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SAMENVATTING

Om reductie van het fossiele energieverbruik binnen de Nederlandse gebouwde omgeving te
verwezenlijken, zijn de onderzoeksinstituten TNO en ECN een strategische samenwerking
aangegaan, genaamd ‘Building Future’. Het ‘Building Future’ programma is erop gericht om medio
deze eeuw (rond 2050) energieneutraliteit in de gebouwde omgeving te realiseren. Om dit
mogelijk te maken zullen er binnen afzienbare tijd energieleverende nieuwbouwwoningen
(WAELS-woningen) grootschalig geïmplementeerd moeten worden in de Nederlandse gebouwde
omgeving. Deze woningen zullen, door middel van een zeer goede isolatie van de gebouwschil en
technieken om zonne-energie op te wekken en op te slaan, in staat moeten zijn om lokaal netto
meer energie te produceren dan nodig is om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Vervolgens
zal het energieoverschot worden afgestaan aan omringende gebouwen.

Momenteel kleven er aan de realisatie van netto energieleverende nieuwbouwwoningen
verschillende technische knelpunten. Daarnaast spelen er verschillende maatschappelijke
krachten die enorme barrières kunnen opwerpen of juist kansen bieden voor de ontwikkelingen.
Om inzicht te krijgen in hoe er geanticipeerd moet worden op de barrières en kansen, is in dit
rapport het maatschappelijk inbeddingsproces van WAELS-woningen in kaart gebracht (zie
pagina V). Dit proces beschrijft de diffusie van de woningen binnen de gebouwde omgeving aan
de hand van een s-curve die bestaat uit: (1) een voorontwikkelingsfase, (2) een introductiefase,
(3) een versnellingsfase en (4) een stabilisatiefase. Door middel van een literatuurstudie en
interviews met 16 uiteenlopende sleutelfiguren zijn de verschillende procesfasen uitgediept.
Hieruit is naar voren gekomen dat een grootschalige toepassing van energieleverende
nieuwbouwwoningen de onderstaande veranderingen vereist:

 conceptontwikkelingen van uiteenlopende WAELS-woningen; (zie §5.5)
 verscheidene samenhangende technologische ontwikkelingen; (zie §5.4.4)
 verschillende lobbyactiviteiten; (zie §5.4.1)
 een kettingreactie aan praktijkvoorbeelden; (zie §5.4.3)
 bewustwording, betrokkenheid en deskundigheid van uiteenlopende actoren; (zie §5.4.7)
 marktvraag naar WAELS-woningen; (zie §5.4.5)
 nieuw beleid en regelgeving; (zie §5.4.8)
 nieuwe financieringsconstructies; (zie §5.4.6)
 veranderingen binnen de organisatie van de bouwsector; (zie §5.4.12)
 standaardisatie van verschillende onderdelen van WAELS-woningen; (zie §5.4.9)
 aansluiting bij de industriële bouwindustrie. (zie §5.4.13)

Tijdens de interviews zijn technische specificaties van WAELS-woningen voorgelegd aan de
sleutelfiguren. Aan de hand van de technische specificaties zullen in de voorontwikkelingsfase
concepten ontwikkeld moeten worden om het maatschappelijk inbeddingsproces in gang te zetten
(zie §5.5). In de introductiefase zullen, door middel van netwerkmanagement, de technologische
ontwikkelingen en de kettingreactie aan voorbeeldprojecten in goede banen geleid moeten
worden. Dit moet gaan leiden tot marktvraag naar energieleverende nieuwbouwwoningen. Door
de marktvraag zal in de versnellingsfase de implementatie van de woningen exponentieel
toenemen om vervolgens tot een grootschalige toepassing van energieleverende
nieuwbouwwoningen te komen.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Incrementele innovatie:
Kleinschalige aanpassing, verbetering of optimalisatie van een bestaand product of proces.

Innovatiesysteem:
"Het netwerk van verschillende partijen, actoren en regels, dat bijdraagt aan de ontwikkeling en de
diffusie van technologieën in een specifiek domein, en fungeert als raamwerk waarbinnen
beleidsmaatregelen geïmplementeerd kunnen worden. Binnen dit netwerk ontstaan
technologische mogelijkheden door het creëren, opslaan en uitwisselen van kennis, vaardigheden
en artefacten" [Metcalfe, 1995; Smits & Kuhlmann, 2002].

Maatschappelijk inbeddingsproces (MIP):
Proces dat het uitgroeien van een radicale innovatie tot een systeeminnovatie binnen het
sociotechnisch regime (systeem) beschrijft aan de hand van een diffusie via een s-curve die
bestaat uit: (1) een voorontwikkelingsfase, (2) een introductiefase, (3) een versnellingsfase en (4)
een stabilisatiefase.

Multi-actornetwerk:
Heterogeen netwerk van sociaal-economische actoren die de verankerde regels binnen het
sociotechnisch systeem dragen. Het multi-actornetwerk bestaat uit: het productienetwerk, het
financieel netwerk, het wetenschappelijk netwerk, toeleveranciers, publieke autoriteiten, sociale
groeperingen en gebruikers rond een technologie [Geels & Kemp, 2000].

Multi-level perspectief (MLP):
Benadering om de complexiteit van de op elkaar inwerkende factoren en processen, die zich
voordoen bij transities en systeeminnovaties, te structuren. Het Multi- level perspectief gaat ervan
uit dat transitieprocessen en systeeminnovaties tot stand komen door vernieuwing op zowel
macro-, meso- en microniveau [Geels & Kemp, 2000].

Niche:
Specifieke omgeving (op microniveau) waarbinnen niet-marktrijpe technologieën worden
afgeschermd van de reguliere markt. Een niche wordt kustmatig gecreëerd en beschermd. De
bescherming creëert ruimte om te experimenteren met radicale innovaties.

Paradigma:
Het cognitieve referentiekader voor technologische ontwikkeling, in de vorm van opvattingen,
percepties, normen en waarden, dat wordt gedragen door het grootste deel van het multi-
actornetwerk. Het paradigma wordt gebruikt als basis voor de manier waarop tegen verbeteringen
van procesefficiëntie en productprestaties wordt aangekeken [Diosi, 1988; Rotmans, 2003].

Passiefhuisstandaard:
'Een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen waarbij de jaarlijkse bruto
energiebehoefte beperkt blijft tot maximaal 15 kWhprimair netto vloeroppervlak (m2.a) voor
ruimteverwarming en 42 kWhprimair netto vloeroppervlak (m2.a) voor ruimteverwarming, sanitair,
warm water, koeling en alle overige toepassingen' [Passiefhuis-Platform, 2003; Boer, 2003].

Radicale innovatie:
Drastische verandering van een product of een proces, waarbij de functie blijft bestaan maar de
techniek wordt vervangen door een beter alternatief [Dicken, 2004; Kemp, 2000].
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Sociotechnisch systeem:
Systeem van het sociotechnisch regime (de gevestigde orde op mesoniveau) rond een
technologie, bedoeld om een maatschappelijke functie te vervullen. Het regime is volkomen
geoptimaliseerd voor de bestaande situatie en is gericht op het in stand houden van de
dynamische stabiliteit rond een dominante technologie, hetgeen de richting van technologische
ontwikkeling, hoofdzakelijk incrementele innovaties, bepaalt [Geels, 2002].

Strategisch nichemanagement (SNM):
Methode om niches doelgericht in te zetten bij het aanjagen en gidsen van potentiële
systeeminnovaties [Erasmus academie, 2006].

Systeeminnovatie:
“Organisatieoverstijgende vernieuwing die de verbanden tussen betrokken bedrijven, organisaties
en individuen binnen een systeem ingrijpend verandert" [Rotmans, 2003]. Systeeminnovaties
komen voort uit een combinatie van radicale en incrementele innovaties [Rotmans, 2005].

WAELS-woning (Woningen Als Energie Leverend Systeem):
Een nieuwbouwwoning die in staat is om over het jaar heen netto energie te produceren. Dit
betekent dat er op woningniveau jaarlijks meer energie wordt opwekt dan dat er nodig is voor de
gebouwgebonden en gebruiksgebonden energievraag van de betreffende woning. Het dan nog
resterende netto overschot aan lokaal opgewekte energie kan worden afgegeven aan de (nabije)
omgeving.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek

1.1.1 Inleiding
Om reductie van het fossiele energieverbruik binnen de Nederlandse gebouwde omgeving te
verwezenlijken, zijn de onderzoeksinstituten TNO en ECN een strategische samenwerking
aangegaan, genaamd ‘Building Future’. De missie van deze samenwerking luidt: "Comfortabel,
gezond en duurzaam werken en leven in de gebouwde omgeving met minimale energie- en
milieubelasting" [TNO & ECN, 2004]. Met deze visie als basis zijn de hoofdlijnen van het
gezamenlijke onderzoeksprogramma ERGO (Energie Reductie Gebouwde Omgeving)
geformuleerd. Binnen dit programma bestaan de doelstellingen om: (1) in het jaar 2030 de CO2-
emissie in de gebouwde omgeving te halveren en (2) medio deze eeuw (rond 2050)
energieneutraliteit in de Nederlandse gebouwde omgeving te bereiken.

Het ‘Building Future’ programma is erop gericht om medio deze eeuw energieneutraliteit in de
gebouwde omgeving te realiseren door middel van een transitie. Volgens Kemp en Geels duidt
een transitie op het proces van overgang van de ene semi-stabiele situatie naar de andere [Kemp
& Geels, 2000]. In dit geval van A: een op fossiele energie gebaseerde, centraal opgewekte
energievoorziening naar B: een (lokaal opgewerkte) duurzame energievoorziening. Om dit te
bereiken zullen er verschillende duurzame maatregelen moeten worden toegepast. Deze
duurzame maatregelen kunnen over het algemeen onderverdeeld worden in de drie stappen van
de Trias Energetica. Hierbij is de eerste stap relatief het meest duurzaam en de laatste het minst.
De achtereenvolgende stappen van de Trias Energetica zijn: (1) het besparen van energie, (2) het
produceren van duurzame energie en (3) het efficiënter omspringen met fossiele energie.1 Het
gewenste transitieverloop volgens de ‘Building Future’ visie, in vergelijking met de huidige gang
van zaken (Business as Usual), is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Gewenst transitieverloop binnen de gebouwde omgeving volgens de ‘Building Future’ visie
[bron: TNO & ECN, 2002]

1
Voor het toepassen van energieleverende woningen kan een extra stap worden toegepast, namelijk (2b) het opslaan van

(lokaal geproduceerde) energie.
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Het gewenste transitieverloop volgens de ‘Building Future’ visie is aan de hand van scenario's
uitgewerkt in de door ECN uitgevoerde ‘potentieelstudie systeemconcepten 2050’ [Opstelten et
al., 2006]. In bijlage 1 van dit rapport wordt aan de hand van het ‘Building Future’ scenario
beschreven dat energieneutraliteit in de gebouwde omgeving medio deze eeuw alleen haalbaar is
door duurzame maatregelen te nemen met betrekking tot zowel de bestaande utiliteits- en
woningvoorraad als de nieuw te bouwen utiliteits- en woningvoorraad. Hierin is voor de nieuw te
bouwen woningvoorraad het grootste potentieel te behalen met het grootschalig toepassen van
netto energieleverende nieuwbouwwoningen. Deze energieleverende nieuwbouwwoningen zullen
in staat moeten zijn om lokaal netto meer energie te produceren dan nodig is om in de eigen
(gebouw- en gebruiksgebonden) energiebehoefte te voorzien. Vervolgens zullen de overschotten
van lokaal opgewekte energie worden afgestaan aan de nabije omgeving.

Verschillende projecten hebben uitgewezen dat het in de praktijk mogelijk is om CO2-neutrale
nieuwbouwwoningen te realiseren.2 Daarnaast zijn er buitenlandse voorbeelden van gerealiseerde
passiefhuizen3. Er is vandaag de dag nog geen duidelijk beeld aanwezig hoe energieleverende
nieuwbouwwoningen in de praktijk gerealiseerd moeten worden. Momenteel kleven er aan de
realisatie van netto energieleverende nieuwbouwwoningen op woningniveau nog enkele
structurele technische knelpunten zoals: de lage energiedichtheid4 van hernieuwbare bronnen, het
fluctuerende aanbod van hernieuwbare bronnen en de inpassing van energietechnologieën
binnen nieuwbouwwoningen. Daarnaast spelen er verschillende maatschappelijke krachten die
enorme barrières kunnen opwerpen of juist kansen bieden voor de ontwikkelingen. Om de kans
van slagen voor een grootschalige toepassing te vergroten, is het van belang om te kijken naar de
eisen die er vanuit de maatschappij worden gesteld aan degelijke innovaties.

1.1.2 Project WAELS III
Binnen het kader van het ‘Building Future’ programma is begin 2006 het project WAELS III
(Woning Als EnergieLeverend Systeem) in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkelingen rond energieleverende nieuwbouwwoningen. Binnen dit project werken het
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de Nederlandse organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
samen als gelijkwaardige partners. ECN is hierbij de penvoerder. Het project is gericht op het
realiseren van concepten voor energieleverende nieuwbouwwoningen, de bijbehorende
innovatieve energietechnologieën en het bouwproces. Deze woningen moeten gaan bijdragen
aan de langetermijndoelstelling van het project in het jaar 2050. Deze doelstelling luidt:

Het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving (in het jaar 2050) waarin
toekomstige nieuwbouwwoningen netto energie gaan leveren aan omringende bestaande
bebouwing. [TNO en ECN, 2002]

Om de langetermijndoelstelling van het project te verwezenlijken zullen de huidige technische
mogelijkheden worden aangevuld met nieuwe technieken en spelen de ontwikkelingen van
nieuwe technologieën en gebruikstoepassingen een belangrijke rol. Om dit te realiseren en de
bijbehorende problemen op te lossen wordt in WAELS III een aanpak gehanteerd waarbij drie
parallelle pijlers centraal staan: pijler A, B en C. Dit is schematisch weergegeven in de
onderstaande figuur.

2 Voorbeelden zijn: 'De groene kreek' in Zoetermeer Oosterhem (2006), uitgevoerd door SenterNovem en 'Stad van de
zon' in Heerhugowaard, onderzocht door ECN en TNO.
3 Door een goed uitgekiend en compact ontwerp, georiënteerd op de zon en uitgevoerd met maatregelen zoals een zeer
goede schilisolatie, kierdichting en ventilatie, kan warmte nauwelijks weg uit een passiefhuis. Hierdoor wordt de jaarlijkse
energiebehoefte voor ruimteverwarming gereduceerd tot maximaal 15 kWh/m² . [www.passiefhuis.nl]
4 Een lage energiedichtheid houdt in dat het energiemedium per liter of kilo minder energie bevat in vergelijking met
fossiele energiebronnen.
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Figuur 2: Schematische weergave van de doelstellingen binnen WAELS III
[Bron: TNO en ECN, 2002]

In pijler A wordt onderzoek gedaan hoe de in pijler B en C te ontwikkelen technologieën in de
gebouwschil geïntegreerd moeten worden. Dit gaat gepaard met de ontwikkeling van een
innovatieve bouwsystematiek en het bijbehorende innovatieve bouwproces [TNO en ECN, 2002].
In de onderstaande tabel zijn de kortetermijndoelstellingen (tot medio 2008) van pijler A
weergegeven.

Tabel 1: Kortetermijndoelstellingen binnen pijler A

Onderdeel Functie Resultaat
A.1. Ontwikkeling
bouwsysteemconcepten

Het komen tot de juiste integrale
fysieke bouwsysteemconcepten
(energie, bouwdelen en
installatiecomponenten)

Beschrijving concept, prestatiebeschrijvingen,
randvoorwaarden, materialen, componenten en
systemen, verbindingen tussen bouwdelen.
Beschrijving eerste “Doen en Laten” lijst

A.2. Ontwikkeling van een
conceptontwerpproces

Het komen tot ontwerpwijze van
de woningen, passend bij wensen
van toekomst

Beschrijving ontwerpproces en aanzet tot
ontwerptools

A.3. Visie op mogelijke
kwaliteitsborging

Het komen tot een planidee over
de wenselijke wijze van kwaliteit
borgen in ontwerp en bouwproces

Kwaliteitsplan WAELS met beschrijving van
kwaliteitscriteria, wijze van meten en evalueren,
wijze van vastleggen en inspecteren, wijze van
communiceren

A.4. Bouwproces schetsen In samenhang met bovenstaande
komen tot een passend
bouwproces

Beschrijving bouwproces (vanaf ontwerp) op
papier; assemblage, transport en demontage
beschrijvingen, type vaardigheden, expertises,
competenties.
Schets van procedures, protocollen en
bevoegdheden

[Bron: TNO en ECN, 2002]

In pijler B worden technieken ontwikkeld voor efficiënte omzetting van zowel zonlicht als
zonnewarmte met behulp van PVT-modules, oftewel fotovoltaïsche thermische omzetting. PVT-
modules zijn vandaag de dag technisch realiseerbaar. Door toepassing van nieuwe, intelligente
materialen en nieuwe productietechnologieën moet er een betere prijs/prestatieverhouding
ontstaan waardoor de technologie economisch rendabel wordt. (zie §3.4.2)
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In pijler C staat het onderzoek centraal rond ontwikkelingen voor lokale, zeer compacte opslag
van warmte, met voldoende capaciteit om het hele winterseizoen te overbruggen. Om deze vorm
van opslag technisch haalbaar te maken wordt in pijler C gezocht naar nieuwe thermochemische
materialen die leiden tot een verhoging van zonnefractie door lange termijnopslag. Daarnaast
wordt een proof-of-technology van de nieuwe methode uitgewerkt. (zie §3.4.3)

Het in dit rapport beschreven onderzoek is erop gericht om een bijdrage te leveren aan het
verwezenlijken van zowel de langetermijndoelstelling van Project WAELS III als de
kortetermijndoelstellingen binnen pijler A, in de vorm van specificaties en randvoorwaarden voor
concepten, de techniek, het integraal ontwerp en het bouwproces van WAELS-woningen.

