotlul Tol mld. OMn. Totoun. Prljslehd Tolaal 

10 Hulp aan derdon 1,00 pol 9.80 186,05 188,05 3212,78 3212,78 3732,01 €3.732.01 
10.01. alewon lralaen 80,00 mi 3,83 217,81 3,83 €217,81 
10.01. ciazon boren 120,00 "' 4,54 544,54 4,54 € 544,54 
I 0.01. v1oenpamgen 12,00 "' 0,25 10:1,00 8,81 81,88 15,31 € 183,88 
I 0.01. wandoparingen 20,00 "' 0,20 138,00 2,27 46,38 9,07 € 181,38 
10.01. aparingen deken 8,00 "' 0,30 81,20 2,27 13,81 12,47 (74.81 
10.01. opruinen lbv alewen frlllon 1,00 pol 1,00 34,00 45,38 45,38 79,38 €7&,38 
10.01. dlolerselnet.lades 450,00 m2 5,45 2450,41 5,45 (2.450,41 

10 Hulp • ." deldan 9,80 186,05 188,05 3212,78 3212,78 3732,01 € 3.732,01 

11 Uitzeilen 1,00 pol 30,40 298,82 298,82 1332,22 € 1.332,22 
11.20. bouwrum 113,00 mi 0,15 578.30 1,38 153,83 8,48 €730,13 
11.21. hoekpunten 12,00 "' 0,16 81,20 0,111 10,8ll 8.01 €72,09 
11.21. ~en 1,00 "' 2,00 88,00 11,34 11 ,34 79,34 (79,34 
11.22. ondeltloudboiMrum 113,00 m1 0,06 1112,10 0,111 102.55 2,81 €294,86 
1123. ulz-gn>ndHII< 1,00 po1 4,00 138,00 20.00 20,00 11511.00 €11511.00 

11 Uitzeilen 30,40 2118,82 298,82 1332,22 ( 1.332,22 

12 Grondweti< 1,00 pol 8185,00 81ll5,00 81ll5,00 ( 8 .1ll5,00 
12.40. onlgravon d. o.eo m 580,00 m3 5,00 NOO,OO 6,00 ( 2.ll00.00 
12.40 . • ,."_grond 500,00 m3 4,00 2000,00 4,00 €2.000.00 
12.0:1. oanwllen 80,00 m3 5,00 400,00 5,00 (400,00 
12.03. olauven grav"" en aanwMken 130.00 m1 9,00 1170,00 9,00 (1 .170,00 
12.50. oeiloonzand onde<- 115,00 m3 26,00 1825,00 25,00 (1.825,00 
12.07. echoonzandandoorbestra&q 20,00 m3 5,00 100,00 5,00 ( 1110,00 

12 GrondNeti< 81ll5,00 81ll5,00 81115,00 ( 8.1ll5,00 

14 9~ 1,00 pol 41,70 2441,711 2441,79 381i11,5ll €3.3511,59 
14.08. onr.toppólngoálkken mol opzelsl 3,00 at 0,50 51,00 16,88 47,85 32,88 (98,85 
14.05. hulpohJck"" 23,00 11 0,40 312,80 9,98 229,81 23,58 ( 542,41 
14.04. leklngen 126 mm 80,00 m1 0,20 408,00 11,34 880.87 18,14 ( 1.088,87 
14.09. ochrobput 1,00 at 1,00 34,00 54,45 54,45 88,45 €88,45 
14.08 Wdlng., 1110 mm QO,OO m1 0,20 812.00 15,81 14211.41 22,88 (2,041,41 

14 ~ 41 ,70 2441,711 2441 ,79 sase.se 13.1511,611 

07.QWOCIII 1&:&1:22 
!::\ ____ _..... 

Codlt ~ng HoeYEhd Nonn Totloon ..... rlul Tot mal. OMn. Tot....,. f'I1Mhd Totaal 

15 T lfTelrwortwcingen 1,00 pol 2858,82 2858.82 3929,79 3929,79 8788,81 ( 8.788,81 
15.03. opalultbanden 142,00 m1 12,25 1739,79 12,25 (1 .739,79 
15.04. legeMoer 300X300X45 180,00 m2 16,88 2858.82 9,50 1710,00 26,38 (4.588.82 
15.03. roosters 8,00 m2 80,00 480,00 80,00 €480,00 
15.08 betontdinkars m2 30,00 30,00 

15 T~ 2111511.82 2881,12 3829,79 3929,79 8788,81 18.788,11 

17 T...,....linichti~ 1,00 pol 
17.40 pooo1en at 250,00 250,00 
17.41 ................ pol 7110,00 760,00 

17 T~ 

20 Funderingen 1,00 pol 34950,00 34950,00 34950,00 €34.950,00 
20.10. belonbalcen 212,00 m1 70,00 14840,00 70,00 ( 14.840,00 
20.10. meta- 70,00 m2 43,00 3010,00 43,00 €3.010,00 
20.11 ..... 11,00 lt 1111.00 17100,00 1111,00 ( 17.100,00 

20 l'1lndompn 34850,00 M160,00 341150,00 € 84.1150,00 

21 Betonwerk 1,00 pol 13,40 739,78 739,78 189280,00 189280,00 190475,38 ( 190.475,3 
21.05. begane wondvloer 832,00 m2 70,00 58240,00 70,00 ( 58.240,00 
21.24. belonlalelen Y\Jiwerlt 14,00 mi 0,10 47,80 9,98 139,78 13,38 ( 187,38 
21.115. civerae In te alDrttnvoorz. 8,00 wo 2,00 100,00 800,00 188,00 ( 1.oo8,00 
21.90 beienwandon 1008,0 m2 130,00 131040,00 130,00 ( 131.040,0 

21 llelor.-. 13,40 739,78 739,78 189280,00 18B280,00 190475,38 € 1Q0.475,3 

22 Metselwerk 1,00 pot 82,20 7192,87 7192,67 109908,83 109908,63 119218,10 ( 119.218,1 
22.01. kal<zandateonl<inkers fwldade bu. 35,00 m2 39,93 1397,&4 39,93 ( 1.397,84 
22.07. gevel8teen bu~en ljmen 894,00 m2 liS,OO 85930,00 95,00 €85.930,00 
22.12 ankera 1,00 pol 1500,00 1500,00 1500,00 ( 1.500,00 
22.84. dep fole fUndalle 111,00 mi 0,05 188,70 1,13 125,112 2,83 €314,82 
22.17 loodolabben 80,00 mi 0,20 544,00 7,28 580.84 14,08 ( 1.124,84 
22.20 ateigerwerkon gevel 714,00 m2 6,81 48511,99 7,71 5507,98 14,52 ( 10.387,97 
22.72 voegwerk oe-ark 894,00 m2 9,50 8593,00 9,50 €6.593,00 
22.31 plill 111,00 m1 0,15 588,10 1,13 125,92 8,23 ( e92,02 
22.21 ~In All< 

22.22~-- 12.00 pot 2.00 818.00 11.00 €816.00 
22.10 ..... biNM!I-dan 78t,OO 1112 40.00 30480.00 40.00 uo.eo.oo 
22 .............. 12,20 7 192,87 71112,87 109908,83 101l808,83 1111218,10 ( 1111.218,1 

07·03-aoat 11:541:22 
c:\l'ft9&nt _____ 
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Code Clrntclwtllng Ho.. Ehd Norm Totloon M--.. Tot mat. Oun. Tot oaan. Prijolehd Telaal 

23 Vooral vervaardigde ateM>achllge 1,00 pst 55,80 2~,87 2~.97 95.29 95,29 4437,~ €4.437.~ 
23.19. be~anl<en 108,00 m1 0,-40 1468,80 12,83 1398,74 28,53 €2.685,54 
23.70 holonhelekdorpel 42,00 m1 0,30 428,-40 24,96 1~.23 2,27 95,29 37,43 ( 1.571,93 

23 v-.,.....,~,~ 55,80 2~.87 2~.117 95.29 95,29 4437.~ €4.437,48 

24 RuwboUW11mmerwert< 1,00 pst 1152,55 -40823,39 40823,39 118400,00 118400,00 19114011,110 ( 198.409,9 
24.03 mwraldotuegelo 87,00 m1 0,20 5!11,80 1,38 118,44 8,18 €710,04 
24.05 aanslultigon clchtJchumen 87,00 m1 0 ,05 147,90 0,68 511,22 2.38 ( 207,12 
24.06 a.~ällllngen tpv llouwmuiA' 120,00 m1 0,10 408,00 1,38 183,38 4,78 ( 571,38 
24.08 ~ 100,00 m1 0,25 850,00 3,83 383,02 12,13 ( 1213,02 
24.31 platlak 45,00 m2 0,80 918,00 11,34 510,50 80,00 3600,00 111,74 (5.028,50 
24.32 mW!plalll 88,00 m1 0,30 877.20 4,911 429,28 1&,18 ( 1.308.~ 
24.43 ~dak ... -ekk ... 215,00 m1 0,10 731,00 1,27 273,18 4,87 ( 1.004,18 
24.44 houten vloentn 896,00 m2 1,28 66,90 38906,-40 911,28 €89.101,88 
24.70 dakpleten 438,00 m2 0,30 4487,80 80,00 28280.00 70,20 (30.747,80 
24.50 houlakelelboiMwanden 420,00 m2 70,00 29400,00 70,00 (29.400,00 
24.50 houtskeletbouwwanden palliet hui 408,00 m2 1-40,00 57120,00 1-40,00 ( 57.120,00 

24 R.-.wtlmm-8111 1152,66 40823,38 40823,38 118400,00 118400,00 1118408,98 ( 198.409,8 

26 ~ 1,00 pet 88800,00 !111100,00 !111100,00 €1111.800,00 
25.2 staalconetruktie 3871101111 2,50 811800,00 2,50 €118.800,00 