1.2 Vraagstelling
Om de langetermijndoelstelling van het project WAELS III (Woning Als EnergieLeverend
Systeem) (zie §1.1.2) te halen en medio deze eeuw energieneutraliteit binnen de Nederlandse
gebouwde omgeving te bereiken, zullen er binnen afzienbare tijd energieleverende
nieuwbouwwoningen (WAELS-woningen) grootschalig geïmplementeerd moeten worden in de
gebouwde omgeving. Het ‘Building Future’ scenario (zie bijlage 1) beschrijft het technisch
potentieel van een grootschalige toepassing van energieleverende nieuwbouwwoningen. Het
technische potentieel alleen is echter niet afdoende. Om te komen tot een succesvolle
maatschappelijke inbedding van WAELS-woningen zal er geanticipeerd moeten worden op
uiteenlopende barrières en de kansen die zich voordoen op het sectoraal en maatschappelijk
niveau. Door te anticiperen op de barrières en kansen zal het proces gepaard gaan met
verschillende benodigde veranderingen.

Met het doel om de benodigde veranderingen ten behoeve van de grootschalige implementatie
van energieleverende nieuwbouwwoningen binnen de Nederlandse gebouwde omgeving te
achterhalen, luidt de vraagstelling van deze afstudeerscriptie:

Welke veranderingen zijn nodig om netto energieleverende nieuwbouwwoningen
grootschalig te implementeren in de Nederlandse gebouwde omgeving?

Om de benodigde veranderingen in kaart te brengen zullen de onderstaande deelvragen in dit
rapport beantwoord worden.

 Hoe moet de grootschalige implementatie van energieleverende nieuwbouwwoningen in
de gebouwde omgeving gaan plaatsvinden in de tijd?

 Welke barrières en kansen zijn van invloed op het maatschappelijk inbeddingsproces van
energieleverende nieuwbouwwoningen?

 Hoe moeten concepten van energieleverende nieuwbouwwoningen worden
gespecificeerd om het maatschappelijk inbeddingsproces in gang te zetten en vervolgens
maximaal bij te dragen aan energieneutraliteit in de gebouwde omgeving?

 Aan welke randvoorwaarden moeten concepten, de techniek, het integraal ontwerp en het
bouwproces van energieleverende nieuwbouwwoningen voldoen?

1.3 Kader van barrières, kansen en veranderingen
Het maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen is onderhevig
aan een complex geheel van uiteenlopende aspecten. Naast de fysieke (technische) aspecten
van energieleverende nieuwbouwwoningen, zullen daarom ook de energetische/milieukundige,
economische, sociaal-culturele, juridische en organisatorische aspecten in het onderzoek worden
meegenomen [Lützkendorf & Lorenz, 2006]. Deze aspecten doen zich voor op micro-, meso- en
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macroniveau [Geels & Kemp, 2000], op verschillende momenten in de tijd. Tussen de
schaalniveaus vindt interactie plaats. (zie §2.4)

Door middel van het maatschappelijk inbeddingsproces zullen potentiële radicale innovaties, in de
vorm van energieleverende nieuwbouwwoningen, vanuit het microniveau moeten doorbreken in
het mesoniveau, om zich te ontwikkelen tot een systeeminnovatie. (zie §2.6.1)

Uit het bovenstaande is af te leiden dat de barrières, kansen en benodigde veranderingen voor
een succesvolle maatschappelijke inbedding van energieleverende nieuwbouwwoningen zich
voordoen binnen drie dimensies: (1) drie schaalniveaus (2) verschillende aspecten en (3)
tijdsdynamiek. De dimensies geven de scope (reikwijdte) van het onderzoek aan. In de
onderstaande figuur staat het kader van de te achterhalen barrières, kansen en veranderingen
schematisch in een assenstelsel afgebeeld.5

Macro

Meso

Materiele infrastructuur
Politieke cultuur en coalities
Maatschappelijke waarden
Maatschappelijke en bestuurlijke

overeenstemming
Macro-economische aspecten
Gewortelde technologieen
Demografie
Natuurlijke omgeving

Industrieel netwerk van actoren
Beleid en regelgeving
Markten en gebruikers
Techniek
(Energie)Infrastructuur
Cultuur, symboliscche betekenis
Kennis en capaciteiten

Micro
Provincie
Stad
Wijk
Woning
Installatie

Sectorale ontwikkelingen

Fasen onwikkelings- en bouwproces

Maatschappelijke ontwikkelingen

Barrières, kansen en veranderingen

Barrières, kansen en veranderingen

Huidige
situatie

Aspecten

Schaalniveau

Tijd
Energetisch/ milieukundig

Juridisch

Technologisch
Economisch

Sociaal/ cultureel
Barrières, kansen en veranderingenOrganisatorisch

Maatschappelijk inbeddingsproces

Figuur 3: Schematische weergave van het kader van barrières, kansen en veranderingen
[Bron: Elswijk et al., 2006; Geels & Kemp, 2003]

5 Het assenstel is gebaseerd op het door de ECN-unit EGON ontwikkelde ISB-assenstelsel [Elswijk et al., 2006]
gecombineerd met het multilevel perspectief op transities [Geels & Kemp, 2003].
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1.4 Methode van aanpak en leeswijzer
Om de in §1.2 beschreven (deel)vragen te beantwoorden zijn de onderstaande stappen
ondernomen:

1. In kaart brengen van het maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende
nieuwbouwwoningen (WAELS-woningen) in de vorm van een processchema.

2. Opstellen van specificaties van energieleverende nieuwbouwwoningen op basis van het
‘Building Future’ scenario.

3. 16 interviews met uiteenlopende sleutelfiguren met als doel:
a. Het achterhalen van de barrières en kansen die van invloed zijn op het

maatschappelijk inbeddingsproces van WAELS-woningen .
b. Het toetsen van de specificaties van WAELS-woningen op de haalbaarheid van

het in gang zetten van het maatschappelijk inbeddingsproces en vervolgens een
grootschalige toepassing ervan.

4. Inventarisatie en analyse van de interviews en bepaling van de benodigde veranderingen
en randvoorwaarden.

Stap 1:
Om inzicht te krijgen in hoe de grootschalige implementatie van energieleverende
nieuwbouwwoningen in de gebouwde omgeving moet gaan plaatsvinden, staat in hoofdstuk 2 een
literatuurstudie beschreven naar de theoretische achtergrond van het maatschappelijk
inbeddingsproces (MIP) van innovaties. De theoretische achtergrond is gebruikt om:

1. Het kader waarbinnen barrières, kansen en benodigde veranderingen zich voordoen in
kaart te brengen. (zie §1.4)

2. Het sociotechnische systeem rond nieuwbouwwoningen in kaart te brengen. (zie §2.5)
3. Het maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen in

de vorm van een processchema in kaart te brengen. (§2.7.1)

Stap 2:
Uit literatuuronderzoek (zie stap 1) is naar voren gekomen dat het maatschappelijk
inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen in gang kan worden gezet door het
ontwikkelen, lobbyen en promoten van concepten van WAELS-woningen. Om te achterhalen hoe
concepten van energieleverende nieuwbouwwoningen moeten worden gespecificeerd om het
maatschappelijk inbeddingsproces in gang te zetten en vervolgens maximaal bij te dragen aan
energieneutraliteit in de gebouwde omgeving medio deze eeuw, staat in §3.5 een tabel met
technische specificaties van energieleverende nieuwbouwwoningen weergegeven. De
specificaties zijn afgeleid uit de ambities van het ‘Building Future’ scenario (zie bijlage 1) en zijn
als toetsing voorgelegd aan sleutelfiguren tijdens interviews (zie stap 3).

Stap 3:
Om inzicht te krijgen in de barrières en kansen die van invloed zijn op het succes van het
maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen en om de
technische specificaties van WAELS-woningen te toetsen zijn 16 uiteenlopende sleutelfiguren,
geïnterviewd. De onderstaande stappen zijn ondernomen om tot de interviews te komen:

1. Op basis van het in § 2.5 weergegeven schema van het sociotechnisch systeem zijn 6
onderzoekscategorieën bepaald.

2. Op basis van de inzichten in het maatschappelijk inbeddingsproces (zie §2.7.1) is tijdens
een brainstormsessie met de projectleden van TNO invulling gegeven aan de 6
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verschillende onderzoekscategorieën in de vorm van onderwerpen en vragen. Dit heeft
geresulteerd in de, in bijlage 2, weergegeven vragenlijst en kleine enquête.

Stap 4:
Om te achterhalen welke veranderingen er moeten gaan plaatsvinden om te anticiperen op de
barrières en kansen voor het maatschappelijk inbeddingsproces zijn de onderstaande stappen
ondernomen:

1. Kwalitatieve beschrijvingen van de belangrijkste bevindingen uit de interviews. (zie bijlage
4)

2. Analyse van de kwalitatieve beschrijvingen in de vorm van resultaten- en analysetabellen.
(zie hoofdstuk 4)

3. Beschrijvingen van de belangrijkste bevindingen uit de resultaten- en analysetabellen
beschreven. (zie hoofdstuk 5)

4. Beantwoording van de in §1.2 beschreven (deel)vragen. Hierbij staan als eindconclusie
van dit onderzoek de benodigde veranderingen in de vorm van het processchema van het
maatschappelijk inbeddingsproces (zie §2.7.1), aangevuld met de bevinding uit de
interviews, weergegeven. (zie hoofdstuk 6)

Hieronder is de opzet van het in dit rapport beschreven onderzoek schematisch weergegeven.

Figuur 4: Schematische weergave van de onderzoeksopzet
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scenario
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2 Theoretische achtergrond van het maatschappelijk
inbeddingsproces van energieleverende
nieuwbouwwoningen

2.1 Inleiding
Om inzicht te krijgen in hoe de grootschalige implementatie van energieleverende
nieuwbouwwoningen in de gebouwde omgeving moet gaan plaatsvinden, staat in dit hoofdstuk
een literatuurstudie beschreven naar de theoretische achtergrond van het maatschappelijk
inbeddingsproces (MIP) van innovaties. De theoretische achtergrond wordt vervolgens gebruikt
om het maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen in kaart te
brengen in de vorm van een processchema.

Om tot het processchema te komen zijn de ondertaande stappen ondernomen.

 omschrijving van technologische verandering en ontwikkeling; (Zie §2.2)
 omschrijving van transities en systeeminnovaties; (Zie §2.3)
 omschrijving van het Multi-level perspectief ; (Zie §2.4)
 opstellen van sociotechnisch systeem rond nieuwbouwwoningen; (Zie §2.5)
 omschrijving van het MIP van innovaties; (Zie §2.6.1)
 omschrijving van het innovatiesysteem; (Zie §2.6.2)
 opstellen van het processchema van het MIP van energieleverende

nieuwbouwwoningen binnen het sociotechnische systeem. (Zie §2.7)

2.2 Technologische verandering en ontwikkeling
In de innovatieliteratuur wordt technologische verandering bestempeld als de hefboom voor
economische en maatschappelijke vooruitgang. Het is van cruciaal belang voor de ontwikkeling
van het economisch systeem. Lang wordt door neoklassieke economen verondersteld dat
technologische verandering niet beïnvloed kan worden, waardoor de dynamiek van
technologieën niet of nauwelijks bestudeerd wordt. Later wordt door nieuwe theoretische
inzichten [Romer, 1986, 1990; Grossman & Helpman, 1990, 1991] de traditionele
productiefunctie, naast productiviteit van kapitaal en arbeid, aangevuld met technologische
ontwikkeling. Ondanks deze aanvullingen biedt de neoklassieke benaderingswijze een
gelimiteerde verklaring voor technologische dynamiek [Ex, 1999].

In 1934 beschrijft de econoom Jozef Alois Schumpeter als eerste het proces van technologische
ontwikkeling, waarbij door het combineren van nieuwe kennis, kunde en informatie, nieuwe
producten, processen, toepassingen, markten en organisatievormen tot stand kunnen komen.
Schumpeter beschrijft een duidelijk onderscheid tussen uitvindingen, innovaties en diffusie. Dit
vormt het startsein voor de evolutionaire economische traditie, welke technologische dynamiek,
geïnspireerd vanuit de biologie, verklaart als een complex evolutionair proces, bestaande uit een
opeenvolging van variatie en selectieprocessen, gevolgd door dynamische stabiliteit. Volgens de
evolutionaire benadering is technologische ontwikkeling een zoektocht en leerproces, waarbij
verschillende technologische innovaties in de vorm van nieuwe producten of processen (variatie)
worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. Hierbij worden de kansen en risico's van verschillende
technologische alternatieven, op basis van economische, sociale, culturele en politieke
overwegingen, afgewogen door sociaal-economische actoren. Omdat deze partijen op voorhand
niet weten welke technologische optie het meest succesvol zal worden, is er sprake van
onzekerheid, waardoor enkel in beperkte mate rationeel gehandeld kan worden. Het gedrag van
actoren zal in belangrijke mate afhangen van de sociotechnische omgeving en de interactie
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hiermee [Ex, 1999]. Vervolgens wordt door selectieve druk uit de sociotechnische omgeving, op
basis van economische en maatschappelijke motieven, een dominante technologie of
benaderingswijze geselecteerd, het paradigma genoemd [Besselaar, 2000]. Een paradigma is het
cognitieve referentiekader voor de technologische ontwikkeling, in de vorm van opvattingen,
percepties, normen en waarden, dat wordt gedragen door het grootste deel van het netwerk van
sociaal-economische actoren. Het paradigma wordt gebruikt als basis voor de manier waarop
tegen verbeteringen van procesefficiëntie en productprestaties wordt aangekeken [Diosi, 1988;
Rotmans, 2003].

Paradigma's vinden hun expressie langs technologische ontwikkelingstrajecten. Deze trajecten
vinden plaats als een complex en gelaagd leerproces, waarbij vele actoren en factoren een rol
spelen, beïnvloed door verschillende hiërarchische interacties en afhankelijkheden in het sociaal-
economische systeem. Deze afhankelijkheden zijn ontstaan door: (1) schaalvoordelen, (2)
netwerkexternaliteiten, (3) verzonken kosten, (4) contracten, (5) leerprocessen en (6) het
economisch systeem [Niosi, 2002]. Door deze factoren kan een bepaalde technologie in het eigen
pad gevangen worden. Het is vaak een kostbare en complexe aangelegenheid om van een reeds
gestart technologisch traject grootschalig af te wijken. Dit impliceert dat de toekomstige
ontwikkelingen van een technologie of systeem afhankelijk zijn van in het verleden gemaakte
beslissingen [Rosenberg, 1994].

2.3 Transities en systeeminnovaties
Technologische ontwikkeling is te visualiseren als een boomstructuur waarbij nieuwe vindingen, in
de vorm van innovaties, takken laten buigen en waardoor nieuwe zijtakken zich afsplitsen (in
nieuwe technologische trajecten) (zie figuur 5). De evolutionaire theorie maakt hierbij onderscheid
tussen: (1) incrementele innovaties, (2) radicale innovaties, (3) systeeminnovaties en (4)
paradigma's [Dicken, 2004]. Incrementele innovaties, ook wel optelinnovaties genoemd, zijn de
kleinschalige aanpassingen, verbeteringen of optimalisaties van bestaande producten of
processen. Incrementele innovaties worden voorafgegaan door de meer ingrijpende radicale
innovaties. Bij radicale innovaties blijft de functie bestaan, maar wordt de techniek vervangen door

een beter alternatief. Deze innovaties zijn
meestal het resultaat van gezamenlijk
onderzoek door het bedrijfsleven en
kennisinstellingen [Kemp, 2000]. Radicale
innovaties kunnen structurele verandering met
zich meebrengen, alhoewel de economische
impact gering is [Dicken, 2004].

Figuur 5: Technologische ontwikkeling als
proces van variatie en selectie
[Bron: Geels & Kemp, 2000]

Als derde type van technologische verandering kunnen systeeminnovaties worden
onderscheiden. "Systeeminnovaties zijn organisatieoverstijgende vernieuwingen die verbanden
tussen de betrokken bedrijven, organisaties en individuen in het systeem ingrijpend veranderen"
[Rotmans, 2003]. Hierin heeft het systeem betrekking op een overkoepelend niveau waarin
individuele actoren zich hebben georganiseerd zoals: economische sectoren, bedrijfstakken,
maatschappelijke domeinen, steden of dorpen. Systeeminnovaties komen voort uit een
combinatie van radicale en incrementele innovaties [Rotmans, 2005]. Volgens Freeman en Perez
[1988] moeten systeeminnovaties geassocieerd worden met het ontstaan van paradigma's.
Paradigma's leiden tot grootschalige revolutionaire veranderingen die van grote invloed zijn op
gehele economieën. Deze grootschalige structurele maatschappelijke veranderingen worden
transities genoemd en ontstaan uit een aantal systeeminnovaties. Volgens Kemp en Geels [2000]
duidt een transitie op het proces van overgang van de ene semi-stabiele situatie binnen een
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samenleving naar de andere. Een historisch voorbeeld van een transitie in de Nederlandse
energiehuishouding is de overgang van steenkool naar aardgas als belangrijkste energiedrager in
Nederland. Hierbij vonden systeeminnovaties plaats, onder andere op het gebied van de
distributie, woningbouw, bedrijfsleven en instituties [Verbong, 2000]. Het tot stand komen van het
voor de ‘Builiding Future’ visie gewenste transitieverloop (zie figuur 1) vergt verscheidene
systeeminnovaties, onder andere op het gebied van energieleverende nieuwbouwwoningen.

Transities en systeeminnovaties vergen meer dan alleen technologische vernieuwing. Er is sprake
van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende technologische, economische, ecologische,
sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen [Rotmans, 2005]. Het complexe web van factoren
komt tot stand door een groot aantal menselijke en institutionele actoren [Ex, 1999].
Leerprocessen door actoren zijn hierbij van cruciaal belang. De relaties tussen verschillende
factoren en actoren binnen een economische systeem vinden plaats op verschillende
schaalniveaus. Voor de analyse van transities en systeeminnovaties kan gebruik worden gemaakt
van het ‘Multi- level perspectief’.

2.4 Multi-level perspectief
Transities en systeeminnovaties zijn het resultaat van vernieuwing op meerdere schaalniveaus,
waarbij een veelvoud aan factoren en processen op elkaar inwerkt. Om hier structuur in aan te
brengen, is gezamenlijk door de universiteiten van Twente en Maastricht het ‘Multi- level
perspectief’ op transities ontwikkeld. Deze benadering bouwt voort op inzichten uit de
evolutionaire economie door er sociaal-culturele en maatschappelijke elementen aan toe te
voegen [Geels & Kemp, 2000]. Het ‘Multi-level perspectief ’ gaat ervan uit dat transitieprocessen
en systeeminnovaties ontstaan door vernieuwing op zowel macro-, meso- en microniveau.

Het macroniveau heeft betrekking op het sociotechnisch landschap en kan worden gezien als de
materiële en niet materiële externe factoren die van invloed zijn op een technologie. Het vormt de
overkoepelende context waarbinnen micro- en mesoprocessen plaatsvinden. Het sociotechnisch
landschap kan worden gezien als een systeem, bestaande uit de elementen: (1) de materiële
infrastructuur, (2) de politieke cultuur en coalities, (3) maatschappelijke waarden en leefstijlen, (4)
maatschappelijke en bestuurlijke overeenstemming, (5) macro-economische aspecten, (6)
gewortelde technologieën, (7) demografie en (8) de natuurlijke omgeving [Geels & Kemp, 2000].
Ontwikkelingen in de factoren op macroniveau zullen over het algemeen langzaam verlopen,
waardoor deze factoren op korte termijn als constant kunnen worden verondersteld. Op de lange
termijn zal echter wel rekening moeten worden gehouden met de ontwikkelingen op macroniveau.
Dit kan worden gedaan door het opstellen van één of meerdere scenario's of het doortrekken van
trends door middel van extrapolaties. Het sociotechnische landschap is, vooral op de korte
termijn, moeilijk te beïnvloeden.

Het mesoniveau heeft betrekking op het sociotechnisch regime, een sociotechnisch systeem op
sectoraal niveau. Het sociotechnisch regime staat voor de gevestigde orde rond een bepaalde
technologie, bedoeld om een maatschappelijke functie (behoefte) te vervullen. Het regime is
volkomen geoptimaliseerd voor de bestaande situatie. Het is gericht op het in stand houden van
de dynamische stabiliteit rond een dominante technologie, hetgeen de richting van technologische
ontwikkeling, hoofdzakelijk incrementele innovaties, bepaalt [Geels, 2002]. De oorzaak hiervan
zijn bepaalde regels die in de loop der tijd verankerd zijn geraakt, waardoor er een stabiele
situatie is ontstaan. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen drie typen regels: (1)
cognitieve regels zoals prioriteit, zoekheuristieken6 en geloof, (2) regulerende (formele) regels

6
Actoren maken gebruik van heuristieken om onzekerheden te minimaliseren. Heuristieken zijn vuistregels of richtlijnen

die voortbouwen op bestaande kennis en capaciteiten en zo een zeker succes beloven bij het zoeken naar oplossingen
voor problemen in innovatieprocessen [Schijndel, 2000]. Zolang de meeste ingenieurs gebruik maken van een bepaalde
heuristiek zal de technologie zich in een bepaalde richting ontwikkelen en is er sprake van stabiliteit [Geels en Kemp,
2000].
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zoals wetten, protocollen en standaards en (3) normatieve regels zoals normen, waarden en
verwachtingen.

Een sociotechnisch regime bestaat uit de volgende elementen: (1) industrieel netwerk (Multi-
actornetwerk), (2) technisch-wetenschappelijke kennis, (3) sectoraal beleid, (4) (dominante)
technologieën, (5) markten en gebruikers, (6) infrastructuur en (7) symbolische betekenis [Geels,
2002].Tegen radicale innovaties binnen het sociaaltechnisch systeem zal weerstand worden
geboden. Veranderingen in het sociotechnisch landschap kunnen echter een bepaalde druk op
het regime leggen, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor radicale vernieuwingen binnen het
regime. Daarnaast kan de weerstand op mesoniveau vanuit het microniveau worden doorbroken
doordat er bij één of meerdere individuele actoren motivatie ontstaat om een nieuwe technologie
te adopteren.

Het microniveau heeft betrekking op individuele objecten, projecten, processen en actoren zoals:
energietechnologieën, woningen, wijken, experimenten, pilotprojecten, partijen, organisaties en
individuen. Centraal hierbij staan niches, oftewel specifieke omgevingen waarbinnen niet-
marktrijpe technologieën worden afgeschermd van de reguliere markt. Niches moeten kustmatig
gecreëerd en beschermd worden. Bescherming door de overheid gebeurt onder andere in de
vorm van financiering [Raven, 2005]. De bescherming creëert ruimte om te experimenteren met
radicale innovaties. Deze experimenten kunnen een bijdrage leveren aan het introduceren van de
systeeminnovatie, omdat actoren tot adoptie gemotiveerd kunnen raken door ervaring,
verkenning, ontdekking en uitwisseling van kennis [Pieriek et al., 2006].

2.5 Het sociotechnisch systeem rond nieuwbouwwoningen
Om de context (aspecten) te identificeren waarbinnen energieleverende nieuwbouwwoningen
geïmplementeerd moeten worden, is het in figuur 6 weergegeven systeem van de
sociotechnische omgeving rond nieuwbouwwoningen opgesteld. Het systeem is afgeleid uit het in
§2.4 beschreven sociotechnische regime en geeft een beeld van de huidige sociotechnische
omgeving rond nieuwbouwwoningen.

(Bouw) Bele id en Regelgeving

Organisatiemodel / contractvorm

Programma Ontwerp Uitwerking Realisatie Gebru ik

(Productie)Techniek

Techniek

Infratructuur

Kennis / com municatie

Sym bolische
betekenis

Maatschappelijke
behoefte aan
woonruim te

Aspecten buiten het
bouwproces

Aspecten binnen het bouwproces

Markt

Actoren (bouwproces)

Procesbeheersing

Macroaspecten

Actoren
(extern )

Figuur 6: Sociotechnisch systeem rond nieuwbouwwoningen
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De ontwikkelingen binnen het sociotechnisch systeem komen tot stand door uiteenlopende
activiteiten van actoren die gezamenlijk het multi-actornetwerk7 rond nieuwbouwwoningen
vormen. De actoren binnen het multi-actornetwerk zijn georganiseerd binnen en rond (buiten)
bouwprocessen. Deze bouwprocessen bestaan uit de opeenvolgende schakels: (1) de
programmafase, (2) de ontwerpfase, (3) de uitwerkingsfase, (4) de realisatiefase en (5) de
gebruiksfase [Woude, 2004]. In de organisatie zijn in de loop van de tijd bepaalde regulerende,
normatieve en cognitieve regels verankerd geraakt, gedreven door uiteenlopende factoren. Er is
hierbij sprake van een gevestigde orde, welke de stabiliteit in de sector probeert te handhaven en
hierbij weerstand zal bieden aan vernieuwingen. Binnen het sociotechnisch systeem rond
nieuwbouwwoningen domineert het huidige paradigma van de bouwsector al decennia lang en is
het hoofdzakelijk gericht op bouwkundige en economische aspecten op projectniveau. De nadruk
bij het ontwerp van een gebouw ligt hierbij over het algemeen op de fysieke en functionele
eigenschappen ervan [Kaatz et al., 2006].

2.6 Maatschappelijke inbedding van innovaties

2.6.1 Het maatschappelijk inbeddingsproces
Voor een succesvolle grootschalige implementatie van energieleverende nieuwbouwwoningen
zullen er verschillende veranderingen moeten gaan plaatsvinden om de stabiliteit in het
sociotechnisch systeem rond nieuwbouwwoningen te doorbreken. Een doorbraak binnen de
gevestigde orde van het sociotechnisch systeem moet gaan plaatsvinden aan de hand van een
maatschappelijk inbeddingsproces. In dit proces zullen nieuwe potentiële radicale innovaties, in
de vorm van energieleverende nieuwbouwwoningen, een kans moeten krijgen om zich in niches
te ontwikkelen, om vervolgens uit te groeien tot een systeeminnovatie [Besselaar, 2000]. Hierbij
kunnen op het mesoniveau bestaande dominante technologieën (conventionele
nieuwbouwwoningen) en het hieraan gerelateerde sociotechnisch regime enorme barrières
opwerpen voor nieuwe technologieën, waardoor de diffusie ervan binnen een maatschappij
bemoeilijkt wordt.

Het maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen moet gaan
plaatsvinden aan de hand van een s-curve, waarbij het aandeel WAELS-woningen ten opzichte
van de totale hoeveelheid nieuw te bouwen woningen is uitgezet in de tijd (tijdsdinamiek-as in
figuur 3). Hierbij kunnen vier fasen worden onderscheiden: (1) de voorontwikkelingsfase, (2) de
introductiefase, (3) de versnellingsfase en (4) de stabilisatiefase. De fasering van het
maatschappelijk inbeddingsproces in de tijd is, in ideale vorm, in het onderstaande figuur
schematisch weergegeven.

Figuur 7:
Fasering van
het
maatschappelijk
inbeddingsproces in
ideale vorm

7
Het multi-actornetwerk bestaat uit: het productienetwerk, het financieel netwerk, het wetenschappelijk netwerk,

toeleverende industrieën, publieke autoriteiten, sociale groeperingen en gebruikers. [Geels & Kemp, 2000]
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Tijdens de voorontwikkelingsfase zijn veranderingen binnen het systeem niet merkbaar. De
nadruk ligt hier op het breed houden van het speelveld en kleinschalige experimenten op
microniveau. Het is hierbij van belang om een langetermijnvisie te ontwikkelen. Deze visie moet
fungeren als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen en moet hierbij de nodige congruentie in
het handelen van de uiteenlopende actoren verwezenlijken. Hoe deze visie moet worden ingevuld
en welke rollen de verschillende actoren hierin krijgen, moet in de loop van de tijd duidelijk
worden. De visie is namelijk evoluerend van aard en kan door verkregen inzichten via
experimenten worden aangepast [Rotmans, 2003].

In de introductiefase zullen één of meerdere succesvolle technologische alternatieven
doorbreken. In deze fase is het belangrijk om actoren te mobiliseren in de richting van een
gezamenlijk einddoel. Hierbij kunnen radicale innovaties op microniveau uitgroeien tot
systeeminnovaties op mesoniveau. Dit zal plaatsvinden in de versnellingsfase van het proces.
Structurele veranderingen op macroniveau worden hierbij langzaam zichtbaar. In de
stabilisatiefase zal uiteindelijk een dynamisch evenwicht worden bereikt en zal het
maatschappelijk inbeddingsproces stabiliseren en omwentelen op zowel micro-, meso- en
macroniveau [Rotmans, 2003].

Bij het maatschappelijke inbeddingsproces is geen sprake van een wetmatig verloop, waardoor
het niet op voorhand vastligt. In tegenstelling tot het technologisch deterministische
gedachtegoed8, wordt er bij strategisch nichemanagement (SNM)9 vanuit gegaan dat de richting
en de snelheid van technologische ontwikkeling in beperkte mate zijn bij te sturen. Om dit te
bereiken is een procesgerichte, flexibele sturingsfilosofie nodig waarbij onzekerheden,
complexiteit en samenhang een hoofdrol spelen. De belangrijkste kenmerken hierbij zijn: (1)
langetermijndenken als afwegingskader voor kortetermijnbeleid, (2) denken in termen van
meerdere domeinen, actoren en fasen, (3) sturen van leerprocessen, (4) inzetten op vernieuwing

en verbetering (in
de vorm van
systeeminnovaties
zoals WAELS-
woningen) en (5)
het openhouden
van een scala aan

alternatieven
[Rotmans, 2003].

In figuur 8 is de
maatschappelijke

inbedding van een
innovatie in de tijd
schematisch
weergegeven.

Figuur 8:
Maatschappelijke
inbedding van een
innovatie in de tijd
[Geels, 2002]

8
Het technologisch determinisme gaat ervan uit dat techniek zich vrijwel autonoom een weg baant door een samenleving.

9
Strategisch nichemanagement is een methode om niches doelgericht in te zetten bij het aanjagen en gidsen van

systeeminnovaties [Erasmus academie, 2006].
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2.6.2 Het innovatiesysteem
Er is momenteel nog weinig zicht op een eventuele doorbraak van een radicale innovatie op het
gebied van energieleverende nieuwbouwwoningen binnen het sociotechnisch systeem. Dit
betekent dat de ontwikkelingen rond energieleverende nieuwbouwwoningen zich momenteel in de
voorontwikkelingsfase van het maatschappelijk inbeddingsproces bevinden. Om een doorbraak
van een radicale innovatie te bewerkstelligen en het maatschappelijk inbeddingsproces in gang te
zetten, is het van belang om het innovatiesysteem rond de nieuw te ontwikkelen technologie te
optimaliseren. Een innovatiesysteem is een concept dat gedefinieerd kan worden als een:

"Netwerk van verschillende partijen, actoren en regels, welke bijdra gen aan de
ontwikkeling en diffusie van technologieën in een specifiek domein, en fungeren als
raamwerk waarbinnen beleidsmaatregelen geïmplementeerd kunnen worden. Binnen dit
netwerk ontstaan technologische mogelijkheden door het creëren, opslaan en uitwi sselen
van kennis, vaardigheden en artefacten". [Metcalfe, 1995; Smits & Kuhlmann, 2002]

Belangrijke eerste stappen om het innovatiesysteem te optimaliseren zijn het in kaart brengen van
de verschillende percepties van het probleem en het doorgronden van de achterliggende
motieven en doelen van de verschillende actoren binnen het innovatiesysteem. De partijen
hebben uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen. Dit heeft tot gevolg dat verschillende
partijen op verschillende wijzen tegen het probleem kunnen aankijken. Het is hierbij van
essentieel belang om de onzekerheden rond het probleem te analyseren. Op basis van de
verschillende probleempercepties moet een gemeenschappelijke probleemstelling ontstaan.
Hieruit kan een gezamenlijke langetermijnvisie tot stand komen in de vorm van eindbeelden. Voor
de verschillende eindbeelden moeten vervolgens verschillende paden (technologische trajecten)
worden ontwikkeld. Deze paden zullen in de loop van de tijd evolueren. De evolutie is afhankelijk
van verkregen inzichten en leereffecten. Om deze reden kan pas gaandeweg het meest geschikte
technologisch traject worden gekozen [Rotmans, 2005].

In het innovatiesysteem zullen een aantal belangrijke actoren een bijdrage moeten leveren aan
het ontwikkelingsproces. Het is hierbij van belang dat de juiste condities en omstandigheden
gecreëerd worden. Hekkert onderscheidt zeven sleutelprocessen (functies) in een
innovatiesysteem die je in meer of mindere mate kunt managen en waar je beleid op kunt
ontwikkelen. Deze processen zijn: (1) experimenten door entrepreneurs (in de vorm van
voorbeeldprojecten), (2) kennisontwikkeling, (3) kennisdiffusie, (4) richting geven aan het
(onder)zoekproces, (5) verzorgen van voldoende middelen, (6) het creëren van een markt en (7)
het huidige regime doorbreken door middel van lobbyen [Hekkert et al., 2007]. Daarnaast is het
belangrijk om institutionele barrières en verstikkende regelgeving weg te nemen en te zorgen voor
een goede communicatie tussen verschillende betrokken partijen [Rotmans, 2005].

Experimenten door entrepreneurs in de vorm van voorbeeldprojecten spelen een centrale rol
tijdens de introductiefase van het maatschappelijk inbeddingsproces. Als activiteiten rond
voorbeeldprojecten achterwege blijven, moet de oorzaak worden gevonden in de overige functies
van het innovatiesysteem. Volgens Hekkert et al. [2007] kunnen drie motoren worden
onderscheiden om activiteiten binnen het innovatiesysteem aan te sporen (zie figuur 9). Ten
eerste kan dit bereikt worden door het onderzoek richting te geven (motor C), waarbij naar
aanleiding van een sociaal probleem de overheid bepaalde doestelling in het leven roept. Deze
doelstelling leidt tot extra voorzieningen die kennisontwikkelingen en verwachtingen van nieuwe
technologische opties met zich meebrengen. Ten tweede kunnen, door middel van
lobbyactiviteiten van entrepreneurs (motor B), betere economische omstandigheden ontstaan
voor verder onderzoek en voor het ontwikkelingen van nieuwe technologische opties, wat
vervolgens kan leiden tot hogere verwachtingen bij entrepreneurs. Ten derde kan door
lobbyactiviteiten van entrepreneurs een markt worden geformeerd (motor A). Door het creëren
van een markt ontstaat meestal een toename van experimenten hetgeen vervolgens leidt tot een
toename van kennisontwikkeling, experimenten, lobbyactiviteiten door entrepreneurs voor betere
economische omstandigheden en verwachtingen die vorm geven aan het onderzoeks- en
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ontwikkelingsproces. In het onderstaande figuur is de samenhang tussen de verschillende
functies van een innovatiesysteem en de drie motoren van verandering weergegeven.

Figuur 9: Functies en motoren van verandering binnen een innovatiesysteem
[Bron: Hekkert et al., 2007]

2.7 Conclusie

2.7.1 Processchema van het maatschappelijk inbeddingsproces
Om inzicht te krijgen in de benodigde veranderingen die er in de tijd moeten gaan plaatsvinden
binnen het sociotechnisch systeem voor een succesvolle maatschappelijke inbedding van
energieleverende nieuwbouwwoningen, is het in figuur 10 weergegeven processchema van het
maatsschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen opgesteld. Het
processchema is afgeleid uit de in dit hoofdstuk beschreven theoretische achtergrond en dient als
input voor het opstellen van de, in bijlage 2, weergegeven lijst met interviewvragen.