25 Metaak:onstrudiewerk 98900,00 96900,00 98900,00 (1111.900,00 

28 Bouwlu.rKige kanaalelementen 1,00 pst 
211.1 .......,klnMI125IMI~n.-..lo m1 0,30 ••• 20,18 

2fl BoiMiu.IICigeka~-

30 Kozijnen, ramen en deuren 1.00 pst 435,00 553!1ot,77 55394,77 70184,77 €70.184,77 
30.33 bultenkadnen 55,00 m2 0,80 1122,00 180.00 8800,00 180,40 (9.922,00 
30.32 paaslef hul• kozi;.en 83,00 m 0,80 1285,20 210,00 13230,00 230,40 € 14.515.20 
30.33. panelen bij kozijnen 21,00 m2 0,80 428,-40 81,88 1715,28 102,08 (2.143,89 
30.33. houten buh""""'"' 12,00 81 2,50 1020,00 172,44 2089.24 257,44 €3.089,24 
30.33. houten buhand.,... _.tel huls 24,00"' 3 ,00 2~.00 280,00 8720,00 382.00 (9.188,00 
30.04 ventilllliestroken 38,00 m1 0,20 244,80 -40,84 1470,25 47,84 (1 .715,05 
30.20 houten blnnenkari)nen 78,00 "' 0,80 2121 ,80 120,00 9380,00 147,20 (11.~1.80 
30.13 binnendeuren glu st 1,75 158,82 218,32 
30.15 binnendeuren 78,00"' 2,00 5304,00 135,00 10530,00 203,00 ( 15.834,00 
30.80 hang. en slli1wn 8,00.., 4,00 818,00 250,00 1500,00 388,00 ( 2.318.00 

117-0WOOII 1&:5122 
c:\.....,.., _____ 

Code Ornldlf1vi"'l Ho.. Ehd Norm Totloon Mailtlaai Tctmá. Oun. Tot oalln. Prijl/ltld Totaal 

30 Kaz:tr-,........,..,...., 436,00 5531M,77 56394,77 70184,77 €70.184,77 

31 Q-ledln; 1,00 pot 7 ,00 378,00 378,00 818,00 (818,00 
24.43. plafond dakowratekken m2 2,00 54,00 80,00 202,00 
24.46 """~ 7,00 m2 1,00 238,00 54,00 378,00 88,00 €818,00 

31 G....rbekledln; 7.00 378,00 378,00 818,00 (818,00 

32 Trappen en balustraden 1,00 pst 87,20 1927.88 1927,88 33317,32 33317,32 37529,78 (37.529,78 
32.11 mwrlewlingen 84,00 m1 0,80 2284,80 9,88 838,59 15,43 12110,00 52,81 €4.419.38 
32.12 baluatademotb-ers 18,00 m1 272.27 4900,83 272,27 € 4.900.83 
32.31. hardloard beechermlng 12,00 pst Q0,78 1089,07 Q0,78 ( 1.088,07 
32.14 aftimmeren trapgat 144,00 m1 20,42 28o40,50 20,42 ( 2.940,50 
32.18 bordootrap 8,00 et 1800,00 9800,00 1800,00 (9.800,00 
32.17 re<:lrta ._"..." 8,00 st 1000,00 8000,00 1000,00 (8.000,00 
32.11 balulneiiCMrnmg ......... 33,00 m1 280,00 8510,00 280,00 (8.580,00 

32 Trappen en baJuolraden 87,20 1927,118 1927,118 33317,32 33317,32 376211,78 €37.529,78 

33 Oal<l>edekklngen 1,00 pet 958,72 958,72 3832,13 3832,13 4788,86 €4.788,88 
33.05 da.l<bedaklmg compleet 42,00 m2 16,00 830,00 28,00 1178,00 43,00 € 1.806,00 
33.21 inplakkon en leveren spuwers 12.00"' 27,23 328,72 11 ,34 138,13 38,57 ( 482,88 
33.38 alechollaag 42,00 m2 10,00 420,00 10,00 (420,00 
33.39 oedum dak 42,00 m1 50,00 2100,00 50,00 €2.100,00 

33 0-"bedokklngen 11611,72 1158,72 3832,13 3832,13 4788,88 (4.788,88 

34 Beglazingen 1,00 pel 37,20 7044,QO 7044,90 8309,70 € 8.309,70 
34.31 . gelaagd glas 20,00 m2 0,30 204,00 43,11 882,18 53,31 ( 1,088,18 
34.20 HA ' ' glas ~.oo m2 0,30 489,80 46,00 2208,00 511,20 €2.897,80 
84.21 31qeglea 48,00 1'112 o.ao ......, 78,00 $848,00 18,20 €4.137,110 
34.31. lliMt glee 12,00 1112 0,20 11,110 27.23 321.72 34,03 (401,32 

34 BeglaJngen 37(JG 7044,110 7044.80 1308,70 €8.309,70 

35 Nab.Jursteen 1,00 pst 14,-40 1257,88 1257,88 2110,511 298,59 2048,07 €2.~.07 
35.46. ~~ 12.00. 14,07 188,81 8,00 108,00 23,07 €278,81 
38.44 ilolcx1b ..... t.ltlri., 48.00 m1 0,30 4811,80 13,81 863,44 23,111 ( 1.143,1M 
35A5. halonltlo bullenclalrdorpelt 24.00 m1 11,16 438,13 7,114 1110,511 28,011 C828,22 

35 Natuursteen 14.-40 1257,88 1257,88 288,511 288,59 2~.07 €2,048,07 

117-QI.:iOCJII 155:21 
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Codo Omlchrflvlng ..._ Elld Norm Totkal ~ Tolmal oaan. Tol oaan. Prijo/elld Totul 

38 VoesfluHingen 1,()() pot 12,00 72,00 72,00 480,00 € 480,00 
38.0 clverse kltwetl<en 8,00 BI 2,00 408,00 12,00 72,00 80,00 € 480,00 

38 Voegwingen 12,00 72.00 72.00 .ao,oo (480,00 

38 Gevelschennen 1,00 pot 
38.1 rolschermen m2 80,00 80,00 

• 0~ 
40 Stucadoon;werk 1,00 pst 10774,28 10774,28 10774,28 ( 10.774,28 
40.01 atfilmen beton 980,00 m2 8,00 7880,00 8,00 €7.880,00 
40.02 neggeilanten 80,00 m1 8,00 380,00 8,00 ( 380,00 
40.03 pleist«werk 80,00 m2 11,00 880,00 11,00 (880,00 
40.04 wopenilglgaaa 1,00 pot 300,00 300,00 300,00 €300,00 
40.40 lj)lilwerk wandon boven tegela 40,00 m2 8,00 320,00 8,00 €320,00 
40.90 leldlngasleuwn dichten 40,00 BI 22,81l 907,56 22.89 €907,56 
40.80 atucotop 80,00 mi 5,45 326,72 5,45 € 328,72 

40 Stucadoorswerk 10774,28 10774,28 10774,28 ( 10.774,28 

41 Tegelwerk 1,00 pst 207,99 3179,45 3179,45 1256,37 1256,37 11607,48 ( 11 .507,48 
41.01 vloertegela cflg 57,00 m2 1,00 1938,00 15,88 905.211 49,88 ( 2.843,29 
41.06 kitvoegen vloettegela 57,00 m1 2,72 155,19 2,72 ( 155,19 
41.07 opecle 57,00 m2 1,82 103,48 1,82 ( 103,48 
41.08 kmlpnot 6-150 57,00 m2 O,Q7 135,88 1,02 56.20 3,40 € 193,88 
41.09 wandlogelo 120,00 m2 0,85 3488,00 12,00 1440,00 2,27 272,27 43,17 €5.180,27 
41.10 Inwassen 120,00 m2 1,38 183,38 1,38 ( 183,38 
41.11 lijm 120,00 m2 2,04 245,04 2,04 ( 245,04 
41.12 kliYoegen w.ndlegela 90,00 mi 2.27 204,20 2,27 €204,20 
41.13 raamdorpelel_, 90,00 mi 0,50 1530,00 8,81 812,80 2,27 204,20 26,08 €2.348,80 
41.80 kitvoegen"" ..... 8,00 pot 12,00 72,00 12,00 f72,00 

41 T ..... erk 21J7/III 91711,45 3179,46 1256,37 1256,37 11507.48 ( 11.507,48 

42 Dekvloeren en vloerbedekl<lng 1.00 pot 20,70 5382,00 5382.00 6085,80 (8.085,80 
42.01 schoonmaken onclervloer 414,00 m2 0,05 703,80 1,70 ( 703,80 
42.02 dekvloer 0 20 d70 mm 414,00 m2 13,00 5382,00 13,00 ( 5.382,00 

42 20,70 5382,00 5382,00 B085,10 (8.Q86,80 
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43 Metaal en k..,Biotofwerken 1,00 pot 3.80 1588,85 1581l,86 1712,25 ( 1.712,25 
43.01 ~ 1,00 et 0,45 81,10 11,10 70,71 27,10 (1112,!ill 
43.28 ~- 8,00 et 0,15 30,80 3,18 10,08 &,28 ua.-
43.42 ltloinlll-'< 1,11) pol 1!00,00 1500,00 1600,00 ( 1.100,00 

43 ""'taal en k..,!llslofwerken 3,80 1569,85 1569,85 1712,25 €1 .712,25 

44 PWandl .. _ldoyMo...., 1,00 pol 9,10 3787,88 3787,18 4114,211 «4.114,28 
44.08 ~.n.mrnM1g 12.00 m2 0,80 328,40 14,52 174,25 41,72 ( 600,86 
44.13 niveau overgangen m2 0,80 15,88 43,08 
44.15 sanitaire wanden 38,00 m2 55,00 1980,00 55,00 ( 1.980,00 
44.11 --. .. aNmmer1ng 11,1)0 1111 00,78 1833,01 00,78 ( 1.1133,81 

44 I'Wandoetl~ 11,80 3787,88 3787,te 4114,28 €4.114,28 

45 Afbouwtimmerwerk 1,00 pot 181,00 5297,89 5297,89 11451,5 ( 11.451.89 
45.1 

.,.. _ _..... 
10,00 m2 0,80 272,00 38,30 383,02 83,50 ( 835,02 

45.2 mete<borcten 1,00 pot 34,00 1156,00 34,03 34,03 1190,03 € 1.190,03 
45.46 pijn ... 450,00 mi 0,15 2295,00 8,00 3800,00 13,10 €5.895,00 
46.47 altimmeren houten kazijen 250,00 mi 0,15 1275,00 1,20 300,83 8,30 ( 1.575,83 
45.00 ...,_ lllllmmeringen 1,00 pot 34,00 1158,00 1000,00 1000,00 2158,00 €2.158,00 

45 ~ 111,00 5297,811 5297,811 11451,811 ( 11.451,811 

48 Schik*werken 1,00 pot 145112,00 14592,00 14592,00 ( 14.5112,00 
48.3 buitenkozijnen 140,00 m2 27,00 3780,00 27,00 (3.780,00 
48.4 ~ten 12,00 m2 22,00 284,00 22,00 €284,00 
48.7 plafon:~~ 756,00 m2 8,00 8048,00 8,00 €8.ll48,00 
48.9 houten kozlfnen 78,00 BI 50,00 3900,00 50,00 ( 3.900,00 
48.1 attimmerwM 8,00 BI 100,00 800,00 100,00 (800,00 .. 1<481112,00 148112,00 1<48112,00 ( 14.11112,00 