Het maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen moet gaan
plaatsvinden aan de hand van een s-curve, waarbij het aandeel WAELS-woningen ten opzichte
van de totale hoeveelheid nieuw te bouwen woningen is uitgezet in de tijd. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen vier procesfasen: (1) de voorontwikkelingsfase, (2) de
introductiefase, (3) de versnellingsfase en (4) de stabilisatiefase. Momenteel bevindt het
ontwikkelingsproces van energieleverende woningen zich in de voorontwikkelingsfase.

Om het maatschappelijk inbeddingsproces van WAELS-woningen in gang te zetten, is het van
belang dat er op korte termijn voorbeeldprojecten geïntroduceerd worden. Er is momenteel nog
geen duidelijk beeld aanwezig hoe voorbeeldprojecten van energieleverende
nieuwbouwwoningen gerealiseerd moeten worden. Aan de hand van het ontwikkelen en het
lobbyen en promoten van concepten van energieleverende nieuwbouwwoningen (WAELS-
woningen) zullen potentiële initiatiefnemers gemotiveerd moeten worden om deze
praktijkvoorbeelden te realiseren. De projecten hebben het doel om andere actoren tot het
initiatief tot vervolgprojecten te motiveren op basis van nieuwe ervaringen, verkenning, ontdekking
en uitwisseling van kennis. De eventuele leereffecten en verwachtingen bij actoren, die de
voorbeeldprojecten met zich meebrengen, kunnen een bijdrage gaan leveren aan het ontstaan
van marktvraag naar de WAELS-woningen. Deze marktvraag is essentieel voor het grootschalig
implementeren van energieleverende nieuwbouwwoningen in de Nederlandse gebouwde
omgeving.
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Hieronder is het processchema van het maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende
nieuwbouwwoningen weergegeven.
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Kwaliteitsborging

Concept bouwproces

Figuur 10: Processchema van het maatschappelijk inbeddingsproces
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2.7.2 Aandachtspunten voor het maatschappelijk inbeddingsproces
Uit de in dit hoofdstuk beschreven theoretische achtergrond kunnen de volgende
aandachtspunten voor het maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende
nieuwbouwwoningen worden afgeleid.

 Het maatschappelijk inbeddingsproces kent geen wetmatig verloop, waardoor het niet bij
voorhand vastligt. Hierdoor wordt het toekomstbeeld gekenmerkt door grote
onzekerheden en risico's.

 Door weerstand van de gevestigde orde is het onwaarschijnlijk dat zonder ingrijpen in de
huidige gang van zaken het maatschappelijk inbeddingsproces van de grond zal komen.

 Het maatschappelijk inbeddingsproces kan in gang worden gezet door het ontwikkelen,
lobbyen en promoten van concepten van energieleverende nieuwbouwwoningen. Hierbij
is het van belang om het innovatiesysteem rond de energieleverende nieuwbouwwoning
te optimaliseren en een scala aan alternatieve opties open te houden.

 Op korte termijn zullen onderzoek en experimenten moeten gaan plaatsvinden om kennis
en ervaring op te doen over verschillende potentiële (nieuwe) technologieën en de
integratie ervan in nieuwbouwwoningen. Deze experimenten moeten met elkaar
samenhangen en zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven en een
gezamenlijke visie.

 Om inzicht te krijgen in de barrières en kansen voor een succesvol maatschappelijk
inbeddingsproces moeten de verschillende percepties van het probleem en de
achterliggende motieven en doelen van de verschillende actoren binnen het
innovatiesysteem in kaart worden gebracht (zie bijlage 4).
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3 Specificaties van energieleverende
nieuwbouwwoningen

3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk staat beschreven dat het maatschappelijk inbeddingsproces in gang kan
worden gezet door het ontwikkelen, lobbyen en promoten van concepten van energieleverende
nieuwbouwwoningen. Om te achterhalen hoe concepten van energieleverende
nieuwbouwwoningen moeten worden gespecificeerd om het maatschappelijk inbeddingsproces in
gang te zetten en vervolgens maximaal bij te dragen aan energieneutraliteit in de gebouwde
omgeving medio deze eeuw, staan in dit hoofdstuk technische specificaties van energieleverende
nieuwbouwwoningen weergegeven (zie §3.5). De specificaties zijn afgeleid uit de ambities van het
‘Building Future’ scenario en zijn tijdens interviews als toetsing voorgelegd aan uiteenlopende
sleutelfiguren (zie §4.2.2).

Om tot de technische specificaties te komen zijn de onderstaande stappen ondernomen:

 beschrijving van het ‘Building Future’ scenario; (zie §3.2)
 beschrijving van conventionele nieuwbouwwoningen ; (zie §3.3)
 beschrijving energieleverende nieuwbouwwoningen; (zie §3.4)

o beschrijving van de Passiefhuisstandaard; (zie §3.4.1)
o beschrijving van fotovoltaïsche, thermische en PVT-modules; (zie §3.4.2)
o beschrijving van thermochemische warmteopslag; (zie §3.4.3)

 opstellen tabel met technische specificaties WAELS-woningen. (zie §3.5)

3.2 Het ‘Building Future’ scenario
Het ‘Building Future’ scenario (zie bijlage 1) toont aan dat met de huidige, of in de nabije toekomst
te verwerven, technische mogelijkheden, het in theorie mogelijk is dat energieleverende
nieuwbouwwoningen, met een maximaal aandeel van ongeveer 140 PJ in het jaar 2050, een
bijdrage kunnen gaan leveren aan een energieneutrale gebouwde omgeving. Dit betekent dat
energieleverende nieuwbouwwoningen maximaal 13 procent van de mogelijk in 2050 te behalen
reductie van de fossiele energievraag in de gebouwde omgeving voor hun rekening kunnen
nemen. Om dit te bereiken zullen er vanaf het jaar 2015 energieleverende woningen op de
woningmarkt geïntroduceerd moeten worden welke: (1) voldoen aan de passiefhuisstandaard, (2)
zijn uitgerust met een volledig dakoppervlak aan zonne-installaties, (3) zijn uitgerust met
technieken om energie op te slaan en (4) energieoverschotten kunnen distribueren naar andere
woningen. De energieleverende nieuwbouwwoningen zullen vanaf 2025 gemeengoed zijn, wat wil
zeggen dat vrijwel alle nieuwbouwwoningen op deze of gelijkwaardige wijze gebouwd zullen
worden.

3.3 Conventionele nieuwbouwwoningen
De Nederlandse woningvoorraad wordt aangevuld met hoofdzakelijk op traditionele wijze
gebouwde nieuwbouwwoningen. Deze traditionele bouwwijze geschiedt op basis van stapel- of
gietbeton of houtskeletconstructies. In de loop van de tijd hebben zich verschillende verbeteringen
voorgedaan in de vorm van incrementele innovaties op het gebied van isolatie, geluidswering,
brandveiligheid, afdichtingen en vooral op het gebied van de installatietechniek. Deze
ontwikkelingen hebben geleid tot de hedendaagse, oftewel conventionele, nieuwbouwwoning.
Deze nieuwbouwwoningen worden van energie voorzien door de in bijlage 1 (zie §B1.2.2)
beschreven energievoorziening.
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De Woningwet 2003 is de kern van het Nederlandse Bouwrecht en vormt de bouwtechnische
basis voor alle nieuw te bouwen en te verbouwen woon- en utiliteitsgebouwen. Artikel 2 van de
woningwet verwijst naar het Bouwbesluit 2003, een Algemene maatregel van bestuur waaraan de
hedendaagse nieuwbouwwoningen wettelijk moeten voldoen. Het Bouwbesluit geeft technische
voorschriften, welke worden opgelegd in de vorm van prestatie-eisen op basis van functionele
omschrijvingen. De prestatie-eisen geven een minimumniveau aan waaraan voldaan moet
worden, alsmede de standaard manier waarop bepaald wordt of aan deze eis is voldaan. Het
Bouwbesluit berust op vijf in de Woningwet vastgelegde pijlers, namelijk: veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Momenteel is er nog geen invulling gegeven aan de
milieupijler van het Bouwbesluit.

Een belangrijke norm in het Bouwbesluit is de Energieprestatienorm (EPN), die de energie-
efficiëntie van een gebouw aangeeft. Deze norm wordt uitgedrukt in een getal, de
Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Op basis van gebouw- en installatie-eigenschappen kan, met
speciale software, de EPC-waarde aan de hand van NEN 5128 worden berekend. Sinds januari
2006 is de maximaal toegestane EPC-waarde voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,8. Bijna
een kwart van de nieuwbouwwoningen heeft een lagere EPC-waarde dan wettelijk is verplicht.
Het merendeel van de nieuwbouwwoningen zal, uit economische overwegingen, niet onder deze
maximaal toegestane EPC-waarde worden gebouwd [energie.nl]. Een volgens het Bouwbesluit
gebouwde rijtjeswoning (EPC=0,8) verbruikt jaarlijks gemiddeld 85 kWhprimair/m2 aan energie ten
behoeve van ruimteverwarming [Franke, 2006].

3.4 Energieleverende nieuwbouwwoningen
Een energieleverende woning is in staat om over het jaar heen netto energie te produceren. Dit
betekent dat er op woningniveau jaarlijks meer energie wordt opwekt dan dat er nodig is voor de
gebouwgebonden en gebruiksgebonden energievraag van de betreffende woning. De
energievraag van een woning bestaat uit de vraag naar elektriciteit en warmte. Het dan nog
resterende netto overschot aan lokaal opgewekte energie kan worden afgegeven aan de (nabije)
omgeving. Om dit alles mogelijk te maken is er een combinatie van bouwtechnische en
installatietechnische maatregelen nodig. De maatregelen zijn gebaseerd op de Trias Energetica
en zijn onder te verdelen in:

 maatregelen ten behoeve van het beperken van energievraag;
 maatregelen ten behoeve van het lokaal opwekken van (duurzame) energie;
 maatregelen ten behoeve van het lokaal opslaan van energie;
 maatregelen ten behoeve van de distributie van energieoverschotten.

Het toepassen van de hierboven beschreven
maatregelen brengt met zich mee dat
energieleverende woningen in technisch opzicht
andere prestaties gaan leveren in vergelijking met
conventionele nieuwbouwwoningen. De prestaties
van woningen worden onder andere bepaald door
de toegepaste constructie en materialen, de
bouwfysische eigenschappen, de demontabiliteit
en het bouwtempo. In eerste instantie zal bij het
specificeren van WAELS-woningen worden
aangenomen dat de isolatiewaarden van de
woningschil, ramen, deuren en/of kozijnen hoger
worden om het gebouwgebonden energiegebruik

Figuur 11: Visualisatie van een WAELS-woning
[Bron: TNO & ECN]
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te reduceren. Hierdoor zullen meer en/of andere bouwmaterialen toegepast moeten worden. Dit
kan in tweestrijd zijn met het beperken van het materiaal gebruik. Daarnaast wordt er
aangenomen dat er een toename zal zijn van installatietechniek binnen de woning. Deze
installaties worden in de woning geïntegreerd, hetgeen een complexer ontwerpproces met zich
meebrengt. Om optimaal gebruik te maken van zonne-energie is het van belang voorzieningen
aan te brengen om lokaal opgewekte energie tijdelijk (in de gebouwschil) op te slaan en deze
vervolgens te gebruiken of te exporteren. In de onderstaande tabel zijn potentiële duurzame
maatregelen voor het verbeteren van energieprestaties van nieuwbouwwoningen per stap van de
Trias Energetica beschreven.

Tabel 2: potentiële duurzame maatregelen voor de verbetering van energieprestaties

Stap 1: Energie besparen Stap 2a: Duurzaam
energiegebruik

Stap 3: Efficiënte
energiebenutting

Compact bouwen Passieve zonne-energie: HR-verwarmingssysteem
Compartimenten / zoneren zonnestraling opvangen; (ruimteverwarming en tapwater)
Extra Isolatie toepassen zonwering. Restwarmtebenutting (warmte-kracht
Naad- en kierdichting Actieve thermische zonne-energie koppeling)
Lage temperatuur ruimteverwarming PV(T)-systemen Optimale regelingen:
Gecontroleerde ventilatie Omgevingswarmte via warmtepomp pompen;
Natuurlijke koeling Daglicht toetreding gelijkstroomventilatoren.
Warmwater besparende maatregelen Micro-wkk
Warmteterugwinning
Voorkomen van koudebruggen

Stap 2b: Opslag van duurzame
energie

Thermochemische (warmte)opslag
Gebouwmassa
Accu's/ batterijen
Vliegwiel

Supercondensator
Flow batterijen
Boiler

Momenteel is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag welke combinatie of combinaties
van de bovenstaande maatregelen in de praktijk tot een optimaal ontwerp zullen leiden. Het is
hierbij niet duidelijk waar het zwaartepunt moet liggen tussen de verschillende maatregelen. Het
zwaartepunt is onderhevig aan een veelvoud van factoren. Om tot een optimaal ontwerp te komen
is een integrale benadering vereist. Afgeleid uit het in §3.2 beschreven ‘Building Future’ scenario
zal in eerste instantie bij het specificeren van energieleverende woningen worden uitgegaan van:

 het toepassen van passieve zonne-energie in de vorm van de
Passiefhuisstandaard; (zie §3.4.1).

 het toepassen van actieve zonne-energie in de vorm van
fotovoltaïsche cellen, zonnecollectoren en PVT; (zie §3.4.2).

 het opslaan van elektriciteit in accu's;
 het opslaan van warmte door middel van een thermochemisch

opslagsysteem; (zie §3.4.3).
 het distribueren van elektriciteit via het bestaande elektriciteitsnet ;
 het distribueren van warmte via een lokaal warmtenet.
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3.4.1 Passieve zonne-energie: Passiefhuisstandaard
Het in 1990 in Duitsland gelanceerde concept Passiefhuis kent twee grondbeginselen: (1) de
energievraag beperken en (2) gebruik maken van duurzame energiebronnen. Door verschillende
concrete maatregelen met betrekking tot de bovenstaande grondbeginselen is het mogelijke om
een energiebesparing van meer dan 80% te realiseren ten opzichte van een conventionele
woning. Een volgens het Bouwbesluit gebouwde rijtjeswoning verbruikt jaarlijks gemiddeld 85
kWh/m2 aan energie terwijl een Passiefhuis jaarlijks maximaal 15 kWh/m2 verbruikt [Franke,
2006]. De Passiefhuisstandaard kan gedefinieerd worden als:

'Een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een comfortabel
binnenklimaat zowel in de winter als in de zomer, zonder traditioneel verwarmings- of
koelsysteem. De standaard kan bereikt worden met een verscheidenheid aan
technologieën, ontwerpen en materialen. Om dit haalbaar te maken dient de jaarlijkse
bruto energiebehoefte beperkt blijven tot maximaal 15 kWhprimair netto vloeroppervlak
(m2.a) voor ruimteverwarming en 42 kWhprimair netto vloeroppervlak (m2.a) voor
ruimteverwarming, sanitair, warm water, koeling en alle overige toepassingen'
[Passiefhuis-Platform, 2003; Boer, 2003].

In eerste instantie gaat de aandacht bij het ontwerp van een Passiefhuis uit naar de beperking van
de energievraag door het reduceren van warmteverliezen als gevolg van transmissie en ventilatie.
Een passiefhuis wordt standaard gekenmerkt door vergaande isolatie van de schil, kozijnen,
ramen en deuren, drievoudige beglazing, eliminatie van koudebruggen en een goede naad- en
kierdichting. Door de toepassing van een gebalanceerd ventilatiesysteem met geïsoleerde
ventilatiekanalen en een hoogefficiënte warmteterugwinning ontstaat een constante doorvoer van
verse buitenlucht en wordt een comfortabel en gezond binnenklimaat verwezenlijkt. Daarnaast
worden warm tapwaterleidingen geïsoleerd [Boonstra et al., 2006 (1)].

Maatregelen die optioneel kunnen worden toegepast bij een passiefhuis zijn onder andere: (1)
een grondbuis om ventilatielucht voor te verwarmen in de winter of af te koelen in de zomer, (2)

warm tapwater
warmteterugwinning, (3) overige
warmteterugwinning en (4) een
compacte bouwvorm. Bij een
compacte bouwvorm worden er
weinig in- of uitstulpingen zoals
erkers, uitbouwen of
binnenhoven toegepast en zijn
er geen extreme verschillen in
hoogte, breedte en diepte. Ook
kunnen koelere of warmere
ruimten bij elkaar en aan de
juiste zijde van het gebouw
worden gesitueerd (zoneren).
Waar nodig kunnen
compartimenten extra worden
geïsoleerd [Boonstra et al., 2006
(1)].

Figuur 12: Visualisatie van een
Passiefhuis
[Bron: www.passive-on.org]

In tweede instantie maakt een Passiefhuis gebruik van duurzame bronnen. Door een berekend
ontwerp kan het gebruik van zonnestraling en daglichttoetreding worden geoptimaliseerd.
Standaard maatregelen bij Passiefhuizen zijn effectieve zonneoriëntatie, speciale beglazing en
door de zon verwarmd tapwater. Daarnaast wordt er buitenzonwering, nachtluiken of overstekken
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worden toegepast om oververhitting tegen te gaan in de zomerperiode. Serres, vides, atria's en
patio’s kunnen worden toegepast als aanvullende opties. Ook kan de thermische traagheid van de
gebouwmassa worden benut om een constanter binnenklimaat te genereren. Daarnaast heeft de
warmteproductie van elektrische apparaten en bewoners een positief effect op het binnenklimaat
van de woning. Dit alles zorgt ervoor dat een Passiefhuis op koude dagen maar een warmtevraag
van 15 kWh/m2 heeft [Boonstra et al., 2006 (1)].

3.4.2 Actieve zonne-energie: fotovoltaïsche panelen, zonnecollectoren en
PVT

Zonne-energie is de warmte en het licht dat door de zon naar de aarde wordt gestraald en kan
worden gebruikt als het duurzame alternatief voor uit fossiele bronnen opgewekte energie. Dit
gebeurt door middel van zonnecellen, welke fotovoltaïsche (PV) zonne-energie omzetten in
elektriciteit. Een PV-cel is een halfgeleider die onder invloed van zonlicht elektrische
spanning/stroom opwekt. In het proces wordt een bepaalde hoeveelheid warmte geproduceerd
door geabsorbeerde straling, die niet in elektriciteit kan worden omgezet. Dit leidt tot een lagere
efficiëntie van het systeem [Tripanagnostopoulos, 2006].

Thermische (T) zonne-energie kan met behulp van een zonnecollector worden benut doordat
deze de warmte in een medium (water of lucht) opslaat. De warmte kan vervolgens gebruikt
worden voor warm tapwater en ruimteverwarming of lagetemperatuurverwarming ten behoeve van
een zwembad, het voorverwarmen van ventilatielucht of het aanvullen van de capaciteit van een
warmtepomp [Zondag, 2004].

Een PVT-module is een combinatie van een PV-systeem en een zonnecollector, waardoor de
module zowel elektriciteit als warmte produceert. In het PVT-systeem zijn zonthermische
absorbers achter PV-cellen geplaatst, wat ongeveer 20 tot 40 procent meer energie per vierkante

meter oplevert dan een combinatie van een
afzonderlijke PV-module en een zonnecollector
naast elkaar (zie tabel 3). Door de integratie van de
twee technologieën vallen de installatiekosten lager
uit en wordt het architectonisch meer verantwoord
doordat het dakoppervlak één geheel is. 10 Er kan
gebruik worden gemaakt van een glasplaat voor de
PV-cellen waardoor warmteverlies wordt
gereduceerd. De verhoogde temperatuur leidt
echter wel tot een lagere elektriciteitsproductie
omdat een bepaalde hoeveelheid straling zal
worden gereflecteerd.

Figuur 13: Visualisatie van mogelijke
opwekkingstechnologieën van WAELS-woningen
[Bron: TNO & ECN]

In Tabel 3 worden de energetische en economische prestaties van vier verschil lende
totaalsystemen vergeleken: (1) een thermisch systeem, (2) een PVT-systeem, (3) een PV-
systeem en (4) een combinatiesysteem waarbij thermische collectoren en PV-panelen naast
elkaar geplaatst worden. Hierbij valt op dat een PVT-totaalsysteem per GJp relatief duurder is,
maar dat er 38% minder dakoppervlak nodig is voor dezelfde productie in vergelijking met een

10 Standaardkleuren van zonnestroomsystemen zijn: blauw (multikristallijn), zwart/antraciet (monokristallijn) of zwart/bruin
(amorf). Gele, groene en paarse zonnecellen zijn te fabriceren door het toepassen van andere coatings. De opbrengst van
gekleurde zonnepanelen vermindert echter met 10 tot 30% doordat meer licht wordt gereflecteerd. [SenterNovem, 2004]
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gecombineerd systeem. Om concurrentie te bieden aan een gecombineerd systeem zullen de
kosten van een PVT-systeem gereduceerd moeten worden naar €720/m2 [Elswijk et al., 2004].

Tabel 3: Gemiddelde energetische en economische prestaties van zonne-energiesystemen

Energieproductie Kosten
Qth Qel Qtot Component Toebehoren** Totaal €/GJp

GJp/m
2.a kWh/m2.a GJp/m

2.a GJp/m
2.a €/m2 €/m2 €/m2 t=20

Thermische collector 1,17 - - 1,17 184 129 313 14,23

PVT-module 0,87 82 0,76* 1,63 610 293 903 27,70

PV-module - 93 0,86* 0,86 375 281 656 38,14
Combinatie van
thermische collector
naast PV-module

1,72 94 0,87* 1,29 280 244 524 20,31

*1 kWh = 3,6 MJ. De rendementsfactor van een Nederlandse elektriciteitscentrale is 0,39.
** extra systeemkosten t.b.v. pijpen, leidingen, bedrading, etc.

[Bron: Elswijk et al., 2004]

3.4.3 Thermochemische opslag van warmte
Om een 100% duurzame warmtevoorziening van nieuwbouwwoningen te bereiken wordt binnen
pijler C van het project WAELS III onderzoek gedaan naar compacte thermochemische
(seizoens)opslag van warmte op woningniveau, op basis van magnesiumsulfaatheptahydraat
(MgSO4.7H2O). Het thermochemische opslagproces is gebaseerd op de volgende reactie:

MgSO4.7H2O (C) <-> MgSO4 (B) + 7H2O (A)

Bij het proces wordt in de zomerperiode opgeslagen magnesiumsulfaatheptahydraat, door middel
van zonnestraling, met een constante decompositietemperatuur verwarmd totdat het zich opsplitst
in magnesiumsulfaat (MgSO4) en waterdamp (H2O). Vervolgens worden het magnesiumsulfaat en
de waterdamp afgekoeld tot de omgevingstemperatuur en opgeslagen. In de winterperiode
worden het magnesiumsulfaat en het water verwarmd tot de reactietemperatuur en vervolgens

samengebracht in een reactieruimte. In de
reactieruimte reageren de stoffen waarbij warmte
vrijkomt. Het magnesiumsulfaatheptahydraat dat
hierbij ontstaat wordt vervolgens afgekoeld tot de
omgevingstemperatuur. Ervan uitgaande dat een
woning op jaarbasis een warmtevraag van 10Gj
heeft, zal het thermochemische opslagsysteem
ongeveer 10m3 aan ruimte in beslag gaan nemen
[Visscher et al, 2004]. In figuur 14 staat een
visualisatie van een mogelijke opstelling van een
compact warmteopslagsysteem op de
zolderetage van een woning weergegeven.

Figuur 14: Visualisatie van een compact
opslagsysteem op de zolderetage
[Bron: TNO & ECN]

In het onderstaande figuur is een thermochemische opslagproces schematisch weergegeven.
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Figuur 15: Schematische weergave van een thermochemisch opslagsysteem
[Bron: Visscher et al., 2004]



26

3.5 Technische specificaties van WAELS-woningen
Afgeleid uit de hierboven beschreven maatregelen zijn de technische specificaties van WAELS-
woningen in tabel 4 opgesteld. Hierbij worden conventionele nieuwbouwwoningen als referentie
aangehouden. De technische specificaties zijn tijdens de interviews voorgelegd aan
uiteenlopende sleutelfiguren werkzaam binnen het sociotechnisch systeem rond WAELS-
woningen en zijn op deze wijze getoetst op de haalbaarheid voor grootschalige toepassing (zie
hoofdstuk 4).

Tabel 4: Technische specificaties van WAELS-woningen

Conventionele woning WAELS-woning

EPC-waarde 0,8 Lager dan 0,42

Warmteweerstand schil Rc = 2,5 à 3 m2 K/W
(35 cm steenwol)

Rc > 6,5 m2 K/W

Warmtegeleidingcoëfficiënt ramen, deuren en
kozijnen

U < 4,2 W/m2 K U < 2,0 W/m 2 K

Warmtegeleidingcoëfficiënt beglazing U < 2,4 W/m2 K (dubbelglas) U < 0,6 W/m 2 K (driedubbelglas)

Zontoetredingsfactor (ZTA) < 50%

Koudebruggen Geen

Maximale lekverliezen (infiltratie) n50 < 0,6 h-1
(luchtwisselingen per uur)

Warmtevoorziening Gasnet Zonthermisch

Warmteopwekking Hr-ketel Thermische modules (PVT)

Warmte/koude afgifte Radiator, convector/ air-
conditioning

Lucht/ventilatiesysteem
(Luchtdoorstroming max. 0,2 m3 /s)

Warmteopslag Gebouwmassa Gebouwmassa,
Thermochemische seizoensopslag
(geïntegreerd in de gebouwschil)

Warmtedistributie Geen Lokaal warmtenet

Elektriciteitsvoorziening Net (Centraal/fossiel)
Elektriciteitsnet,
PV(T)-modules (lokaal/ duurzaam)

Elektriciteitsopslag Geen Lokale accu

Elektriciteitsdistributie Geen Elektriciteitsnet

Overige maatregelen Zuid-oriëntatie
Zonwering
Serres, vides, atria's en patio's
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4 Resultaten en analyse

4.1 Inleiding
Om inzicht te krijgen in de barrières en kansen die van invloed zijn op het succes van het
maatschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen en om de
technische specificaties van WAELS-woningen te toetsen, zijn 16 uiteenlopende sleutelfiguren
geïnterviewd. De interviews zijn erop gericht om invloedsfactoren en belangen van actoren
(barrières en kansen) in kaart te brengen, om vervolgens hieruit de benodigde
veranderingen/randvoorwaarden te achterhalen met betrekking tot het maatschappelijk
inbeddingsproces en concepten van WAELS-woningen. In dit hoofdstuk staat het volgende
beschreven:

 opbouw van de interviews; (zie §4.2.1)
 lijst met geïnterviewde sleutelfiguren; (zie §4.2.2)
 analysemethodiek van de interviews; (zie §4.3)
 resultaten- en analysetabellen. (zie §4.3.1 t/m §4.3.6)

4.2 Interviews

4.2.1 Opbouw van de interviews
De interviews zijn grotendeels verkennend van aard en bestaan uit open vragen en een kleine
enquête waarin de mate van belangrijkheid van verschillende factoren op een één tot vijf schaal
wordt gemeten. De enquête wordt gebruikt om prioriteit aan te brengen in de reacties van de
sleutelfiguren. Daarnaast is de in §3.5 weergegeven tabel met technische specificaties van
WAELS-woningen tijdens de interviews voorgelegd aan de sleutelfiguren om deze te toetsen op
de praktische haalbaarheid.

Het in §2.5 weergegeven schema van het sociotechnisch systeem rond WAELS-woningen vormt
de basis voor de vragenlijst ten behoeve van de interviews. Het schema wordt gebruikt om de
aspecten-as van figuur 3 invulling te geven door de interviewvragen per element of groep
elementen van het sociotechnisch systeem te categoriseren. Dit heeft geleid tot de onderstaande
onderzoekscategorieën. Op basis van het inzicht in het maatschappelijk inbeddingsproces is
tijdens een brainstormsessie met de projectleden van TNO invulling gegeven aan de verschillende
onderzoekscategorieën in de vorm van onderwerpen en vragen. Dit heeft geresulteerd in de in
bijlage 3 weergegeven vragenlijst en kleine enquête. De vragenlijst is opgebouwd uit de
onderstaande onderdelen:

1. achtergrond sleutelfiguur;

2. toekomstbeeld en energieneutraliteit;
3. techniek en ontwerp;
4. actoren en bouworganisatie ; Onderzoekscategorieën
5. markt en economie;
6. beleid en regelgeving;
7. kennisontwikkeling en –verspreiding;

8. resumé;
9. enquête invloedsfactoren.

Per onderzoekscategorie is de sleutelfiguren gevraagd naar de invloedsfactoren die zich
voordoen binnen de verschillende onderwerpen van de betreffende categorie. Hierbij is rekening
gehouden met het expertisegebied van de sleutelfiguren door onderwerpen binnen het eigen
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kennisgebied te benadrukken tijdens de interviews. Het onderdeel resumé is een reflectie van de
onderzoekscategorieën. Hierbij is de sleutelfiguren gevraagd naar de belangrijkste barrières,
kansen en veranderingen.

4.2.2 Lijst met geïnterviewde sleutelfiguren
De groep geïnterviewde sleutelfiguren is een gemêleerd gezelschap van experts, werkzaam bij
uiteenlopende organisaties binnen het multi-actornetwerk van het sociotechnische systeem. Op
deze manier wordt de problematiek vanuit verschillende oogpunten bekeken. Ook kunnen de
verschillende percepties van het probleem en de achterliggende motieven en doelen van de
verschillende actoren binnen het sociotechnisch systeem in kaart worden gebracht.

In tabel 5 zijn de namen, de functies, de verschillende organisaties en de branches van de
sleutelfiguren weergegeven. Het grootste gedeelte van de lijst bestaat uit de leden van de
klankbordgroep WAELS. Om een vollediger beeld van de problematiek te krijgen, is de
klankbordgroep aangevuld met respondenten werkzaam bij kennisinstellingen en een gemeente
(de laatste 5 respondenten uit de lijst).

Tabel 5: Lijst met geïnterviewde sleutelfiguren

Naam: Functie: Organisatie(s): Branche:

Ir. Chris Zijdeveld Voorzitter. /
Directeur. (ex-wethouder)

Stichting Passief Bouwen./
Bureau Duurzame toekomst.

Koepelorganisatie./
Adviesbureau.

Ing. Hans Overdiep Manager innovatie. GasTerra. Gasleverancier.

Ronald Oomen Product manager. Nefit B.V. Installatieleverancier

Ing. Gerard van
Amerongen

Vice-voorzitter./
Adviseur.

Holland Solar. /
vA Consult.

Branchevereniging voor
zonne-energie/
Adviesbureau.

Ing. Pieter Hameetman Manager innovatie. BAM Vastgoed. Aannemer./
vastgoedontwikkelaar.

Ir. Jan Maas
Martin Verstelle

Manager R&D.
Productmanager Delta Energie. Energieleverancier.

Dr. Ir. Peter Fraanje Senior beleidsmedewerker
innovatie. Bouwend Nederland. Branchevereniging bouw-

& infrabedrijven.

Prof. Ir. Wim Zeiler
Technisch Specialist
Installatietechnologie/
Hoogleraar installaties.

Kropman B.V./
TU Eindhoven.

Installatietechniek./
Kennisinstelling.

Ir. Freek den Dulk Directeur. Piode/BNA. Ontwerp- en adviesbureau.

Patrick Tielkes Projectmanager. Het Oosten. Woningbouwcorporatie.

Willem Koppen Directieadviseur Vos
projectontwikkeling. Koppen Vastgoed. Projectontwikkelaar.

Dr. Ir. Mieke Oostra Senior onderzoeker. TNO Bouw en ondergrond.
(Bouwinnovatie/ -processen) Kennisinstelling.

Dr. Ir. Rizal Sebastiaan Senior onderzoeker en
consultant.

TNO Bouw en ondergrond.
(Bouwinnovatie/ -processen) Kennisinstelling.

Ing. Bas Knol Onderzoeker technische
beheersmaatregelen.

TNO Bouw en ondergrond.
(Binnenmilieu/Gezondh.) Kennisinstelling.

Prof. Dr. Ir. Jos
Lichtenberg

Hoogleraar
bouwproductontwikkeling. TU Eindhoven. Kennisinstelling.

Cees Groot Beleidsmedewerker milieu
en duurzame ontwikkeling.

Gemeente Alkmaar. Gemeente.
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4.3 Analyse van de interviews
De 16 interviews met de sleutelfiguren zijn uitgeschreven en vervolgens geanalyseerd volgens de
in figuur 16 weergegeven analysemethodiek. De analysemethodiek bestaat uit de onderstaande
onderdelen:

1. Kwalitatieve beschrijvingen (zie bijlage 4)
De uitgeschreven interviews zijn per onderwerp geïnventariseerd, waarna vervolgens de
belangrijkste bevindingen kwalitatief zijn beschreven. Als er binnen een onderwerp sprake
is van tegenstrijdige of ontbrekende informatie is de uit de interviews gewonnen informatie
aangevuld met literatuur. De kwalitatieve beschrijvingen vormen de input voor resultaten-
en analysetabellen.

2. Resultaten- en analysetabellen (zie §4.3.1 t/m §4.3.6)
In resultaten- en analysetabellen staan per onderzoekscategorie de uit de kwalitatieve
beschrijvingen afgeleide barrières voor het maatschappelijk inbeddingsproces
weergegeven. Vervolgens staan in de tabellen de kansen aangegeven om de barrières te
omzeilen of op te lossen. Uit de kansen worden tot slot de benodigde veranderingen voor
het maatschappelijk inbeddingsproces en de randvoorwaarden voor project WAELS III
afgeleid.

3. Resumé (zie hoofdstuk 5)
In het resumé staan de belangrijkste bevindingen uit de resultaten- en analysetabellen
beschreven, waarbij de verschillende elementen van het in §2.7.1 opgestelde
processchema als leidraad worden aangehouden. Volgens wordt in §6.1, aan de hand
van kansen en oplossingen, het processchema aangevuld. In het resumé wordt het
volgende beschreven:

 het belang van energieleverende nieuwbouwwoningen; (zie §5.2)
 de belangrijkste barrières voor WAELS-woningen; (zie §5.3)
 de kansen en oplossingen voor het maatschappelijk

inbeddingsproces van WAELS-woningen; (zie §5.4)
 de getoetste technische specificaties van WAELS-woningen; (zie §5.5)
 de randvoorwaarden voor concepten, de techniek, het integraal

ontwerp en het bouwproces van WAELS-woningen; (zie §5.6)

Op de volgende pagina staat de analysemethodiek van de interviews schematische weergegeven,
gevolgd door de resultaten- en analysetabellen en het resumé.
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Toekomstbeeld en
energieneutraliteit

1) Belang van energieneutraliteit in de gebouwde
omgeving.

2) Oplossingen om energieneutraliteit in de
gebouwde omgeving te bereiken.

3) Bijdrage van energieleverende woningen aan
een energieneutrale gebouwde omgeving.

Techniek en
ontwerp

1) Globaal beeld van energieleverende woningen .
2) Beperking van gebouwgebonden energievraag .
3) Beperking van gebruiksgebonden energievraag.
4) Energieopwekkingtechnologieen.
5) Energieopslagtechnieken.
6) Energieuitdistributie.
7) Bouwkundige aspecten.
8) Ontwerpaspecten.

Kwalitatieve beschrijving
(Bijlage 4)

Resultaten en analyse
(Hoofdstuk 4)

Actoren en
bouworganisatie

1) Belangen bij energieleverende woningen.
2) Bewonersgedrag.
3) Organisatie van de bouwsector.

Onderzoeks-
categorie

Kansen voor WAELS-woningen

Markt en economie

Beleid en
regelgeving

Kennisontwikkeling
en -verspreiding

1) Europees beleid en regelgeving.
2) Nationaal beleid en regelgeving.
3) Gemeentelijk beleid .