47 1.00 pol 32.00 800,00 800.00 1-00 ( 1.1118,00 
47.2 1,00 pot 24,00 818,00 500,00 500,00 1318,00 ( 1.318,00 
47.3 1,00 pol 1,00 272,00 100,00 100,00 372,00 (372,00 

47 32,00 1100,00 800,00 1-.oo ( 1.188,00 

48 Behang- vloe-khg en otofferi 1,00 pot 571,78 571,78 571,78 ( 571,78 
42.08 coral 12,00 m2 47,86 571,78 47,85 ( 571,78 

48 IWwv- vloett>edeltkln .., otofleri 571,78 571,78 571,76 €571,78 

-- 11:51:22 
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Ccde Omo<:hr1Yi~ -Ehd Norm Tot loon M.wiul Totmà Oun. Totoun. f'l1o/ohd Tolaal 

90 lnataftaties 1,00 pot 124800,00 12-4800,00 124800,00 ( 124.800,0 
90.1 W · installatie met w/porr1> WTW 8,00 pot 12600,00 76600,00 12800,00 € 78.800,00 
90.20 E· Installaties 8,00 pot 5000,00 30000,00 5000,00 (30.000,00 
90.21 loodgl<lle!WIIfk 8,00 pst 3000,00 18000,00 3000,00 ( 18.000,00 
90.22 ""panelen PM 800,00 800,00 
90.30 lOMecollee lor en PM 800,00 800,00 

90 lr>s1alaties 124800,00 124800,00 124800,00 ( 124.800,0 

liegroting 
10.01. s leuven fraisen 80,00 m1 3,83 217,81 3,83 €217,81 
10.01. dolen boren 120,00 st 4,54 544,54 4,54 €544,54 
10.01. vloenpmingen 12,00 " 0,25 10:2,00 8,81 81,88 15,31 E 183,88 
1 0.01 . wandoparingen 20,00 " 0,20 136,00 2,27 45,38 9,07 ( 181,38 
10.01 . sparingen daken 8,00 " 0,30 81,20 2,27 13,81 12,47 €74,81 
10.01. CI)Ninen l!!v sleuven !tallen 1,00 pst 1,00 34.00 45,38 45,38 79,38 ( 79,38 
10.01. diverse inslalalles 450,00 m2 5,45 2450,41 5,45 €2.450,41 
11.20. bouwrum 113,00 m1 0,15 578,30 1,38 153,83 8.48 €730,13 
11.21. hoekpiJnton 12,00 11 0,15 81,20 0,91 10,89 8,01 €72,09 
11.21. peilplnen 1,00 " 2,00 88,00 11,34 11,34 79,34 €79,34 
11.22. ondethoudbouwrum 113,00 m1 0,05 192,10 0,91 102,55 2,61 €294,65 
11.23. uilze11en gmndwllfk 1,00 pol 4,00 138,00 20,00 20.00 156,00 ( 156.00 
12.-40. ontgraven d. 0,80 m 580,00 m3 5,00 2900,00 5,00 €2.900,00 
12.-40. atvoeren grond 500,00 m3 4,00 2000,00 4,00 €2.000,00 
12.02. aanvullen 80,00 m3 5,00 400,00 5,00 €400,00 
12.03. alewon graven en aanwerken 130,00 m1 9,00 1170,00 9,00 ( 1.170,00 
12.50. achoonzandondorvloor 65,00 m3 25.00 1625,00 25,00 € 1.625,00 
12.07. schoonzond onc1or t..trad~ 20,00 m3 5,00 100,00 5.00 .: 100,00 
14.08. ontatopplnngtatukken m<ll opzelol 3,00 st 0,50 51,00 15,88 47,85 32.88 €98,85 
14.05. l'lllpot~en 23,00 11 OAO 312,80 9,98 229,81 23,56 € 542,41 
14.04. leldingen 125 mm 80,00 m1 0,20 408.00 11.34 880,87 18.14 € 1.088,87 
14.09. ec:tuobp1A 1,00 11 1,00 34,00 54,45 54,45 88,45 € 88,45 
14.08 leidt~ 180 mm 90,00 m1 0,20 812,00 15,88 14211,41 22.88 € 2.041,41 
15.03. opahitbanden 142,00 m1 12,25 1739,79 12,25 ( 1.739,79 
15.04. tegelvloer 300X300X45 180,00 m2 15,88 2856,82 9,50 1710,00 25,38 ( 4.588,82 
15.03. roosters 8,00 m2 80,00 480,00 80.00 (480,00 

07.C).2QQIIII:MZI 
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Ccde Clrnachl1vlng -Ehd Norm Tot loon - Totmil Oaan. Totoa.~. PttjWhd T-

15.08 betondinkera m2 30,00 30,00 
17.-40 poort on 11 250,00 250,00 
17.41 hekken verplaatst pot 750,00 750,00 
20.10. betonbalten 212.00 m1 70,00 14340,00 70,00 ( 14.8-40,00 
20.1 0. metselwerk 70,00 m2 43,00 3010,00 43,00 €3.010,00 
20.11 '*"" 95,00 11 180,00 17100,00 180,00 € 17.100,00 
21.05. begane~ 832,00 m2 70,00 582-40,00 70,00 € 58.240,00 
21.24. -...lenwllwllfk 14,00 m1 0,10 47,80 9,98 139,78 13,38 ( 187,36 
21 .85. diverse In te otorten voorz. 8,00 wo 2,00 100,00 800,00 188,00 € 1.008,00 
21.86 ~n.JIIbeltijven 1,00 pot 2.00 1!11,00 100,00 100.00 U!I,OO € 188,00 

21.85. dlveroe in te otorton voorz. 2,00 100,00 800,00 188,00 ( 1.008,00 

21.90 betonwanden 1008.0 m2 130,00 1310-40.00 130,00 ( 131.0-40,0 
22.01 . kal<zando-lnl<ers lundatle bu. 35,00 m2 39,93 1397,84 39,93 ( 1.397,84 
22.07. geveloteen bulten ljmen 894,00 m2 95,00 65930,00 95,00 €85.930,00 
22.12 ankoro 1,00 pol 1500,00 1500,00 1500,00 ( 1.500,00 
22.84. dep folie fundatie 111,00 m1 0,05 188,70 1,13 125,92 2,83 ( 314,82 
22.17 loodolabben 80,00 m1 0,20 544,00 7,28 580,84 14,08 ( 1.124,84 
22.20 otwfg..-ken ge..t 714,00 m2 8,81 4859,98 7,71 5507,98 14,52 ( 10.387,97 
22.72 YOegWeli< ochoonwllfk 894,00 m2 9,50 6593,00 9,50 (8.593,00 
22.31 plint 111,00 m1 0,15 588,10 1,13 125,92 8.23 (002,02 
22.21 ochraagsteiger In ABK 
22.22 kr .. nhupvooropperen 12,00 pst 2,00 818.00 88,00 ( 818,00 
22.90 fibc blmenwanden 762,00 m2 -40,00 30480,00 -40,00 €30.480,00 
23.19. be"""""""en 108,00 m1 0,-40 1488,80 12,93 13118,74 28,53 (2.885,54 
23.70 holonlle lekdorJ>el 42,00 m1 0,30 428,-40 24,98 1048,23 2,27 95,29 37,43 ( 1.571,93 
24.03 mwraldekregell 87,00 m1 0,20 591,80 1,38 118,44 e, 18 (710,04 
24.05 aantluiiQen dlchloctunwl 87,00 m1 0,05 147,90 0,88 59,22 2,38 €207,12 
24.08 118/\W~Ingen tpv bouwmuur 120,00 m1 0,10 408,00 1,38 183,38 4,76 E 571,38 
24.08 ~ 100,00 m1 0,25 850.00 3,83 383,02 12,13 ( 1213,02 
24.31 platdak 45,00 m2 0,80 918.00 11,34 510,50 80,00 3800.00 111,74 (5.028,50 
24.32 muul)llaat 88,00 m1 0,30 877,20 4,119 429,28 15,111 ( 1,308,48 
24.43 regelwerl< dakcv-okken 215,00 m1 0,10 731,00 1,27 273,18 4,87 € 1.004,16 
24.44 houten vlooren 696,00 m2 1,28 55,90 38908,40 99,28 (89.101,86 

bel<laeg 1,70 m1 0.18 10,-40 7,00 11,90 13,12 €22,30 
vloer 1,00 m2 0,30 10,20 22,00 22,00 32,20 (32,20 
isolatie 1,00 m2 0,07 2,38 13,00 13,00 15,38 (15,38 
zand 1,00 m2 0,10 3,-40 4,00 4,00 7,-40 ( 7,-40 

07~20011 11:51:22 
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- E!ld 

Nonn Tolloon ~ TOimlll. Oun. roe ...... Pl'folehd Totaal 

plaland 1,00 m2 0,50 17.00 6,00 5,00 22,00 €22,00 

24.44 ................ 1,28 56,!10 38110!1,40 88,211 f 811.101,88 

24.70 dal<platen 438,00 m2 0,30 4467,80 60,00 26280,00 70,20 €30.747,80 
24.50 houtskelelbouwwandon 420,00 m2 70,00 ~.DO 70,00 €29.400,00 
24.50 houtskeletbouwwanden pasoitll hui 408,00 m2 140,00 57120,00 140,00 (57.120,00 
25.2 staakonstrul<tie 38760 kg 2,50 96900.00 2,50 (96.900,00 
28.1 metalen kanaal 125 mm ~n prija lo m1 0,30 9,98 20,18 
30.33 buh..,kazïnen 55,00 m2 0,60 1t22,00 160,00 8800,00 180,40 €9.922,00 
30.32 pllliOief huis kozijnen 83,00 m 0,80 1285,20 210,00 13230,00 230,40 ( 14.515,20 
30.33. panelen bij kozijnen 21,00 m2 0,60 428,40 81,88 1715,29 102,08 ( 2.143,89 
30.33. houton buhende<W 12,00 at 2,50 1020,00 172,44 20El9,24 257,44 € 3.089,24 
30.33. h<ûon builende<W pasaief huls 24,00 111 3,00 2448,00 280,00 8720,00 382,00 €9.188,00 
30.04 ~lallestloken 36,00 m1 0,20 244,80 40,84 1470,25 47,84 ( 1.715,05 
30.20 h<ûon bimorl<ozlj..., 78,00 at 0,80 2121,80 120,00 9360,00 147,20 ( 11.481,80 
30.13 binnendeiM'en glat at 1,75 158,62 218.32 
30.15 binnondeuren 78,00 at 2,00 5304,00 135,00 10530,00 203,00 ( 15.834,00 
30.80 hang- on ol..,orl< 6,00 wo 4,00 818,00 250,00 1500,00 388,00 €2.316,00 
24.43. plafond dakOVWI-811 m2 2,00 54,00 80.00 202,00 
24.45 ge~~-ngen · 7,00 m2 1,00 238,00 54,00 378,00 88,00 ( 818,00 
32.11 mw~eunlngon 84,00 m1 0,80 2284,80 9,98 838,59 15.43 1296,00 52,81 €4.419,38 
32.12 balustado mol boktaters 18,00 m1 272.27 4900,83 272,27 €4.900.83 
32.31 . han:t>oard lloo<:llanMlg 12,00 pst 90,76 1089,07 90,76 ( 1.089,07 
32.14 altimm"""' trapgat 144,00 m1 20,42 2940,50 20.42 €2.940,50 
32.16 bordnlrllp 6,00 at 1600,00 9800,00 1600,00 (9.600,00 
32.17 rechtes-ap 8,00 at 1000,00 8000,00 1000,00 €8.000,00 
32.16 balkonafochenning buHen 33,00 m1 280,00 8580,00 280,00 €8.580,00 
33.05 dakbedekking compleet 42,00 m2 15,00 830,00 28,00 1176,00 43,00 ( 1.806,00 
33.21 inplakkon en _.., spuwers 12,00 81 27,23 326,72 11,34 t36,13 38,57 ( 482.86 
33.36 afochollug 42,00 m2 10,00 420,00 10,00 ( 420,00 
33.39 sodlm dal< 42,00 m1 50,00 2t00,00 50,00 €2.100,00 
34.31. gelaagd glaa 20.00 m2 0,30 204,00 43,11 862,18 53,31 ( 1.088,18 
34.20 H R " glas 48,00 m2 0,30 488,80 48,00 2208,00 58,20 ( 2.897,80 
34.21 31aga glas 48,00 m2 0,30 488,80 76,00 3848,00 88,20 €4.137,80 
34.31. blank gla 12,00 M2 0,20 81,80 27,23 326,72 34,03 ( 408,32 
35.45. hofonho do!pefe 12,00 OI 14,07 188,81 9,00 106,00 23,07 €276,61 

07·- .,:541:22 
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35.44 holonHo venstett>ankon 48,00 mt 0,30 489,60 13,61 653,44 23,81 ( 1.143,04 
35.45. hofonho buHendourdorpels 24,00 m1 18,15 435,83 7,94 190,59 26,09 (628,22 
36.0 <ivoroo kllworl<en 6,00 at 2,00 408,00 12,00 72,00 80,00 €480,00 
36.1 rolsctlormen m2 80,00 80,00 
40.01 atflmen beton 960,00 m2 6,00 7680,00 8.00 €7.880,00 
40.02 noggokanten 80,00 mt 6,00 3e0,00 6,00 ( 360.00 
40.03 pleistorwot'k 80,00 m2 11,00 880,00 11,00 (880,00 
40.04 wapeningoguo 1,00 pst 300,00 300.00 300,00 (300,00 
40.40 opultworl< wanden boven tegels 40,00 m2 8,00 320,00 8,00 ( 320,00 
40.90 loidlngaafouven dichten 40,00 at 22,89 907,56 22.89 €907,56 
40.80 stucotop 60,00 m1 5,45 326,72 5,45 ( 328,72 
4t .01 vloortogolo dhg 57,00 m2 1,00 1938,00 15,88 905,29 49,88 ( 2.843,29 
41.08 kitvoegen vloe!logoll 57,00 mt 2,72 155,19 2,72 ( 155,19 
41 .07 opoclo 57,00 m2 1,82 103,48 1,62 ( 103.48 
41.08 krWnpnet 8-1 50 57,00 m2 0,07 135,88 1,02 58,20 3,40 ( 1113,88 
41.09 wandlogalo 120,00 m2 0,85 3488,00 12,00 1440,00 2.27 272.27 43,17 ( 5.180.27 
41.10 inwassen 120,00 m2 1,36 183,38 1,36 ( 183,36 
41.11 Kjm 120,00 m2 2,04 245,04 2.04 ( 245,04 
41 .12 kltvoagen wandbigels 90,00 m1 2,27 204,20 2,27 ( 204,20 
41 .13 I'MI11dorpelaloon 90,00 m1 0,50 1530,00 8,61 812,60 2,27 204,20 26,08 ( 2.346,80 
41.90 kitvoegen lpi tanhair 6,00 pat 12,00 72,00 12,00 €72,00 
42.01 ochoonmokon ondeiVIoer 414,00 m2 0,05 703,60 1,70 €703,80 
42.02 dokvloer D 20 d70 mm 414,00 m2 13,00 5382,00 13,00 ( 5.362,00 
43.01 lulkomrancingon 6,00 11 0,45 91,80 11,80 70,79 27,10 ( 182,59 
43.28 hulonummorplaaqos 6,00 st 0,15 30,60 3,18 19,08 8,28 €49,66 
43.42 klein~- 1,00 pat 1500,00 1500,00 1500,00 € 1.500,00 
44.08 leldlnglulkerbe4immering 12,00 m2 0,80 328,40 14,52 174,25 41,72 ( 500,85 
44.13 niveau overgangen m2 0,60 15,88 43,08 
44.15 sanitaire wonden 38,00 m2 55,00 1960,00 55,00 € t .gso,oo 
44.18 venatett>anken llllrnrnertlg 16,00 m1 !10,76 1833,61 90,76 €1 .833,61 
45.1 plalondo ontreoo 10.00 m2 0,80 272,00 36,30 383,02 63,50 (835,02 
45.2 met.-n 1,00 pat 34,00 1158,00 34,03 34,03 1180,03 ( 1.190,03 
45.48 plinten 450,00 m1 0,15 2295,00 8,00 3600,00 13,10 ( 5.895,00 
45.47 altimmeren houten koziion 250,00 m1 0,15 1275,00 1,20 300,83 6,30 ( 1.575,83 
45.90 diverse atltrnmMngen 1,00 pst 34,00 1156,00 1000,00 1000,00 2158,00 €2.156,00 
48.3 buhonkaz'nen 140,00 m2 27,00 3780,00 27,00 €3.760,00 
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<46.4 binnenpuien 12,00 m2 22,00 284,00 22.00 €284,00 
48.7 plafond& 756,00 m2 8,00 80<46,00 8,00 €6.048,00 
<441.11 houten kolljnen 78,00 st 50,00 3900,00 50,00 €3.900,00 
<441.1 ahtmmerwerl< 6,00 11 100,00 800,00 100,00 €800,00 
47.2 narooien en ~"" 1,00 pst 24,00 818,00 500,00 500,00 1318,00 € 1.318,00 
47.3 einde ondoltloudatenn'n 1,00 pst 8,00 272,00 100,00 100,00 372,00 €372,00 
42.08 coral 12,00 m2 47,65 571,78 47,65 €671 ,76 
90.1 W· lnotalla!le metw/J>Ompo WTW 8,00 pst 12800,00 781100,00 12800,00 €78.800,00 
90.20 E· Installelies 8,00 pal 5000,00 30000.00 5000,00 €30.000,00 
90.21 loodglet-erl< 8,00 pst 3000,00 18000.00 3000,00 € 18.000,00 
90.22 pv panelen PM 800.00 800,00 
90.30 zonne<:ollect>ren PM 800,00 800,00 

Begro1hg 2*.54 . 131355,1111 131355,N 764812,13 764812.13 877548,02 f1177.548,0 

11 
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Bijlage 6: 
Glaserberekening 

- -

BuildDesk-U 3.3 U 
Ocx:u 1a1i constructie 1 o. maart 2009 
Berekening van de U-waarde volgals NE N 1068 
Bron: Gebruiker..catalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

BUITEN BINNEN 

Toepassing: Wand grenzald aan buitenlucht 

Pioëiiêii nl NUiîï Diliiï [~. LiiTiKI8 a Am, Ria 
A ..ui l!!fil!:!!!S:I) 1!!!!!2!tl 

RH O,OA 

~i 
NPR2068 a.-. t 000 l<o'm' o,oo.s 0,54& 0,06 
NENEN 12624 SpurfMat[300 ~m1) 0,016 0,100 0,16 
EN 18010468 Minorelewol038( a-1 ,00,Ft-1,00, Ftn-l,cq 0,380 0,031 10,00 

"""- ~a1M104.0nm A......W: 1/nf. 60,000 -0,62 

~= 
NENEN 12524 Qienlltd ltandlrd boerd (OSS'! O,OIS 0,130 0,12 
NEN EN 180 8848 Nltt ;.t."...ld& U<Hug "o ~m~. a tw:rizDftiLIII 0,()40 0,222 0,18 
NENEN 12524 Glpt~ut 0,01~ 0,.250 o,os 
Rsl 019 

t~= ! 
Q 05 ~=J 'L:UU •• 

•••• dKNI 
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BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 
Berekening van de U-waarde volgens NEN 1068 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

a - 0,011 

A'bHdi!Jtdit .. m.at.~Win _ _,..-..g ln:tallf dit 
lrwtoecfWM ...... I'GIIL 

~·fl'~·e>..•-"-) 

10. maart 2009 

n. •.•. Mr.~.,.,. J.r ",. d. .... .Anhlnhmellr 
À..,. .. w.rn..l10llle A. .... V81111'11eri!v 

Ala~dlwerlillirdtMn'*--.nd,_ ... .,....llllchwonll~_.,dDorw--.rtrvtn. 
Alo- MA. ·- er Àtt4 

a.:: I 0,05 J!=l m- UI 

D,lO w~IRc=f ~ • · · •• . .ttWf I 

127 



- -

BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 1 o. maart 2009 
Berekening conf01m NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

ButTEN BINNEN 

--- De ondemundlt lljMnwt~nk.n llfwlljMI'Iv.n dt ljatop dt prn 
v.n~ t.r.._.. van~ Ac-Madl. In ondemialncle ljatwardan aiHn ~ 
lagen gemend de zlf1 rn.egerekl!nd In dl conden&llk n.lc:o ...... 