Resumé
(Hoofdstuk 5)

Onderwerp Resultaat

1) Econimische aspecten.
2) Vraag naar energieleverende woningen.
3) Grootschalige toepassing van energieleverende

woningen.

Barrières voor WAELS-woningen

1) Voorbeeldprojecten.
2) Kennisontwikkeling.
3) Kennisverspreiding.

Benodigde veranderingen en
randvoorwaarden

Belangrijkste barrières

Belang van WAELS-woningen

Kansen maatschappelijk
inbeddingsproces

Getoetste specificaties WAELS-
woningen

Benodigde veranderingen en
randvoorwaarden

Kansen voor WAELS-woningen

Barrières voor WAELS-woningen

Kansen voor WAELS-woningen

Barrières voor WAELS-woningen

Benodigde veranderingen en
randvoorwaarden

Kansen voor WAELS-woningen

Barrières voor WAELS-woningen

Benodigde veranderingen en
randvoorwaarden

Kansen voor WAELS-woningen

Barrières voor WAELS-woningen

Benodigde veranderingen en
randvoorwaarden

Kansen voor WAELS-woningen

Barrières voor WAELS-woningen

Benodigde veranderingen en
randvoorwaarden

Randvoorwaarden
Project WAELS III

Figuur 16: Analysemethodiek van de interviews
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4.3.1 Toekomstbeeld en energieneutraliteit

Tabel 6: Resultaten- en analysetabel Toekomstbeeld en energieneutraliteit
Toekomstbeeld en energieneutraliteit

Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voorWAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden

Naar verwachting is binnen
30 jaar de Nederlandse gasvoorraad
uitgeput.

Er heerst te weinig milieubewustzijn aan de
vraagkant

Vergroten van het milieubewustzijn van
bewoners/beheerders

Het is van belang om milieubewustzijn
en bekendheid en deskundigheid op het
gebied van duurzaamheid te bevorderen

Marktpartijen erkennen het
maatschappelijk belang van
energieneutraliteitEr heerst onbekendheid en

ondeskundigheid aan de aanbodkant op het
gebied van duurzaamheid (o.a. gemeenten,
ontwerpende partijen, uitvoerende partijen)

Vergroten van bekendheid en
deskundigheid aan de aanbodkant

Tot stand komen van concepten en
voorbeeldprojecten die de mogelijkheden
van lokaal opgewekte energie aantonen

Het belang van
energieneutraliteit in de
gebouwde omgeving
(zie §B4.2.2)

Er is momenteel geen vraag naar WAELS-
woningen

Creëren van marktvraag

Er is een vergroening aan het
ontstaan aan de aanbodzijde (o.a.
gemeenten, financiële
dienstverleners,
woningbouwcorporaties)

Het is van belang om marktvraag te
creëren (zie §B4.5.3)

Aanwezigheid van een goede bestaande
centrale energievoorziening
Er heerst onzekerheid over de aard van de
energievoorziening (decentrale versus
centrale)

Consumenten gaan bewuster om
met energie als de
energie decentraal wordt opgewekt

Er is onzekerheid of de prioriteit bij de
bestaande of nieuw te bouwen
woningvoorraad moet liggen

Door decentrale opwekking ontstaat
onafhankelijkheid van
energieleveranciers

Relatief moeilijke controle en coördinatie van
een decentrale energiehuishouding t.o.v.
centrale energiehuishouding

Aantonen van de mogelijkheden van
WAELS-woningen binnen de
energievoorziening

Tot stand komen van voorbeeldprojectenOplossingen om
energieneutraliteit in de
gebouwde omgeving te
bereiken
(zie §B4.2.3)

Hoge voorfinanciering van decentrale
energieopwekking

Tot stand komen van nieuwe
financieringsconstructies

Door decentrale opwekking kunnen
kosten van piekcentrales met laag
rendement worden bespaard

Tot stand komen van nieuwe
financieringsmodellen

Er is relatief weinig reductie van fossiele
energie te behalen in de nieuw te bouwen
woningvoorraad.

Nieuwe producten en leerprocessen
uit de nieuwbouw kunnen mogelijk in
de bestaande bouw worden
toegepast.WAELS-woningen ondervinden concurrentie

van het locale aanbod van energie (bijv. de
aanwezigheid van een biomassacentrale)

Vergroten van bekendheid met de
mogelijkheden van WAELS-woningen

Afhankelijk van ontwikkelingen in
andere sectoren (o.a. op het gebied
van waterstof en accu's)

Bijdrage van
energieleverende
nieuwbouwwoningen aan
een energieneutrale
gebouwde omgeving
(zie §B4.2.4)

Het is niet mogelijk om alle toekomstige
nieuwbouwwoningen te voorzien van zonne-
installaties

60% tot 85% van toekomstige
nieuwbouwwoningen is geschikt voor het
benutten van zonne-energie

Er is geen consensus over de
introductieperiode van WAELS-
woningen

Tot stand komen van concepten en
voorbeeldprojecten die de mogelijkheden
van lokaal opgewekte energie aantonen
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4.3.2 Techniek en ontwerp

Tabel 7: Resultaten- en analysetabel Techniek en ontwerp
Techniek en ontwerp

Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
Er is niet één specifiek technologisch
systeem voor toekomstige WAELS-
woningen.

Er moeten meerdere concepten met
verschillende technologische
oplossingen uitgewerkt worden

Het is van belang om de bekendheid op
het gebied van technologieën en
energiedragers te bevorderen

Voorkeuren van betrokken actoren
(o.a. bewoners, ontwikkelaars en
bouwers) lopen uiteen

Er moet worden uitgegaan van een
basisconcept gebaseerd op een visie.
Deze visie moet gebaseerd zijn op
integrale prestaties (energie, comfort,
etc.).
Voor zover mogelijk zullen bestaande
technologieën moeten worden
toegepast in WAELS-woningen
Concepten moeten economische
interessant zijn voor actoren

Globaal beeld van
energieleverende
nieuwbouwwoningen
(zie §B4.3.2)

Er heerst onwetendheid bij actoren op het
gebied van mogelijk te gebruiken
energiedragers en energietechnologieën
voor WAELS-woningen

Door het toepassen van een flexibel
basisontwerp kan rekening worden
gehouden met verschillende voorkeuren
van actoren

Marktpartijen en investeerders willen
risico's minimaliseren. Om deze
reden is het een groot voordeel als
er gebruik gemaakt kan worden van
(robuuste) bestaande technieken

Zowel sterke als zwakke punten van
verschillende concepten moeten in
kaart worden gebracht

Beperking van
gebouwgebonden
energievraag
(zie §B4.3.3)

Er is geen overeenstemming over het
omslagpunt van energiebeperking naar
energieopwekking

Achterhalen van het omslagpunt van
energiebeperking naar energieopwekking

Er moet uitsluitsel komen waar het
omslagpunt van energiebesparing naar
energieopwekking ligt

Extra investeringskosten voor extra
isolatiepakket

Tot stand komen van nieuwe
financieringsconstructies

Er is geen overeenstemming over de
optimale dikte van het isolatiepakket

Achterhalen van de optimale dikte van het
isolatiepakket

Bij woningen met een lage
energievraag kan een volledig
elektrisch systeem worden toegepast

Er is een relatief kleine energiebesparing te
behalen met het zwaar isoleren van
woningen

Toepassen van een
extreem zwaar
isolatiepakket in de
gebouwschil
(zie §B4.3.3.1)

Kans op oververhitting in de zomer

Het toepassen van een extreem zwaar
isolatiepakket maakt het gebruik van de
Passiefhuisstandaard mogelijk

Door het toepassen van
balansventilatie/ zonwering kan
oververhitting voorkomen

Er moeten concepten met een
isolatiepakket Rc = 4 en concepten met
een isolatiepakket Rc > 6 worden
ontwikkeld/ doorgerekend. Vervolgens
moet de kennis over optimale
isolatiepakketten worden verspreid.

Problemen in de uitvoeringsfase met
driedubbel glas vanwege het gewicht.

Ramen en deuren zijn zwakke plekken
van de gebouwschil op het gebied van
warmteverlies

Toepassen van extra
geïsoleerde ramen en
deuren
(zie §B4.3.3.2) Meerkosten van driedubbel glas zijn niet in

verhouding met de opbrengsten
Minder warmteverlies t.o.v. dubbelglas

Het toepassen van extra geïsoleerde
(driedubbele) ramen en deuren is
twijfelachtig.

Er zal kennisontwikkeling en
verspreiding over de mogelijkheden
van driedubbel glas tot stand moeten
komen
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Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
In de uitvoeringsfase doen zich problemen
voor met sommige bouwsystemen

Luchtdicht bouwen Er moet aansluiting worden gevonden
bij de industriële bouwindustrie

Om gebruik te maken van passieve
zonne-energie en lage
temperatuurverwarming is
luchtdichtheid van woningen erg
belangrijk

Door industriële bouwmethoden toe te
passen worden gecontroleerde
productieomstandigheden gecreëerd
waarbij uitvoeringsfouten kunnen worden
voorkomen

Door scholing van bouwers/vaklieden
kan de kwaliteit van de uitvoering
worden verbeterd

Goede kier- en
luchtdichtheid
(zie §B4.3.3.3) Er is sprake van een slechte

kwaliteitsbeheersing in het traditionele
bouwproces. Hierdoor kunnen
uitvoeringsfouten ontstaan op het gebied
van kier- en luchtdichtheid.

Door het toepassen van controles d.m.v.
blowertesten kunnen de werkelijke
prestaties van woningen worden
achterhaald

De mate van luchtdichtheid van een
woning is voor een belangrijk deel
afhankelijk van het toegepaste
bouwsysteem en de mate van
kwaliteitsbeheersing in het
bouwproces

Gerealiseerde woningen moeten
gecontroleerd worden d.m.v.
blowertesten

Het voorkomen van koudebruggen is
voor een belangrijk deel afhankelijk
van de macht en kennis van de
ontwerper en de toegepaste
constructie

Het is belangrijk om Rc-waarden door
te zetten in detailleringen en
aansluitingen

Voorkomen van
koudebruggen
(zie §B4.3.3.4)

Koudebruggen zijn niet altijd te voorkomen Vanuit het oogpunt van energiebesparing
en t.b.v. het voorkomen van condensatie
is het voorkomen van koudebruggen
belangrijk

Door standaarddetailleringen op te
leggen kan de invloed van
ontwerpende partijen worden
geminimaliseerd

Het is belangrijk om ontwerpende
partijen bewust te maken van
energetische prestaties van een woning

Minder lichttoetreding in de woning

Past niet in de Nederlandse cultuur omdat
bewoners naar buiten willen kijken

Door het toepassen van zonwering kan
oververhitting worden voorkomen en wordt
het gebruik van passieve zonne-energie
mogelijk

Het toepassen van zonwering is
twijfelachtig

Toepassen van zonwering
(zie §B4.3.3.5)

Afhankelijk van bewonersgedrag.
Bewoners zijn niet altijd thuis op momenten
dat zonwering moet worden toegepast

Door het toepassen van warmtewerende
beglazing kan oververhitting worden
voorkomen

De mate waarin bewoners
bereid zijn om het gedrag aan te
passen is twijfelachtig

Het is wenselijke dat er nieuwe
ontwikkelingen gaan plaatsvinden op
het gebied van zonwering. Hierbij kan
gedacht worden aan het ontwikkelen
van doorzichtige zonwering waardoor
met normale lichttoetreding warmte
wordt geweerd en automatische
zonwering waarbij zonnestraling wat
detecteert.

Ruimteverwarming via een ventilatiesysteem
brengt een minder comfortabele belevingen
met zich mee dan stralingswarmte

Door koeling via het ventilatiesysteem
ontstaat thermisch comfort in de zomer

Door onderzoek en
demonstratieprojecten moeten
leerprocessen tot stand komen over de
rendementen van
de uitwisseling van warmte via lucht

Er is weinig bekend over rendementen van
de uitwisseling van warmte via lucht

Onderzoek naar rendementen van
de uitwisseling van warmte via lucht

Ventilatiesysteem
(zie §B4.3.3.6)

Mogelijk geluidsoverlast Door het toepassen van een
luchtventilatiesysteem kan een gezond
binnenklimaat worden gecreëerd

De mogelijkheden van het toepassen
van ruimteverwarming via het
ventilatiesysteem zullen onderbouwd
moeten worden met onderzoek en
doorgerekende concepten
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Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
Over het algemeen houden
stedenbouwkundigen geen rekening met de
energetische prestaties van woonwijken

Stedenbouwkundigen moeten mee krijgen
(van gemeenten) dat woonwijken
minimaal energiezuinig moeten

Door een gunstige oriëntatie ontstaat
een efficiëntere energieopwekking
m.b.v. zonne-installaties

Lobbyactiviteiten richting gemeenten
om zuid-oriëntatie in het beleid te
integreren.

Gunstige oriëntatie van
de woning
(zie §B4.3.3.7)

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om een
woning optimaal te oriënteren
(Bestemmingsplan/ saaie
stedenbouwkundige structuur)

Ontwikkelen van concepten met en
zonder gunstige oriëntatie.

Een gunstige oriëntatie van een
woning maakt optimaal gebruik van
passieve zonne-energie mogelijk

Ontwikkelen van concepten met en
zonder gunstige oriëntatie.

Bewoners voorlichten over:
- Zuinige verlichting
- Milieuvriendelijk apparatuur
- Standby-killers

Door ramen hoog te plaatsen ontstaat een
gunstige lichtval

Beperking van
gebruiksgebonden
energievraag
(zie §B4.3.4)

Het gebruiksgebonden energieverbruik is
voor een belangrijk deel afhankelijk van
bewonersgedrag

Toepassen van zuinige pompen in
installaties

Het is niet bekend in welke mate
bewoners bereid zijn om hun gedrag
aan te passen

Door voorlichting moet bewustwording
bij bewoners worden gecreëerd.

Vanwege gevestigde belangen is het niet in
alle situaties mogelijk om een aansluiting op
het gasnet achterwege te laten.

Energieopwekking
(zie §B4.3.5)

Zonder aansluiting op het gasnet moet
elektrisch worden gekookt

Door het achterwege laten van een
aansluiting op het gasnet kan worden
bespaard op aardgasrechten en
aansluitkosten op zowel woning- als
wijkniveau

Het is wenselijk om een volledig
elektrisch systeem toe te passen
omdat een aansluiting op het gasnet
niet in lijn ligt met de Trias Energetica

Toepassen van een volledig elektrisch
systeem

De vraag naar elektriciteit en het aanbod van
zonne-energie sluiten niet op elkaar aan

Toepassen van PV-daksysteem

In de winter heeft een PV-paneel een lage
energieopbrengst

Opslag van energieoverschot

Met 30 m2 fotovoltaïsche-panelen op
het dak kan een gemiddeld
huishouden van elektriciteit worden
voorzien

Aansluiting op het elektriciteitsnet is
wenselijk om lokaal opgewekte
energieoverschotten af te staan aan de
(nabije) omgeving

Er moeten nieuwe ontwikkelingen gaan
plaatsvinden op het gebied van lokale
opslagmogelijkheden van elektriciteit

Momenteel is met zonne-energie opgewekte
elektriciteit een factor vijf duurder dan
conventionele elektriciteit

In de toekomst kunnen de
rendementen van fotovoltaïsche-
panelen worden verhoogd van 14%
naar 20%

Fotovoltaïsche (PV)
panelen
(zie §B4.3.5.1)

Zonnepanelen hebben een relatief korte
levensduur (20 tot 30 jaar)

Technologische ontwikkelingen op het
gebied van rendementen, de levensduur
en de hieraan gerelateerde
terugverdientijden

Er wordt verwacht dat zonnepanelen
in een periode van 10 tot 15 jaar
economisch rendabel zijn

Er moeten op korte termijn nieuwe
ontwikkelingen gaan plaatsvinden op
het gebied van rendementen, de
levensduur en de hieraan gerelateerde
terugverdientijden van zonnepanelen
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Zonnecollectoren zijn economisch
rendabel
Zonnecollectoren zijn gemakkelijk
inpasbaar in bestaande en nieuw te
bouwen woningen

Zonnecollectoren
(zie §B4.3.5.1)

Het is niet mogelijk om met zonnecollectoren
het jaar rond in de warmtevraag van een
huishouden te voorzien

Toepassen van zonnecollectoren in
combinatie met een warmtepomp of
warmteopslagsysteem

Zonnecollectoren zijn een geschikte
technische oplossing als toepassing
in energieleverende woningen

Er moeten nieuwe ontwikkelingen gaan
plaatsvinden op het gebied van lokale
opslagmogelijkheden van warmte

De verhouding tussen elektriciteit en
warmteproductie sluit niet aan bij de vraag
waardoor in de zomer een warmteoverschot
ontstaat

Er kan een combinatie van PV en PVT
worden toegepast

Er moeten nieuwe ontwikkelingen gaan
plaatsvinden op het gebied van lokale
opslagmogelijkheden van warmte

PVT
(zie §B4.3.5.1)

Er is sprake van een kennistekort in de
sector op het gebied van de mogelijkheden
van PVT

Verspreiding van kennis over de
mogelijkheden van PVT

Er heest onzekerheid over de
potentie van PVT. Het toepassen
van PVT is twijfelachtig.