• 

Toepassing: Wand grenzend aan buitenlucht 

Ree 
BalmtHn 1000kgml 
Spunplut [300 ko'm'J 
Mneralewol006 (Fa- 1,00. A-1,00, Fm-1,00) 
Oriemd alllndard board (OSB) 
Net geventileerde U:hdug "'0 rnrn, Q horizontul 
Gipeplut 
Ra i 

Dilet 
!mi 

0,096 
0,016 
0.380 
0,016 
0,040 
0,013 

-•lîWill 

larrbda a 
!Wf(rri<)) 

0,6" -
0,100 
0,098 
0,130 
0,222 
0,250 

11 a Sd Rm, Rfa 

1-1 !mi [mZ!OW] 
0,04 

28,00 o.oa 0,06 
10,00 0,16 0,15 

1,00 0,38 10,00 
30,00 0,.46 0,12 

1,00 o,cw 0,18 
o4,oo 0,05 0,05 

0,13 
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BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebrui kerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Risico analyse condensatie - samenvatting hoofdresultaten 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

~ Oppervlakte condensatie: 
V Geen schimmalvorming verwacht 

lnwendi ge condensatie: 

10. maart 2009 

Er treedt ii'IW8ndige condensatie op. maar deze zal naar verwachting gedurande 
de zomermaanden geheel v•dampen. 
Het risico van vervalen achteruitgang van het thermisch gedrag van 
bouwmaterialen als gevolg van de tijdelijke aanwezigheid van de verwachte hoge 
vochtconcentraties mag niet buiten nadere besehouwing blijven. 
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Documentatie constructie 
B«ekening confonn NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Kritieke oppervlakte temperatuur voor oppervlakte condensatie 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

10. maart 2009 

~..oc~~t•: Einclh-; V ochttgn.idällll• YCIIIIJ'Iftl NEN-~ISO 13788 lnMll A: Woni"91"1 nwt lagl benttingtg,.-

2 s 4 
Mund ll PR_• ll ~I 

[OC) ['C) 
• januari 2,9 0.880 20,0 0,609 

t&truarl 2,8 0.830 20,0 0,509 
m..t 5,3 o:eoo 20,0 0,586 .. 8,4 0]~ 20.0 0.570 
11111 12,7 0]20 20,0 0.591 
Pi 15,8 0760 20,0 o:952 
)All 17,1 0150 20,0 0,681 
lll.lp1la 17,0 0]80 20,0 0,.887 
ael*trrtler 1',2 0.820 20.0 0,879 
okiober 10,7 0.8~ 20,0 o,8~ 
I"ICMII11ber 5,9 0.880 20,.0 0,818 
~r 3,3 OrB90 20.0 0,813 

e 0. kriiiiM --' t. jaru8rl n-.t ... _ - 0166 
t-.-0.1188 

f1111 > t __ , de constructie voldoet. 

Nr Toalldrling 
1 T ~ allair bulllln 
2 ~~bliltn 
3 T~11Wrbinn111 
4 Rei!IHiolwc:hllghlld blm.n 

5 6 7 8 9 
pi dtlïäp pi Pi( til) l &IJTiïï 

~!!1 (Pa) [Pa) ~!I (OC) 
894 789 1.423 1ne 1S.7 
820 788 1388 1733 15,3 
712 8SS 1387 1700 15,0 
815 617 1332 1865 14,6 

1067 32& 1382 1728 15,2 
1329 196 1525 I DOe 16,7 
1<182 129 16D1 1089 17,4. 
1472 13.4 1806 2007 17,6 
1327 2S8 1588 1982 17,4. 
1060 414 14D6 1888 18,4. 
817 628 1445 1806 15,9 
689 744 1433 17DI 15,8 

6 f'llr1llll ~bullilnp.-t. • AJTJ;P.o(TJ liiDQMitormUe E.71nE.h.n NEN e.IS0-13789 

10 11 12 
tRil Tel he 

('Cl ['C) 
0,755 10,8 2"o4 
0,72.4 19,8 2,0 
0,883 19.8 5,4 
0,638 19,.0 8,4 
0,3.4.4 ID,D 12,7 
0,260 1D,D 16.6 
0,1 10 20,0 17,1 
0,188 20,0 17,0 
0,5.48 1D,D 14,2 
D,817 1D,8 10,7 
0,710 1D,8 8,0 
0,747 1D,8 3,4 

8 De In plf&llr&lf4.2.h.n NEN-EN-1.90 13788voorptelnwnv~ 1.10 III"Hdd chortJereklndln httpwMIIct\MIIfliCHI. 
7 f'llr1llll ~'V tnwn p,- +,• ~T~; p,JT~ ~ fomUI E 7 .n E.B'IIn NEN EN-IS0-13788 
8 Mlrimlmwrz.tgingaapamingun~blrehendvt.P.o(T.~-p,t+ .. 
~+..- 0,8 (lvhila~un~) 

D ~ opptl'\'lakat ~ • funclll YW1 P.o(T j, lornUl E.D In E.1 0 \llrl ~EN-ISO 13788 
10 T~lllwriiCIDrvalgMI3.1.2vlrl NEN-EN-190 13788 
11 ~~blmltn benllalndvt.T11- T1- flol• u•(T1-Te) 
12 ~aurbiAinblteMndviiT •• T .. R..•u•(T•-T•) 

iîïÎÎÎÎÎÎÎÎi iii Uiilïiiî ui 
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Documentatie constructie 
Berekening conform NEN-EN-150 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Inwendige condensatie: Hoofdresultaten 
Berekening volgens NEN-EN-150 13788 

10. maart 2009 

Er treedt tussentijds inwendige condensatie op, maar deze zal naar verwachting elk jaar in 
de zomermaanden geheel verdampen. 

Hlttrielcovan vetYII en IIIChMriJ9ngvenhltthtl'n'Mch g.ctagvan ..,_mi...., ala ~van de~ --~dVWivodt dent 
• wcrdtn beoordNid corlom~~Mde~Jlprp. liHn en --••pecif"••ln prodtl:tnomwn. 

ICII._....,.n• 
l.oclllil: Eiftclhcwen; Y DCJI!iglwid•tlll•• volf811• NE~ EN-ISO 13788 8ftMX A: WCM'IIftiMI rrwt lq8 IIR ... nflti"Md 

2f.ö 
feb nTt J';O rn&l ~ jul 

2ïr.8 ;;,s okt nov dec 
T &rrp~1llJUr bi'ïn.tn ['C] Tl 20,0 20:,0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,0 
FIM. vochtigh&ld binren (%) jlll_i 60,9 59,3 58,5 fil ,O 69,1 65.2 88.1 88.7 67,9 64,0 81 ,8 61,3 
T enpralJUr bli-.n ['C) Te 2.3 213 5,3 

·~ 
12,7 15,6 17,1 t7P 14.2 10.7 6,9 3.3 

R......,. vochliltW!d buitin 1">1 jlll_e 88.0 83,0 80,0 74/) 72.0 75,0 75P 78/) 82,0 84,0 88.0 eo.o 

...."UIIjbe conden..rà ge (fllftll 
Toc.l8 cond8nNti8 M• (9'rál) 

fiO iiii mil ]1.11 iili ,_. ëliC 111'1 !I! ~ !!I !!E! 
SïïUïiiUï ~ îîiQJ f F • 218 920 945 281 170 -23 -282 -354 ..... . m ..,_.wal (fa-t ,OO, R - • 222 542 867 1147 1318 1206 1032 878 230 1.00, Fm-1.00) Ma 

..... ïïitliiiliïiUI 

131 



BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 10. maart 2009 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-150 13788 

t. M .. IMI: obob.f 

::1 11 
0.0 

I 

0.1 

TI['C] 
20,0 

-- TM~~f»l'ltUIU 

I 

0.2 

d (mi 

V..-z .. gingaplln ning 

I 

0.3 
I 

OA 

Te(ICJ 
10,1 

1 1. I 

ph!_ I [-] 
0,1140 

~ 2

·

0001 1 1 Part• .-nnlng 1 1 I 

r:+-_ .. ....,.....__--TI---r----tl----r---""11r------t"---r-l --+.....,~--~--
0 0.0 0.1 0.2 0.3 OA 

d(mJ 

Tabel van maand oktober: 

Exllmt , lilbiMn 1000 ïi'ïWi 
a.lcnlen 1000 IIQ'rn' f ~pao..,.,. 

• (900 ~WA'~') f~ .a OOI (Fa .1 ,00, R-1,00, Fm -1,00) 
Mneralt wol 098 (Fa. I ,00, R. 1 ~. Fm. 1 ,00) I Qi.-d lllllrdlrd board 
(098} 
Orfenllld ~llard(068) , ,.. P"'.._. b:hllug40mm, a 
horlzonta81 
NIM ~~A"•niiiHrdit bmllug 40 "'"" a 1-orizcnllalt ~ 
Glpaplut/ lrllilrr. 

• Scheldlr.,.vllk met condlnaatlt 

îlïïiiïiïïi- ilililliïïiï m 

fi"ÇJ 
10,7 
1(),8 
10,0 

1Q.8 

Ul,7 

1~ 
19,9 

G,U3 121M 
o,.t4l 190& 

0,088 2278 

0,063 2292 

0,013 2314 
0,000 23.21 

1276 
1306 

1983 

1478 

1484 
1495 
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Documentatie constructie 
Berekening confoon NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

2. .... net: _"..,..,., 

c: 
SI 
'!!I 
ál 

0.0 
I 

0.1 

Ti['C] 
20,0 

-- Tampemuur 

I 

0.2 

d (mi 

Verudigin9NfW'nlllfl 

I 

0.3 

pti_l ~) 
0,818 

Te ['C] 
S,G 

OA 

10. maart 2009 

phl_e!-] 
0,880 

~ 2.oool 

1 1 

"-
1

iile ..,.nning 

1 1 

I 
; 1.600 
a.. 1.000 

i ~0~--+~~--~~-----r----~J-----T-----rJ ----4-----TJ--4~~~~~ 
0 0.0 0.1 0.2 0.3 OA 

d (mJ 

Tabel van maand november: 

Blb1Mn 10001ig'm'f ~pao~ 
• ~t1,3001Vln'] f ... tänd098(Fa-t,OO, R-1,00, Fm-t,OO) Mnef. wol 038 (Fa ~ 1 ,00, A - 1/», Fm - 1,00j I ()temed IJIIIncllrd bo..-d 

toSliJ 
on.r.d Mlnlllni~DM~ (0618) t NIM ~Jdt l.lchllug 40 mm, a 
horizontul 
Nlltg-.~i~Mfdtluchllug 40 mm, a IDrlzcnfalllt Gipeplut 
~~, ......". 

• S~metcordlnu .. 

'ta a.o 
8,2 

1g,.t 

1G,S 
1G,8 
1G,8 

~ 
o..ua 
0,088 

0,053 

0,013 
0,000 

U32 
OGO 

1154 

13G7 

1418 
1446 
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Documentatie constructie 1 o. maart 2009 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebrui kerscata togus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

0.0 

·i 1.SOO 
Q. 1.000 

I 

0.1 

Tl("CJ 
20,0 

-- T~muw 

0.2 

d(mJ 

VerulltinSP.".n ning 

I 

o.s 

plij ~) 
0,813 

I 

OÄ 

1 1. I 

!H_• [-) 
0,800 

~ 2.0001 1 1 IWtW. lpll'lnlng 1 1 I 

t soo~--~~--~•-----r----~~-----r-----•r----;-----r~--4~~~~~ 
0 0.0 0.1 0.2 o.s OÄ 

d(ml 

Tabel van maand december: 

tnl rmr tooo îiiifti 
Bibtien 1000 ~, ~(300...". 

• ~[300 '-"'' , ...,.... wal0!8(fa .1,00, A· 11)0, Fm- 1,00) 
Mneralt wol OSS (Fa.;, 1.00. R- 1 ,00, Fm- 1,00) I Orf«Md lllandlrd boerd 
(0118) 
Orierll8d~ 1DIIni(088) I Nlt....,.,...ldt blhlug40 mm. Q 
horizontaal 
Nlltt gwenllleerdt 1uc1111ug 40 """ a I'DrizCI'IIIa8lt GipepUI: 
Glpeplllat I lnlilmt 

• ~met condenMilt 

iiiiiïiii-liWUi 

''a 
3,6 
!,7 

19,9 

UM 
111,7 
1Q.8 

o.us m 
o,ua 7U8 

0,088 22l2 

0,069 'l2!i1 

0,019 22!11 
0,000 2!300 

781 
1'08 

1059 

1970 

19QII 
1499 
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Documentatie constructie 10. maart 2009 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

c 
SI 
"!S 
ál 

0.0 

f·-

I 

0.1 

Ti ('CJ 
20,0 

-- T.mpemuur 

I 

0.2 

d(ml 

VltUIIgintft8pU1 ning 

I 

0.9 

phl_i f-1 
0,8011 

I 

OA 

1 1. I 

phi_e(-) 
0,880 

: 2.000I 1 1 ..,.. apmnlng 1 1 I 

Q. 1.000-ï 600+--~~--~~~-~----~1-----r----rl----~---;1--~~~---4-
0.0 0.1 0.2 0.3 OA 

d (mi 

Tabel van maand januari: 
Naam 
Exterre 1 Behateen 1 000 kQmll 
e.btiten 1000 ketmi l Sp ...... t ~ lqtmiJ 

• Spaa .... t(SOO Jv'm1111WnHaind 038 (Fa- 1 ,00, A- 1 ,00, Fm- 1,00) 
MrwD waf 038 (Fa - 1 ,00, A - 1 /X), Fm- 1,00) f Orioenlild .....a.nt boft 
(068) 
Ort.rt.cl.....a.rd Iloent (OSBJ I NIM .,_,...... l.dlllug 40 nn, Q 
horizontaal 
Nlltt gw81'1111Mfd1 U:hlluQ 40 111111, a tmrtzcnu~' Gipepillllt 
GiptpiM.II fnlame 

• ~ l1llt c:ondenu.tle 

..... îîiilïWlii 

f['CJ 
2,4 
2,5 
2,7 

19,2 

19,4 

19,7 
19,8 

ë(ftï) païïf'al 
0,498 724 
0,469 720 
0,448 742 

0,088 2226 

0,063 2252 

0,013 ~ 
0,000 2308 

634 
728 
742 

1023 

1958 

1386 
1423 
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BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Bereke,ning conform NEN-EN-ISO 13788 

S..Maand:tellnYri 

c: 
Jll 
'!!I 
co 

0.0 
I 

0.1 

TI('C) 
20,0 

-- r..,...muur 

I 

02 

d (mJ 

VlfUIIglnggpan ning 

I 

0.3 

pH _I E-1 
o.~ 

Te[IC) 
2,8 

10. maart 2009 

phi_•H 
0,890 

I 

OA 

11. I 
- "-tiille apannlng 

t :~~11 ---r------t---1 ---r---1 t------t----1 ------· ~lt . I 
0 0.0 0.1 02 0.3 OA 

d (mJ 

Tabel van maand februari: 
Niîim 
Ex!ierre 1 Bakateen 1000 kgml 
Bab1Mn 1000 1rctmt1 ~tJ.300 IVml'l 

• Spu.l'fllu.t(300 l9lr'J f Mineralnd 038 (Fa-1,00, A- 1,00, Fm-1,00) 
M'** '11101 038 (Fa- UlO, A- 1,00, Fm- 1 ,00, I Ortenlid aiM:Bnl board 
(OSB) 
Orlitnlild llllnilnl a.o.n~ (~'NIK gwer6enit b:hhag 40 mrn, a 
horizontaal 
Mtt ~ luchllug 40"'"" a mrtzonMalt OlpepiMt 
Glptplaatl lrilllfM 

iïiiii i iiiiïïïïliUI 

2,9 
a,o 
3,.2 

19,2 

19,4 

uv 
19,8 

0,499 700 
0,463 71i6 
0,448 789 

0,068 2:229 

0,063 2255 

0,013 22Q6 
0,000 ZJJ:)7 

ijPil 
620 
74G 
789 

1024 

1328 

1352 
1386 

136 



BuildDesk-U 3.3 U 
- -

Documentatie constructie 1 o. maart 2009 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruike·rscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

I. Maand: 11111art 

0.0 

.8' 1:500 l 1.000 

I 

0.1 

TI['C] 
20,0 

-- Tempemuur 

I 

0.2 

d(ml 

Verucltln.gMpanning 

I 

0.3 

pH_iH 
0,566 

Te('C) 
li,S 

I 

OA 

ph!_ a (-J 
0,800 

;f 
2 ~ 1 1 Pwt. lplnlling 1 1 I 

~ S +--4~---~~--4--~~---T---TI---r---1~-*~lr--~ 
0 0.0 0.1 0.2 0.3 OA 

d(ml 

Tabel van maand maart: 
Naam 
Externe 1 ElabtHn I 000 lqtml' 
e.biNn 1000 lqtrrfl l ~t (300 f9m!l 

• Sjlu.~t{300 lqtm'J / ... raltwd038 (Fa- 1,00, R-1,00, Fm-1,00) 
Mnaralt wol 038 (Fa~ 1,00. R- 1,00, Fm- 1,00) I Oritnlld aundlnl board 
(098) 0r1an11c1...., bo.-.1(0&8) ,Nitt...,..._tdt ~..a mm, a 
1Drizonlaa1 
Nltt gwen~~~ten:tt luc:h-..g 40 mrn. a lllrlzanllal/ G~p~p~aat 
Glpepliatf lnliln» 

• SdleiciiVfilllk mtt condtnla .. 

iîiiiïïiiitlli6iiW 

T['C) 
5,4 
5,4 
5,6 

19,3 

IG,S 
19,6 
19,6 

ë(ij fl!êf'a) 
0,498 894 
0,463 809 
0,448 012 

0,088 2244 

0,063 22lfl 

0,013 2302 
0,000 2311 

712 
886 
912 

1100 

1323 

1342 
1387 
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BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN.ISO 13788 

7. ll81nd: april 

0.0 
I 

0.1 

TI["C] 
20,0 

-- T~ratuur 

I 

0.2 

d(mJ 

Verudiglngnpannlng 

I 

0.3 

pi(JE-l 
O,S70 

Te['C] 
8,4 

I 

OA 

10. maart 2009 

phl_e [-} 
0,740 

I ~+------'--+--11 ----r------t""-1 ~-· --m~· , ----r-------t--1 ----'---4----+-1 1, I 
0 0.0 0.1 0.2 0.3 OA 

d(ml 

Tabel van maand april: 
Num 
Externe 1 Bebteen 1000 kgtm' 
BalciiHn 1000 IVm' I ~t 1300 lq1nj!lj 

• ~l'fllaat [300 kD'm') l lotlnKW 'Mll 038 (Fa - 1,00, Ft - 1,00, Fln. 1,00) 
~ ~ 038 (Fa- 1,00. A - 1,00, Fm- 1,001 1 Clrlenetd mndlrcl bowd 
(088) 
OriafiMII...,.,., board (OSBJ I Niet ge~~eniiNrdl U:hftag 40 1111'11, a 
l'orlzont .. J 
NIM a-nlllerdt luchMIIg 40 mm, a tnr~zcneu~r G~t=eP~ut 
GiplpiM.tl lrnrN 

iiîiiliïfti-iiWLU 

!I "Cl 
6,4 
6,5 
6 ,7 

1G,5 

19,8 

19,8 
19,11 

0,498 1105 
0,463 1110 
0,448 1123 

0,068 2.26( 

0,063 2.281 

0,013 2300 
0,000 2317 

BPi! 
815 

1082 
1123 

1209 

1312 

1321 
1332 
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Documentatie constructie 
Berekming conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-150 13788 

c a 
"!I 
en 

0.0 
I 

0.1 

n['q 

-- r.....,.m~o~ur 

I 

0.2 

~0 

d(mJ 

V.rz .. o~•lfiUinlng 

I 

0.9 

pH_if-) 
O,GGI 

I 

OA 

10.m~2009 

11. I 

phl_e [-} 
0,720 

I :~+-----+-+----11 ----;-----t--1 ___,__~--·~t----"1"--. ----;-----t--1 ~11 . I 
0 0.0 0.1 0.2 0.3 u 

d(mJ 

Tabel van maand mei: 
Num 
Exl8rne 1 Babte.n 1 000 kg'm' 
B8bteen 1000 lq"m' ' Sp ...... t(SOO ~ 

• Sp.a .. t[900 lfo'm'} / r.tlne ... wa1006(Fe.-1,00, Ft-1,00, Fm - 1,00) 
Mnerlllt wol 038 (Fa- 1,00, R- 1,00. Fm- 1.00) I on.r.d .a.ndlnl board 
(OSSJ 
on.I'IIIII...,.".IDIInl (OBB) 1 ,...~ U:hhlg .tO """'a 
horizonteat 
NIM o-venliiHrdlllu:hhlcJ 40 mm. a t"Ortzontult Glpeplul 
Giplplu.tf lràm& 