Er zal kennisontwikkelingen en
verspreiding over de mogelijkheden van
PVT tot stand moeten komen

Het gebruik van een warmte pomp kan
geluidsoverlast veroorzaken voor bewoners

Concepten met een zonnecollector en een
warmtepomp score goed in de toolkit
duurzame woningbouw

Een elektrische warmtepomp is een
geschikte technische oplossing als
toepassing in energieleverende
woningen (in combinatie met
zonnepanelen/-collector)

Warmtepomp
(zie §B4.3.5.2)

Het is in Nederland niet rendabel om een
warmtepomp via het elektriciteitsnet te
voorzien van energie

Een warmtepomp kan gevoed worden met
PV-panelen

Een warmtepomp draagt bij aan
comfortabele beleving van het
binnenklimaat

Het toepassen van Micro-WKK vereist een
aansluiting op het gasnet en ligt niet in lijn
met de Trias Energetica
De verhouding tussen elektriciteit-en
warmteproductie sluit niet aan bij de vraag

Micro-WKK
(zie §B4.3.5.3)

Micro-WKK is alleen geschikt als toepassing
in de bestaande bouw

Micro-WKK is geen geschikte
technische oplossing als toepassing
in energieleverende woningen

Biomassakachel
(zie §B4.3.5.4)

Er zijn hoge kosten aan verbonden Mogelijke toepassing in WAELS-woning Het toepassen van een
biomassakachel is twijfelachtig

De mogelijkheden voor het toepassen
van een biomassakachel zullen
onderzocht moeten worden

Windmolen
(zie §B4.3.5.4)

Èr bestaan esthetische barrières Mogelijkheid om windenergie te benutten Er zijn geen duidelijke systemen voor
het benutten van windenergie naar
voren gekomen

De mogelijkheden voor het toepassen
van een windmolen zullen onderzocht
moeten worden

Lage
temperatuurverwarming
(zie §B4.3.5.6)

Lage temperatuurverwarming draagt
positief bij aan een comfortbeleving en
heeft promotionele waarde

Lage temperatuurverwarming is een
geschikte technische maatregel als
toepassing in WAELS-woningen

Concepten met
lagetemperatuurverwarming
Ontwikkelen
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Energievraag en -aanbod kunnen op
elkaar aansluiten door lokale
energieopslag

Er moeten nieuwe
(product)ontwikkelingen gaan
plaatsvinden op het gebied van lokale
opslagmogelijkheden van warmte en
elektriciteit

Energieopslag
(zie §B4.3.6)

Momenteel is lokale energieopslag een
probleem

Ontwikkelen van nieuwe
opslagtechnologieën

Er ontstaat onafhankelijkheid van de
fossiele energievoorziening door
lokale energieopslag

Lobbyactiviteiten voor financiering t.b.v.
het ontwikkelen van nieuwe
opslagtechnologieën

Opslag van elektriciteit
(zie §B4.3.6.1)

Opslagmogelijkheden met accu’s, waterstof
en vliegwielen zijn niet ver genoeg
ontwikkeld voor de commerciële toepassing
in woningen

Ontwikkelen van nieuwe
opslagtechnologieën t.b.v.
elektriciteitsopslag

Het grootste potentieel voor
toepassing in WAELS-woningen ligt
bij lithium-ion accu’s

Er moeten nieuwe
(product)ontwikkelingen gaan
plaatsvinden op het gebied van lokale
opslagmogelijkheden van elektriciteit

Hoog warmteopslagdichtheidstechnologieën
bevinden zich in de ontwikkelingsfase
Opslag van warmte door middel van een
thermochemische opslagsysteem vergt
kostbare woonruimte (niet wenselijk)

Een groot opslagsysteem kan worden
ondergebracht onder de opbergruimte
(schuurtje) of in een speciale
technische ruimte op de begane
grondvloer

Er moeten nieuwe
(product)ontwikkelingen gaan
plaatsvinden op het gebied van lokale
opslagmogelijkheden van warmte

Een groot opslagsysteem is moeilijk te
transporteren

Opslag van warmte
(zie §B4.3.6.2)

Een groot opslagsysteem onderbrengen op
de zolderverdieping geeft problemen met
lokaal transport en vervanging. Daarnaast
brengt het lange leidingafstanden met zich
mee.

Integratie van opslagsysteem in de
gebouwschil

Op blok-/wijkniveau kan gebruik
worden gemaakt van een warmte-
/koude opslagsysteem
(terugverdientijd ligt rond de 15 jaar)

Een in de gebouwschil geïntegreerd
opslagsysteem moet vervangbaar zijn

Een wijk met meerdere voldak PV-systemen
kan eventuele problemen geven als gevolg
van het terugleveren van elektriciteit aan het
net

Er moeten oplossing gezocht worden voor
de problematiek rond overbelasting van
het elektriciteitsnet

Aansluiting op het elektriciteitsnet is
nodig om lokaal opgewekte
energieoverschotten af te staan aan de
(nabije) omgeving

Er moet geschikt beleid tot stand komen
voor teruglevertarieven

Distributie van
elektriciteit
(zie §B4.3.7.1)

Er is momenteel geen goed beleid voor
teruglevertarieven voor aan het net
teruggeleverde elektriciteit Markten zoeken waar

energiemaatschappijen het niet voor het
zeggen hebben

Mogelijke oplossing is het opzetten
van eigen energie-
exploitatiemaatschappij door
ontwikkelende of beheersende partij

Lobbyactiviteiten richting de
rijksoverheid t.b.v. geschikt beleid voor
het terugleveren van elektriciteit

Uitwisselen van warmte tussen woningen
gaat gepaard met warmteverlies in leidingen

Het bouwen van woningen met een
lage energievraag is goedkoper dan
het aanleggen van een warmtenet

Een warmtenet is relatief kostbaar

Distributie van warmte
(zie §B4.3.7.2)

Naarmate de op het warmtenet aangesloten
woningen een lagere energievraag hebben,
daalt het rendement van het warmtenet.

Een lokaal warmtenet maakt het
uitwisselen van warmte tussen gebouwen
mogelijk

Een warmtenet is geen geschikte
technische oplossing als toepassing
in combinatie met woningen met een
lage warmtevraag
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Binnen de bouwsector is sprake van een
machtige lobby van traditionele bouwers

Door concepten van WAELS-woningen
met alle hedendaagse bouwsystemen te
ontwikkelen is het mogelijk dat
verschillende systemen kunnen blijven
concurreren

Het is van belang om concepten te
ontwikkelen met verschillende
bestaande bouwsystemen

Houtskeletbouw is een goede
bouwsystematiek voor de realisatie van
passieve woningen

Er moet aansluiting gevonden worden
bij industriële bouwmethoden

Bouwkundige aspecten
(zie §B4.3.8)

Kwaliteitsproblemen in de uitvoeringsfase bij
sommige bouwsystemen

Door industriële bouwsystemen en
modulaire elementen kunnen
kwaliteitsproblemen worden
vermeden

Zonder standaardisatie komt een
massamarkt voor WAELS-woningen
niet tot stand.

Er moet standaardisatie van
verschillende onderdelen van WAELS-
woningen tot stand komen

Er is sprake van onwetendheid en
ondeskundigheid en het ontbreken van
ambities m.b.t. duurzame maatregelen bij
ontwikkelende en ontwerpende partijen. Dit
heeft tot gevolg dat er niet integraal wordt
ontworpen.

Bekendheid en deskundigheid stimuleren
bij ontwikkelende en ontwerpende partijen
over het toepassen van duurzame
maatregelen

Enkele ontwerpers handelen uit
algemeen belang

Door voorlichting en educatie moet bij
ontwerpende partijen bewustzijn worden
gecreëerd over de verschillende
aspecten en over de consequenties van
een slechte energetische prestaties.

Integratie is afhankelijk van de
vervangbaarheid, de betrouwbaarheid,
de bedrijfszekerheid en levensduur
van energiesystemen
Door integratie kan kostbare
(woon)ruimte worden bespaard

Toepassen van modulaire systemen

Door integratie kunnen verschillende
onderdelen van het totale
energiesysteem op elkaar worden
afgestemd en kan tot een bepaalde
mate van standaardisatie worden
gekomen
Door het toepassen van een integrale
aanpak waarbij alle relevante
aspecten van woningen worden
afgewogen kan een multidisciplinair
ontwerp tot stand komen

Een intensieve samenwerking van
partijen in een vroeg stadium van het
bouwproces is van belang om tot een
optimaal ontwerp- en bouwproces te
komen

Ontwerpaspecten
(zie §B4.3.9)

Huidige zonne-installaties hebben weinig
esthetische waarde

Er moet integratie van verschillende
onderdelen van WAELS-woningen gaan
plaatsvinden. Door integratie kan een
bepaalde mate van esthetiek worden
bereikt (geen postzegels op het dak).

Door multidisciplinaire projectteams
kan een integrale aanpak worden
gerealiseerd

Zonne-installaties moeten worden
geïntegreerd in de dakconstructie
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4.3.3 Actoren en bouworganisatie

Tabel: Resultaten- en analysetabel: Actoren en bouworganisatie
Actoren en bouworganisatie

Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
Overtuigen van actoren Er is onzekerheid over de mate waarin

actoren overtuigd kunnen worden van
de voordelen van WAELS-woningen

Er zijn momenteel vrijwel geen directe
belangen bij individuele partijen om het
initiatief te nemen voor het bouwen van
energieleverende nieuwbouwwoningen. Dit
komt omdat er geen noodzaak toe is.

Creëren van marktwaarden (financiële
belangen)

Het is van maatschappelijk belang om
WAELS-woningen binnen de
gebouwde omgeving te implementeren

Door het creëren van marktwaarden
moet marktvraag naar WAELS-
woningen ontstaan. Deze marktvraag
moet worden aangeslingerd door
voorbeeldprojecten.

Kennisverspreiding over de positieve
aspecten van WAELS-woningen

Belangen bij
energieleverende
woningen
(zie §B4.4.2)

Nieuwe concepten en technologieën
brengen risico's met zich mee omdat het
succes ervan niet gegarandeerd is

Overtuigen van actoren door nadruk te leggen
op de positieve aspecten van toe te passen
technologieën

Het is voor actoren belangrijk om
risico's af te dichten door middel van
garanties. Voor investeerders is de
mate van bedrijfszekerheid van
technologieën van groot belang.
Voor bewoners kan een lange (GIW)
garantie op de woning en installaties
de doorslag geven.

Garanties vertrekken op technologieën

Rijksoverheid
(zie §B4.4.2.1)

De Rijksoverheid neemt momenteel een
passieve houding aan en laat de markt aan
zet

Aansporen van de overheid om actief beleid te
voeren

Door middel van lobbyactiviteiten zal
de Rijksoverheid aangespoord moeten
worden om een actieve houding aan te
nemen

Het nemen van het initiatief
tot het realiseren van energieleverende
woningen is afhankelijk van de
betrokkenheid van beleids-
medewerkers binnen een gemeente

Door voorlichting aan en communicatie
naar beleidsmedewerkers kan de
betrokkenheid worden vergroot.

Aan de fysieke infrastructuur kleven
veel belangen van derden wat claims
oplevert. Hierdoor is het voor een
gemeente interessant om
zelfvoorzienend te worden.

Over het algemeen is er binnen gemeenten
te weinig kennis aanwezig over de
mogelijkheden van energieleverende
woningen

Het gemeentelijk beleid moet worden
ondersteund door concepten en kennis over de
mogelijkheden van energieleverende woningen

Een toenemend aantal gemeenten wil
zich profileren op het gebied van
energieneutraliteit. Vooruitstrevende
gemeenten willen voorlopen op andere
vooruitstrevende gemeenten.

Gemeentelijk beleid moet ondersteund
worden met kennis over en concepten
van WAELS-woningen

Gemeenten
(zie §B4.4.2.2)

Gemeenten beschikken over beperkte
mogelijkheden voor het opleggen van
duurzame eisen

Er moeten meer mogelijkheden komen voor
gemeenten om aanvullende eisen te stellen
aan het Bouwbesluit of het bouwbesluit moet
herzien worden

De mogelijkheden om gemeentelijke
ambities te verwezenlijken zijn
afhankelijk van grondbezit en
wetgeving

Lobbyactiviteit richting de
Rijksoverheid voor uitbreiding van de
gemeentelijke mogelijkheden/
invullinge 5e pijler van het Bouwbesluit
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Ontwikkelaars zijn gemotiveerd vanuit
economische motieven (winstmaximalisatie)

Er moeten financiële belangen gecreëerd
worden voor ontwikkelende partijen

De kosten en baten van WAELS-
woningen moeten gedeeld worden
tussen ontwikkelaars/bouwers en
bewoners

Er moeten nieuwe
financieringsmodellen tot stand komen

Afhankelijk van de ambitie en kennis
van betreffende gemeente
Ontwikkelaars willen zich
onderscheiden van concurrenten
Ontwikkelaars willen vaste relaties
opbouwen

Ontwikkelende
partijen
(zie §B4.4.2.3)

Projectontwikkelaars zijn over het
algemeen niet geïnteresseerd in langdurige
verbintenissen. Hierdoor zijn
projectontwikkelaars niet geïnteresseerd in
het oprichten van een energie-
exploitatiemaatschappij.

Gemeenten moeten projectontwikkelaars, voor
zover dat mogelijk is, aanzetten tot het
ontwikkelen van energieleverende
nieuwbouwwoningen.

Ontwikkelaars willen goed scoren bij
opdrachtgevende gemeenten

Gemeentelijk beleid moet ondersteund
worden met kennis en concepten

Ontwerpende partijen handelen over het
algemeen uit economische en esthetische
motieven

Er moet een integraal/multidisciplinair ontwerp
tot stand komen

Enkele ontwerpers handelen uit
algemeen belang

Merendeel van ontwerpende partijen heeft
geen kennis en/of ambities m.b.t. duurzame
maatregelen

Voorlichting/educatie van ontwerpende partijen

Ontwerpende
Partijen
(zie §B4.4.2.4)

Esthetiek en kunstenaarschap spelen een
bepalende rol voor ontwerpende partijen.

Onwerpende partijen moeten aangezet worden
tot het toepassen van duurzame maatregelen

Door ontwerpende partijen vooraf
standaard detailleringen op te leggen
kan een energetisch verantwoord
ontwerp tot stand komen

Door middel van voorlichting/educatie
moet bewustwording worden gecreëerd
bij ontwerpende partijen op het gebied
van de verschillende aspecten van een
woning en de consequenties van
slechte energetische prestaties

Ontstaan van marktvraag Creëren van marktvraagHet beleid van woningbouwcorporaties
is voor een belangrijk deel afhankelijk
van het tot stand komen van
marktvraag

Gemeenten moeten woningbouwcorporaties,
voor zover dat mogelijk is, aanzetten tot het
ontwikkelen van energieleverende
nieuwbouwwoningen.

Ambities en beleid van verschillende
corporaties variëren

Gemeentelijk beleid moet ondersteund
worden met kennis en concepten

Corporaties hebben een relatief sociale
doelstelling en streven naar
maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Corporaties kampen met
woonlastenproblematiek
Corporaties beschikken over grote
budgetten

Door concurrentiedruk vanuit de
koopsector ontwikkelen corporaties
zich tot vraaggerichte organisaties

Woningbouw-
corporaties
(zie §B4.4.2.5)

Het uitblijven van de vraag naar duurzame
maatregelen/ energie besparen bij huurders

Vooruitstrevende corporaties kunnen het
initiatief nemen voor WAELS-woningen

Corporaties accepteren enige mate
van onrendabele investeringen

Door voorlichting/educatie moet
bekendheid worden gecreëerd bij
corporaties over de mogelijkheden van
duurzame energie
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Het comfortniveau van concepten en
technologieën is afhankelijk van de
belevingswereld van bewoners.

Er moeten nieuwe
financieringsconstructies tot stand
komen

Door goede voorbeelden en door zelf gebruik
te maken van technologieën die een
comfortabele beleving met zich meebrengen
kunnen bewoners worden overtuigd van de
voordelen van WAELS

2% van bewoners is geïnteresseerd in
milieuvoordelen

Bewoners moeten ondersteund worden
door servicecontracten

Door het toepassen van goed ingeregelde
apparatuur kan een bewoner ontlast worden

Technologieën moeten eenvoudig in
het onderhoud zijn

Grootste deel van bewoners heeft geen
interesse in het milieu en energie besparen
Door de hoge mate van welvaart is het
milieu ondergeschikt aan comfort,
eenvoudig beheer, gezondheid en esthetiek

Inspelen op comfort, eenvoudig beheer,
gezondheid en esthetiek.

20% van kopers willen milieuvoordelen
ondersteunen als dit financieel gedekt
kan worden WAELS-woningen zullen een hoge

mate van comfortbeleving moeten
beschikken om te concurreren met
conventionele woningen

Er is sprake van ontbrekende kennis over
milieuproblematiek bij bewoners
Bewoners zijn onbekend met het eigen
energieverbruik

Voorlichting van bewoners Gemeenten moeten de groep
welwillende particulieren (Early
adopters) ondersteunen met
voorlichting en organisatorische en
financiële middelen

Bewoners/
beheerders
(zie §B4.4.2.6)

Bewoners hebben een houding dat
energieprijzen los zullen lopen

Door stijgende energieprijzen zal de positieve
houding m.b.t. de energieprijzen van bewoners
wijzigen

De houding van bewoners is voor een
belangrijk deel afhankelijk van de
ontwikkelingen van energieprijzen

Door middel van voorbeelden
(voorbeeldprojecten) en voorlichting
van bewoner moet bewustwording en
kennis gecreëerd worden over het
eigen verbruik en mogelijke duurzame
oplossingen

Voorlichting en educatie van Bouwende partijenAannemers en installatiebedrijven
beschikken over te weinig ambitie en kennis
op het gebied van duurzaam bouwen Opstellen van prestatiegerichte contracten

Aannemers en
installatiebedrijven
(zie §B4.4.2.7)

Bouwende partijen hebben persoonlijke
voorkeuren voor materialen en bouwwijzen

Ontwikkelen van verschillende concepten

Bouwende partijen moeten door middel
van voorlichting en educatie bewust
worden gemaakt van de consequenties
van slechte energetische prestaties van
woningen

Toeleverende
bedrijven
(zie §B4.4.2.8)

Toeleverende industrieën zullen
terughoudend zijn met initiatieven voor
energieleverende woningen omdat ze gaan
concurreren met eigen afnemers

Aansporen van toeleverende industrieën Toeleverende industrieën hebben
belang bij het afzetten van hun
producten

Door middel van lobbyactiviteit zal de
toeleverende industrie aangespoord
moeten worden om innovatie
initiatieven te ondernemen

WAELS-woningen gaan in tegen de business
van energiebedrijven. Het is te verwachten
dat energiemaatschappijen weerstand zullen
gaan bieden bij de introductie van
energieleverende woningen.