ÏÏÏÏÎÎÎÎÎÎÎi-iiiiî&iï&aa 

12,7 
12,Q 
12,9 

18,7 

19,8 

19,9 
19,9 

~ïïî) paiiïiPe.l 
0.499 ,.70 
0,483 1.75 
0,448 1<t85 

0,088 2291 

0,063 2302 

0,013 ~IQ 
0,000 2:lU 

1057 
1428 
1485 

1442 

1392 

1398 
1382 
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Documentatie constructie 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

I. llaand: jLmi 

0.0 
I 

0.1 

TI['CJ 
20,0 

-- T8111p8NIUW 

I 

0.2 

d [rnJ 

V8R8illgÎ119np81'1 ning 

I 

0.3 

phljf-1 
0,852 

I 

u 

10. maart 2009 

1 1. I 

llhi_•E-J 
0,760 

öil' Pa-1• lp8llning 

r~t-------+-+----11 ---r-------t--1 -----r-1 -r-----------t-1 ---r-------t--1 ----1----+t----11. 1 
c 0.0 0.1 0.2 0.3 o.4 

d [rnJ 

Tabel van maand juni: 
Naam 
Exliernt I BUate.n I 000 lqtm3 
BabtHn 1000 ~~I ~11300 kWm'l 

• Spaa,_t(300 i9Jrll)l.._ ... 'Mll 008 (Fa -1 ,00, A- 1,00, Fm - 1,00) 
Mnenlllt wol 038 (Fa - 1 ,00.. R - I ,00, Fm - 1 ,00) f Clrlerilld ld8ndlrd bOIIfd 
(088) 
on.r.ct ....r.nt ~~on (088) 1 Nilt pvMIIIIMtdt U:hllug 40 nv11, a 
horizonlaai 
Nlltt gw81"1111Nnie luchlhulg 40 mm. a ~mtzaniHI I Gipllpllat 
~aplaatl lniBm& 

• ~metcondennti& 

lïïïiîïîii - ltiîl5iiii ui 

fi"G) 
15,6 
15,6 
15.7 

1Q,8 

19,9 

19,9 
19,9 

((ïïï] fl6 ïïîiP•l 
0,498 1773 
0,463 1778 
0,448 1783 

0,068 2:309 

0,063 2316 

0.013 2326 
0,000 2329 

B;Päl 
1329 
1723 
1783 

1878 

ISSO 
1539 
1525 
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BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 10. maart 2009 
Berekening confoon NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-150 13788 

10. .... net: juli 

:~ 1 1 
0.0 

·11.600 
0.1.000 

I 

0.1 

Ti('C) 
20,0 

-- r....-muur 

I 

0.2 

d [mi 

VM'UIIgrng..p.nning 

I 

0.3 

pH _I ~I 
0,861 

I 

OA 

T1t ['C) 
17,1 

1 1. I 

Pll_• l-1 
0,760 

~ 2.0001 1 1 IWtiiN ap~~~ning 1 1 I 

~ 600~-+-~-~~~-~---TI---r---r~--~--,~--+~~-~-
O 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

d [mi 

Tabel van maand juli : 
Num 
ExWna 1 Bek&1Hn 1000 kgml 
Bakaten 1000 l!ctml f ~· [300 ~ 

• Spaa,_t [300 kWm') f ......,_wal 038 (Fa- 1,00, A- 1,00, Fm -1,00) 
Mnarale wol 038 (Fa - 1,00, R. 1 ,00, Fm. 1 ,00) I OrNiniMI ~board 
(OSS) 
Orierad .-..t.nt board (cal) f NIM gwenlllae!dt b:hllug 40 """'a 
horiz onllllll 
Niet gwei'IIIMrdt luchllua 40 mm, a N~r~zontu~ l G~pap~ut 
Qlpe .. tl "*"-

• ~ nll<lcondtnla .. 

f('C) 
17,1 
17,1 
17,2 

IIIP 

19,11 

2/.)/J 
20/l 

0,498 1950 
0,489 1952 
0,448 1gs] 

0,088 2318 

0,063 232:3 

0,013 2330 
0,000 2332 

p[Pä.] 
1462 
1892 
1gs] 

1806 

1827 

1811 
1591 
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BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 10. maart 2009 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

11. llaanct: auguea.a 

0.0 0.1 

·f 1:600 
Q. 1.000 

Ti('C) 
20,0 

-- Temp.muur 

0.2 

d lml 

Yen ... gingapinning 

0.3 

pHJI-J 
01187 

Te[q 
17p 

11, I 

p,l_a(-] 
0,780 

~ 2 ~ 1 1 Pwliiile lpll'lnlng 1 1 I 

i 6 +--~~--rl --~--,~--~---TI---T---rl-~-+rl --+-
0 0.0 0.1 0.2 0.3 o.4 

d lml 

Tabel van maand augustus: 
Naam 
Ex!Mne I Bak5teen 1000 lqtm' 
BabtNn 1000 lqtm' I ~t I'JOO JVni11J 
Spaa,_t(300 IQim1] /~WDI038 (Fa-1 ,00, A-1,00, Fm-1,00) 
~-'038(Fa~ 1,00, R-1,00,Fm-1 ,~ /Clriten1Bd~bomtl 
(0611) 
Orilftlacl....r.ctllolnl (~ f NIMgllil.,..._ tdllla~g 40 mm, a 
horizontaal 
Ni&t ge~~enlllaefdt luchblg 40 mm. a ~~>rtzcnlalllt Gipapllat 
Glptplu.tt "*"-

fi'C) 
17/) 
17/) 
17,1 

10,0 

10,0 

10,0 
20/) 

ëtï'ïï] P!ICP•l 
0,498 1008 
0,463 IIWO 
0,448 ~~ 

0,088 2318 

0,063 2322 

0,013 2330 
0,000 233.2 

1472 
1538 
1546 

1570 

1600 

1602 
1606 
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BuildDesk-U 3.3 U 
Documentatie constructie 10. maart 2009 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 
Bron: Gebruikerscatalogus 
Constructie: Nieuwe buitenwand 

Verloop dampspanning 
Berekening conform NEN-EN-ISO 13788 

11. Maand: auguûia 

c: s 
-~ 
CD 

0.0 
I 

0.1 

TI('CJ 
20,0 

-- r.....-muur 

I 

02 

d (mi 

I 

0.3 

pHJH 
01/87 

I 

OA 

T•(q 
171) 

Y.-udt~ning 
Parliiile .-nni119 

~ 
2

-
0

~ 1 1 1 1 I 

I 1.600 

~ 1.000 

M 600+--4~--~1 --4---~~--~--~1---T---r~-~~~1 --+-
0 0.0 0.1 02 0.3 OA 

d lml 

Tabel van maand augustus: 
Naam Tl 'Cl 

17P 
17P 
17,1 

10,0 

10,0 

10,0 
20P 

ë(ïïï) paäîî(Pa] 
0,498 1008 
0.463 uwo 
0,448 1946 

o,oee 2318 

0,053 2322 

0,013 2330 
0,000 233.2 

j.(Pä] 
1472 
1696 
1546 

1570 

1800 

1802 
1808 
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Bijlage 7: 

Gegevens Demonstratieprojecten en energiezuinigewoningbouw 
De volgende referentieprojeceten in chronologische volgorde zijn er in het proefschrift 
van Sacha Silvester behandeld: 

1. De minimum energiewoning te Schiedam Woudhoek uit 1982; 
2. 72 minimum energiewoningen, gestapelde bouw te Rotterdam uit 1983; 
3. 60 minimum energiewoningen te Amsterdam uit 1984; 
4. 91 minimum energiewoningen te Dongen uit 1986; 
5. 86 minimum energiewoningen te Utrecht uit 1986; 
6. Energetische renovatie te Schiedam Nieuwland uit 1986; 
7. De energieproeftuin te Hoofddorp uit 1984; 
8. Ecolonia te Alphen aan de Rijn uit 1992. 

Hieronder zullen de verschillende maatregelen om de woningen energiezuinig te maken 
per project worden weergegeven. Ook zal de werkelijke prestatie gedurende het gebruik 
van de woningen hier worden vermeldt. In deze samenvattingen van de projecten zal 
dezelfde onderverdeling worden gebruikt die door Silvester is gebruikt, de verdeling zal 
onder de Trias Energetica( dit is oorspronkelijk door Duyvestein aan de TU Delft als 
strategie ontwikkeld onder de naam het drie stappen plan) worden ondergebracht. 
De Trias Energetica bestaat uit de volgende drie stappen: 

1. Beperk de energievraag; 
2. Gebruik duurzame energiebronnen; 
3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt. 

De minimum energiewoningen te Schiedam Woudhoek (1982) 
Dit zijn eengezinswoningen waarvan er in totaal 184 van zijn gemaakt, deze zijn allen 
huurwoningen. Bij deze maatregelen is de toepassing van de allesverbranders 
weggelaten omdat deze in de praktijk niet goed functioneerden en omdat deze maar in 
17 woningen is toegepast. Het ontwerp van deze woningen is gemaakt door 
Architectenbureau Kristinsson, en is gebaseerd op het CV-loze woningconcept van 
Kristinsson. 

1. Beperk de energievraag: 
• Woningen zijn compact ontworpen; 
• Het geheel is tochtdicht uitgevoerd; 
• Toepassing van vaste zonnewering tegen oververhitting in de zomer; 
• Toepassing van luiken ter verbetering van warmteverlies via raamoppervlakken; 
• Ongeïsoleerde tochthal aan de voorkant; 
• Koele ruimte ten behoeve van bewaring etenswaren of dergelijke. 

Isolatie van de bouwdelen: 
• R-waarde van de vloer is 5 m2 K/W; 
• R-waarde van de gevel is 5 m2 K/W; 
• R-waarde van het dak is 5 m2 K/W; 
• U-waarde van het glas is 3 W/ m 2 K. 

De gevel is opgebouwd uit beton met daarop 180mm minerale wol met een minerale 
pleisterlaag 20mm ter afwerking. 
Het platte dak bestaat uit betonplaten met 200mm polystyreen, het hellend dak bestaat 
uit elementen met 200mm minerale wol. 

2. Gebruik duurzame energiebronnen: 
• Verblijfsruimten zitten aan de zuidzijde; 
• Gebruikruimten zitten aan de noordzijde; 
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• Oriëntatie van de woningen loopt van zuidoost naar zuid en vervolgens weer naar 
zuidwest. 

3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt: 
• Toepassing van warmteterug-winning ventilatielucht; 
• Warmteterug-winning uit rookgassen; 
• Elektronische ontsteking van gasbranders. 

Het gemiddelde verbruik van gas en elektriciteit van deze woningen is als volgt: 
• Gasverbruik 380 m 2 per jaar; 
• Elektriciteitsverbruik 2443 kWh per jaar. 

Opmerkingen: 
• Allesverbrander vertoonde tijdens de uitvoering veel problemen, in de zomer van 

1985 is er door 6 van 17 huishoudens, waarin een allesverbrander is toegepast, 
gebruik gemaakt van de aanbieding om de allesverbrander te vervangen door de 
installatie die is toegepast in de rest van de woningen; 

• Uit meting is gebleken dat de temperatuur onder de kruipruimte niet onder de 10 
graden Celsius komt, hierdoor is een vloerisolatie met een R-waarde van 3 m 2 

K/W voldoende; 
• Het ongeïsoleerde tochthalletje bleek zelf na extra ventilatie nog steeds last te 

hebben van vochtvorming, hieruit werd geconcludeerd dat in het vervolg de 
tochthalletjes beter inpandig gerealiseerd konden worden; 

• Vaste zonnewering bleek een dure investering te geweest te zijn, tijdens drie 
warme zomerdagen was er zonder de zonnewering nog geen sprake van 
overhitting in de woning; 

• Tijdens de uitvoering bleek de toepassing van een minerale pleisterlaag de nodige 
problemen op te leveren. 

De onderstaande opmerkingen komen uit een evaluatie van de installatie(DHV, 1985) 
• Zonneboiler is achterwege gelaten in dit ontwerp omdat deze het ontwerp te veel 

zou kunnen bemoeilijken 
• Dit was het eerste gerealiseerde project waarin het CV-loze concept van 

Kristinssen in is verwerkt 
• Door tijdsdruk is er geen nul-serie gemaakt, hierdoor moesten problemen tijdens 

de bouw worden opgelost 
• Zijn tijdens de afbouw problemen geweest tussen de aannemer en de installateur, 

meeste van deze problemen hadden te maken met de maatvoering 
• Ventilatie-eenheden op het dak hadden last van het regenwater 
• Het instellen van het ventilatiesysteem vereiste veel aandacht 
• In een zwaar geïsoleerde woning als deze kan er volstaan worden met het 

centraal inblazen van ventilatielucht 
• Vorstbeveiliging van installaties bleek tijdens min 20 graden Celsius in de winter 

van 1984/1985 niet te voldoen 
• Geluidsniveau van het ventilatiesysteem bleek na oplevering te voldoen aan de 

door de overheid gestelde eisen 
• Er zijn geen gegevens over de onderhoudsgevoeligheid van de installaties 

De andere projecten die besproken worden in het proefschrift van Silvester zijn op 
hetzelfde principe als de minimum energiewoning gebaseerd. Deze hebben helaas nooit 
alle problemen kunnen oplossen die bij de minimum energiewoningen zich voordeden. 
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Interressante gegevens uit DHV onderzoek minimum energiewoningen 
Schiedam 

De temperatuur onder de vloeren bleek altijd 10 graden te zijn. De begane grondvloer 
hoeft dus minder geïsoleerd te worden. Pagina 23 

Evaluatie tochthalletjes: Pagina 40 
• De tochthal bij de entree is niet geïsoleerd; 
• Warme lucht vanuit de woning condenseert tegen de koude wanden van het 

halletje; 
• Het is goedkoper en bouwfysisch beter om de tochthal inpandig te realiseren. Dit 

is tot tegenstelling tot de tochthal aan de tuinzijde omdat deze anders licht en 
ruimte van de woonkamer weghaalt. 

Extra gas verbruik door onzuinig gedrag: Pagina 72 
• Luiken korter dicht 
• Onjuist gebruik van mechanische ventilatie 
• Veel openen van ramen en deuren 

Veelkostende maatregelingen die weinig energie besparen: Pagina 92 
• Warme wand; 
• Vliegenkast; 
• Zonnewering. 

40m3; 
7om 3 ; 

400 a 800m3, 

In dit concept was de gebalanceerde ventilatie met de warmteterugwinning (blz 97) over 
het algemeen niet renderend. Echter is dit wel noodzakelijk i.v.m. de kierdichtheid en de 
luchtverversing met de afvoer van vocht. 

Luchtdichtheid kan verbeterd worden door afdichting kieren kruipruimte en meterkast, 
met name de doorvoeropeningen van de kabels hebben meer aandacht nodig. 

De afkoeling van de woning verloopt traag, 13uur voor 0,5 graden. De opwarming 
verloopt ook traag van 16,5 graden naar 20 graden duurt ongeveer 3,5uur en van 20 
graden naar 21 graden duur dit nog eens 6 uur. Pagina 126 

Luchtdichtheid van de woningen Pagina 140 
De n-waarde van de woning is 1,5 

Luchtlekken treden voornamelijk op bij: 
• Dakbeschotnaden; 
• Verbinding van dak met zijwanden; 
• Aansluiting ruit op kozijn; 
• Luikspindels; 
• Kozijn van de voordeur; 
• Kruipluik; 
• Kabeldoorvoeren in de meterkast. 

Infraroodmetingen: 
• Sommige plekken hebben onvoldoende aansluiting van de isolatie ter plaatse; 
• Bevestingspennen voor de isolatie leveren koudebruggen; 
• Ventilatierooster in de bergingen zorgen voor warmteverliezen, deze ruimtes zijn 

onverwarmd. 

Gebruik & comfort: 
De bewoners vinden het jammer dat de zonwering geen balkon is. 148 
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Vliegenkast werd gedurende tweede winter veel minder beoordeeld 
Over de luiken zijn de mensen over het algemeen tevreden over. 153 
Geiser en verwarmingsinstallatie hebben veel last van kinderziektes maar hebben een 
positieve ontwikkeling in het verhelpen van de storingen. 
De opwarmtijd wordt soms te lang gevonden door de bewoners. 
Veel bewoners hadden last van vocht. 

Gegevens Rombo tactiek 
• Isolatiewaarden van daken, wanden en vloeren minimaal R= Sm 2 K/W gemiddeld. 

Voor renovatie kan dit betekenen dat er soms dikker zal moeten worden 
geïsoleerd om onvermijdbare koudebruggen te vermijden; 

• De isolatiewaarde van het glas onder de l,OW/Sm 2 K. Bij toepassing van elektrisch 
verwarmd IQ glas kan de U-waarde theoretisch naderen naar nul, mits de 
kozijnen thermisch ontkoppeld zijn; 

• Grote aandacht voor luchtdichting leidt mogelijk tot een aanzienlijke besparing, 
maar vooral tot een betrouwbare binnengevelisolatie; 

• Warmteterugwinning op ventilatielucht in combinatie met gebalanceerde 
verwarming of een warmtepomp; 

• Opslag van warmte in een warmtevat, aangepast aan een energiebeheersysteem 
en afgestemd op het aanbod van zonnecollectoren of extra vochtige en warme 
ventilatielucht en de behoefte aan warm tapwater; 

• Installatie van een zo groot mogelijk oppervlak pv zonnepanelen om de 
energiebalans neutraal te sluiten. 

Conclusies van gevalstudies en experimentele gevalstudies: 

Fossiele brandstof besparende maatregelingen die technisch mogelijk zijn: 
• Hoge isolatiegraad van wanden, daken en vloeren; 
• Hoge isolatiegraad van glas soms in combinatie met luiken; 
• Hoge luchtdichtheid van de woningomhullende schil. 

Duurzame energie werd in de besproken projecten opgewekt door middel van: 
• Passieve zonne-energie door zuid oriëntatie eventueel met serre; 
• Een systeem met warmwatercollectoren; 
• Een combinatie van luchtcollectoren in de gevel die ook ventilatielucht 

voorverwarmen; 
• Een pv zonnepanelen systeem. 

Maatregelingen om productie van duurzame energie te vergroten zijn: 
• Verbeterde opwekking van warmte via de zonnecollectoren; 
• Verbeterde opwekking van elektriciteit uit pv zonnepanelen; 
• Verbeterde opwekking van warmte door warmtepompen. 

Volgende technieken om duurzame energie op te wekken komen als technisch haalbaar 
naar voren: 

• Passieve zonne-energie door oriëntatie op het zuiden; 
• Pv systeem voor opwekking van elektriciteit, bij voorkeur met netkoppeling; 
• Warmwatercollectoren voor de verwarming van tapwater en eventueel lage 

temperatuurverwarming; 
• Warmtepomp op elektriciteit uit de pv zonnepanelen werkt. 

Energiebesparende technieken en opwekkingstechnieken voor duurzame energie : 
• Hoge isolatiegraad van wanden, vloeren en daken en van glasconstructies; 
• Luchtdichte constructies van binnen, winddichte construct ies van buiten; 
• Geregelde ventilat iesystemen met warmteterugwinning al dan niet met een 

warmtepomp; 
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• Gebruik van passieve zonne-energie door oriëntatie op het zuiden; 
• Een pv-systeem voor de opwekking van elektriciteit, bij voorkeur met een 

netkoppeling; 
• Warmwatercollectoren voor de verwarming van tapwater; 
• Een warmtepomp voor het gebruik van lage temperatuur systemen, mits de 

warmtepomp op elektriciteit uit het pv systeem werkt; 
• Alle apparaten in een huishouden moeten van de energiezuinigste variant zijn. 

Technische voor waarden voor energieneutraal bouwen naar een berekeningsoutput voor 
de EPW: 

Technische voorwaarden Grootheid 

Isolatie diktes van 250mm R>4,5 
Glas minimaal HR++ U<1,0 
Luchtdichting NI 50<1,5 
Ventilatievoud met WTW of WP 0,8 
Energie-efficiënte apparaten Minimaal 
Buffervat opslag warmte 1000 
Zonnecollectoren water >5,6 
Pvcellen 5000kWh/a 

Eenheid 

m2K/W 
W/ m2K 
h-1 
h-1 
w 
liter 
m2 
>6 

Vertaling EPW 

U-waarde 0,22W/ m2K 
1,0 W/ m 2 K 
Qv10<0,625dm3jsm2 

of meer indien nodig is 
kWp 

De externe nauwkeurigheid is ongeveer voor een berekening per jaar: 
Klimaatgegevens +/- 30% 
Bewonersinvloed +/- 30% 
Bouw(on)nauwkeurigheden +/- 15% 
Invoerfouten +/- onbepaald 
De interne nauwkeurigheid is ongeveer: 
Modelfouten +/- 10% 
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