Energiemaatschappijen zouden een
rol kunnen spelen in het leveren,
installeren en leasen (voorfinanciering)
van benodigde installaties

Lobbyactiviteit richting
energiebedrijven

Energiemaatschappijen hebben een sterke
lobby waardoor weerstand is te verwachten

Als energiemaatschappijen een nieuwe rol
krijgen kan weerstand grotendeels worden
voorkomen.

Energiebedrijven
(zie §B4.4.2.9)

Energiebedrijven handelen vanuit een
economische perspectief en willen energie
(in kWh) afzetten om zodoende omzet te
genereren

Energiebedrijven hebben belang bij het
reduceren van de piekvraag

De bereidheid van
energiemaatschappijen om zich in de
nieuwe rolverdeling te schikken is
onzeker

Er zullen markten gezocht kunnen
worden waarin energiemaatschappijen
het niet voor het zeggen hebben, zoals
het opzetten van een eigen
exploitatiemaatschappij
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Het ontstaan van nieuwe
financieringsconstructies is afhankelijk
van marktvraag

Tijdens de introductiefase kan een
idealistische financiële dienstverlener
worden benaderd.

Financiële
dienstverleners
(zie §B4.4.2.10)

Er zijn momenteel geen geschikte
financieringsconstructies voor
energieleverende nieuwbouwwoningen op
de markt

Financiële dienstverleners zien een groeimarkt
in duurzame investeringen

Als gevolg van marktvraag en
schaalvergroting zullen
nieuwe financieringsconstructies
ontstaan.

Er moeten nieuwe
financieringsconstructies tot stand
komen om een grotere groep
welwillende particulieren te bereiken

Er kan weinig misgaan aan het functioneren
van een passiefhis

Er is geen duidelijkheid in hoeverre
bewoners bereid zijn om het eigen
gedrag aan te passen

Benodigde handelingen moeten
aansluiten op de belevingswereld van
de bewoners
Het functioneren van concepten en
technologieën moet zoveel mogelijk
onafhankelijk zijn van bewonersgedrag

Bewonersgedrag
(zie §B4.4.10)

Het veranderen van een levensstijl van een
bewoner kan niet worden opgedrongen

Door decentrale energieopwekking en
onderhoudswerkzaamheden kunnen bewoners
bewust worden van het eigenverbruik

Bewoners moeten zelf de hinderlijke
effecten van het nalaten van
benodigde handelingen ervaren

Energieleverende woningen moeten
functioneren bij meerdere soorten
bewonersgedrag

Door fragmentatie en afwezigheid van
procescoördinatie is sprake van een
verknipt en verweven bouwproces

Door procescoördinatie kan de
onderlinge samenhang worden
blootgelegd

Het bouwproces van energieleverende
woningen moet gecoördineerd worden
door een (verantwoordelijke)
regisserende partij.

Procescoördinatie

Door procescoördinatie kan de
communicatie tussen partijen worden
geoptimaliseerd

Om ervaringen en leerprocessen
optimaal te benutten moeten
(voorbeeld)projecten geëvalueerd en
gedocumenteerd worden

Er is beperkte belangstelling voor kwaliteit,
service en innovatie (als gevolg van
gewoontegedrag).

Hanteren van langetermijnblik binnen
bouwprocessen

Door het hanteren van een
langetermijnblik kunnen mogelijke
knelpunten in het begin stadium van
het bouwproces worden gelokaliseerd

Er moet binnen het bouwproces een
lange- termijnblik worden gehanteerd
om mogelijke knelpunten in een vroeg
stadium van het bouwproces te
lokaliseren

Door gebrekkige communicatie wordt
essentiële informatie niet doorgespeeld naar
de juiste partijen en ontstaan afzonderlijke
kennisvelden

Procescoördinatie Door procescoördinatie kan de
communicatie tussen partijen worden
geoptimaliseerd

Door het toepassen van controles
d.m.v. blower- en infraroodtesten
kunnen de werkelijke prestaties van
WAELS-woningen worden achterhaald

Er is sprake van onwetendheid en
ondeskundigheid bij uitvoerende partijen

Voorlichting/scholing van bouwende
partijen/vaklieden

Door de scholing van
bouwers/vaklieden kan de kwaliteit van
de uitvoering worden verbeterd

Er is een gebrek aan vertrouwen tussen
betrokken partijen in het bouwproces

Er moeten meer mogelijkheden komen
voor particulier opdrachtgeverschap

De organisatie van
de bouwsector
(zie §B4.4.4)

Er is sprake van een geringe oriëntatie op
de klant binnen bouwprocessen.

Oriëntatie op de klant/ vraaggestuurd
bouwproces

Bewoners en beheerders van een
woning moeten in een vroeg stadium
bij het proces worden betrokken.
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Er worden binnen het traditionele
bouwproces concurrentieverminderende
strategieën gehanteerd

Uitvoerende partijen zullen positieverbeterende
strategieën moeten gaan hanteren

De organisatie van
de bouwsector
(zie §B4.4.4)

Een aanbodgestuurd bouwproces is
contraproductief voor de aansluiting van
vraag en aanbod

Energieleverende nieuwbouwwoningen
moeten aanbesteed worden met
prestatiegerichte contractvormen
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4.3.4 Markt en economie

Tabe: Resultaten- en analysetabel: Markt en economie
Markt en economie

Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
Er is geen middel om de kosten/baten
problematiek op te lossen.

Het financieel belang van energielevering
ligt bij bewoners
De kosten en baten van WAELS-woningen
moeten gedeeld worden tussen
ontwikkelaars/bouwers en bewoners

Er zijn momenteel geen geschikte
financieringsmogelijkheden voor
WAELS-woningen

Nieuwe financieringsconstructies

Geld speelt een rol aan zowel de vraag-
als aanbodkant

Er moeten nieuw nieuwe
financieringsmodellen tot stand komen

Krapte op de woningmarkt leidt ertoe
dat bewoners graag een woning kopen
ongeacht de energetische prestaties
Inspelen op comfort, service en een
goede prijs

Bij het in de markt zetten van WAELS-
woningen moeten de voordelen/ positieve
aspecten worden benadrukt

Energieleverende woningen moeten
comfortabel, gezond, gebruiksvriendelijk
en kostenneutraal zijn.

De meeste bewoners willen niet extra
betalen voor het milieu. Bewoners zijn
geïnteresseerd in comfort, service en
een goede prijs

Korte terugverdientijden (5-7 jaar) in
combinatie met promotieactiviteiten
kunnen een aanschafmotief voor
bewoners zijn

Huidige energiekosten hebben een relatief
laag aandeel in de totale woonlasten van
een bewoner

Er moet gebruik worden gemaakt van
technologieën met een hoge
promotionele waarde

Ontwikkelaars willen met zo weinig
mogelijk investeringen maximale
rendementen behalen op de
kortetermijn

Gemeentelijk beleid moet ondersteund
worden met kennis en concepten

Economische aspecten
(zie §B4.5.2)

Duurzame maatregelen hebben hoge
initiële kosten

Gemeenten moeten
projectontwikkelaars, voor zover dat
mogelijk is, aanzetten tot
het ontwikkelen van energieleverende
nieuwbouwwoningen. Energieleverende woningen moeten

aan de rendementseis voldoen
Een stijging van de energieprijs zal
leiden tot marktvraag

Vraag naar energie-
leverende woningen
(zie §B4.5.3)

Er is momenteel geen marktvraag naar
energieleverende woningen

De marktvraag naar energieleverende
woningen moet gestimuleerd worden
Door:
- overtuiging van kopers (marketing);
- geschikte financieringsmodellen;
- creëren van bewustwording,
betrokkenheid en inzicht van actoren;

- geschikt beleid en regelgeving;
- veranderingen in de bouwsector;

Overtuigen van bewoners kan 10 tot 20
jaar in beslag gaan nemen. Het versnellen
van het overtuigingsproces van bewoners
kan door middel van: garanties,
promotieactiviteiten, financiële (fiscale)
voordelen, goede praktijkvoorbeelden en
nieuwe financieringsmogelijkheden

Er moeten lobbyactiviteiten tot stand
komen t.b.v van:
- promoten concepten van WAELS-

woningen richting initiatiefnemers;
- technologische ontwikkeling

(gezamenlijke innovatie/netwerk);
- nieuwe financieringsconstructies;
- bewustwording, betrokkenheid en

inzicht van actoren;
- beschikt beleid en regelgeving.
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Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
Er is een kleine groep welwillende
particulieren. De kleine groep welwillende
particulieren moeten worden ondersteund
en voorgelicht door gemeenten

Gemeentelijk beleid moet ondersteund
worden met kennis en concepten

Er moeten nieuw nieuwe
financieringsmodellen tot stand komen om
een grotere groep particulier te benaderen

Er moeten nieuw nieuwe
financieringsmodellen tot stand komen

Er is te weinig milieubewustzijn,
bekendheid en deskundigheid op het
gebied van duurzaam bouwen bij actoren

Het is van belang om het
milieubewustzijn en bekendheid en
deskundigheid op het gebied van
duurzaamheid te bevorderen

Vraag naar energie-
leverende woningen
(zie §B4.5.3)

Er is momenteel geen marktvraag naar
energieleverende nieuwbouwwoningen

Creëren van marktvraag (zie §B4.5.3)

Er moet geschikt beleid en regelgeving tot
stand komen, onder andere op het gebied
van de EPC en de teruglevering van
elektriciteit aan het elektriciteitsnet

Door middel van lobbyactiviteiten zal
de Rijksoverheid aangespoord moeten
worden om geschikt beleid te voeren en
regelgeving aan te passen

Ontbreken van marktvraag Creëren van marktvraag (zie §B4.5.3) Zonder marktvraag komt een
grootschalige toepassing van
energieleverende nieuwbouwwoningen
niet van de grond. Als gevolg van
marktvraag zullen vooruitstrevende
ontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties
anticiperen in de vorm van nieuwe
initiatieven en zullen financiële
dienstverleners anticiperen in de vorm van
nieuwe financieringsmogelijkheden.
Vervolgens zal er zich een commercieel
spel gaan afspelen waarin de markt
verschillende alternatieve concepten gaat
afwegen en selecteren.

Ontbreken van geschikt beleid en
regelgeving

Tot stand komen van geschikt beleid en
regelgeving (zie §B4.6)

Ontbreken van gesch ikte
financieringsmodellen

Tot stand komen van geschikte
financieringsmodellen

Als gevolg van marktvraag en
schaalvergroting zullen
nieuwe financieringsconstructies ontstaan

Overtuiging van bewoners en
marktpartijen door promotie van goede
praktijkvoorbeelden

Tot stand komen van standaardisatie. Tot stand komen van standaardisatie.

Grootschalige toepassing
van energieleverende
woningen
(zie §B4.5.4)

Barrières in de organisatie van de
bouwsector (zie §B4.4.4)

Toepassen van industriële
bouwsystemen en modulaire
bouwelementen

Aansluiting zoeken bij industriële
bouwmethoden
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4.3.5 Beleid en regelgeving

Tabel 8: Resultaten- en analysetabel: Beleid en regelgeving
Beleid en regelgeving

Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
Op Europees niveau kunnen
energiezuinige apparaten worden
verplicht

De EPDB richtlijn moet door de
Rijksoverheid worden op genomen in
de nationale regelgeving

Europees beleid
(zie §B4.6.2)

EPDB richtlijn in nationale wetgeving
opnemen

Lobbyactiviteiten richting Europese
Unie

De rijksoverheid neemt momenteel een
passieve houding aan en laat de markt
aan zet

Rijksoverheid aansporen om actief
beleid te voeren

Subsidies van technologieën spelen een
belangrijke rol in het creëren van
kostenneutraliteit

Rijksoverheid moet subsidies gaan
verstrekken en certificaten en/of labels
gaan verplichten

Nationaal beleid
(zie §B4.6.3)

Het is voor gemeenten niet toegestaan
om bouwvergunningen aan te grijpen
om CO2-doelstellingen te
verwezenlijken

Vergroten van gemeentelijke
mogelijkheden

Rijksoverheid moet mogelijkheden voor
het verwezenlijken van duurzame
doelstellingen vergroten

De rijksoverheid moet voor gemeenten
een basis verzorgen om verregaande
ambities op het gebied van duurzaam
bouwen te verwezenlijken.

Volgens verwachting zal de EPC
normering worden aangescherpt. Het is
echter onzeker of de EPC-methodiek
grondig wordt herzien of vervangen door
een andere methodiek.
De EPC-waarde van een woning komt niet
overeen met het werkelijke energieverbruik
van de woning
Het casco en installaties worden als
gelijkwaardig beschouwd in de EPC-
berekening waardoor de eerste stap van de
Trias Energetica kan worden overgeslagen
De EPN doet geen recht aan een integrale
aanpak. Essentiële eigenschappen voor
energieleverende woningen zijn niet
opgenomen in de EPC-berekening zoals:
de oriëntatie van de woning, lekverliezen
en het leveren van energie.

Energieprestatienorm
(zie §B4.6.3.1)

De in de EPN opgenomen EPC-
normering is niet een geschikt
instrument voor het grootschalig
toepassen van energieleverende
nieuwbouwwoningen. De methodiek
vormt een barrière voor het
grootschalig toepassen van
energieleverende nieuwbouwwoningen

Herziening of vervanging van de EPC-
methodiek

Het is niet mogelijk om een lagere EPC-
waarde af te dwingen dan is
voorgeschreven in het Bouwbesluit

Lobbyactiviteit richting de Rijksoverheid
gericht op herziening of vervanging van
de EPC-methodiek
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Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
Energieprestatienorm
(zie §B4.6.3.1)

Met uitzondering van de eerste EPC-norm,
hebben aanscherpingen in het verleden
geleid tot oplossingen op het gebeid van
toevoegingen en niet op het gebied van
kwaliteitsverbeteringen
Subsidies zijn een middel om systemen en
technologieën goedkoper te maken en
op deze manier de kopersgroep te
vergroten. Daarnaast hebben subsidies
promotionele waarde. Het effect kan
worden versterkt als naast de subsidies
promotieactiviteiten plaatsvinden.
In de introductiefase van WAELS-
woningen moeten economisch niet
rendabele technologieën worden
gesubsidieerd om kostenneutraliteit te
creëren. Hierbij is het belangrijk dat de
gesubsidieerde technologieën op korte
termijn levensvatbaar zijn.

De in WAELS-woningen toe te passen
gesubsidieerde technologieën en
systemen zullen op kortetermijn
levensvatbaar (economische rendabel)
moeten zijn zonder subsidies

Investeringssubsidies dragen niet bij
aan de marktwaarde van installaties

Het is beter om aan het elektriciteitsnet
teruggeleverde energie te subsidiëren.

Subsidies
(zie §B4.6.3.2)

Rendementen van zonnesystemen
worden niet in beschouwing genomen
bij het verstrekken van subsidies. Hierbij
worden verschillend georiënteerde
panelen als gelijkwaardig beschouwd.

Subsidiëring van technologieën en
systemen is van belang voor het
succesvol toepassen van
energieleverende nieuwbouwwoningen.

Het is wenselijk om de
subsidiewaardigheid aan te tonen van
energietechnologieën

De mogelijkheden van bestaande
subsidieprogramma’s zullen onderzocht
moeten worden

Certificatie en labels
(zie §B4.6.3.3)

Ontbreken van een goede certificatie-
of labelmethodiek

Het invoeren van certificatie of labels is
van belang voor het succesvol
toepassen van energieleverende
nieuwbouwwoningen.

Certificatie en labels zijn vooral tijdens de
introductiefase van belang omdat er over
nieuwe technologieën weinig kennis en
ervaring is bij betrokken partijen.

Vanuit de markt of rijksoverheid moet
certificatie of labeling van woningen tot
stand komen voor de elementaire
eigenschappen zoals gezondheid,
comfort, energie, etc.

Gemeentelijk beleid
(zie §B4.6.4)

Het is wettelijk niet toegestaan om
aanvullende bouwtechnische eisen te
stellen boven de minimumeisen van het
Bouwbesluit

Gemeenten kunnen extra aanvullende
eisen stellen aan het Bouwbesluit d.m.v:
- Woningwet artikel 7a
- Gemeentelijke verordeningen
- Dubo-convenanten
- Statiegeldregeling
- Ruimtelijke afspraken
- Kopersselectie bij uitgifte.

Binnen een gemeente moeten één of
meerdere personen zijn die hun ziel geven
aan duurzaam bouwen. Daarnaast moet
de persoon die deze positie bekleedt
beschikken over de mogelijkheden om de
benodigde maatregelen te realiseren
binnen de gemeentelijke organisatie.

De rijksoverheid moet voor gemeenten
een basis creëren om verregaande
ambities op het gebied van duurzaam
bouwen te verwezenlijken.
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4.3.6 Kennisontwikkeling en -verspreiding

Tabel 9: Resultaten- en analysetabel: Kennisontwikkeling en -verspreiding
Kennisontwikkeling en -verspreiding

Onderwerp Barrière voor WAELS-woning Kans voor WAELS-woning Opmerking Veranderingen/ randvoorwaarden
Door voor verschillende partijen de
nieuwe mogelijkheden en de kosten in
kaart te brengen in relatie tot de
opbrengsten kunnen partijen
gemotiveerd raken om initiatief te nemen
tot het realiseren van energieleverende
woningen.

Voorbeeldprojecten
(zie §B4.7.1)

Er heerst momenteel binnen de
bouwkolom grote onbekendheid op het
gebied van energieleverende
nieuwbouwwoningen

De meerkosten van energieleverende
woningen kunnen gereduceerd worden
door leerprocessen

Op kortetermijn moeten
voorbeeldprojecten tot stand komen. De
concrete toepassingen moeten aantonen
dat energieleverende woningen goed in
de praktijk realiseerbaar zijn en dat de
woningen prettig zijn om in te wonen. De
voorbeeldprojecten hebben de rol om het
potentieel van nieuwe markten, netwerken
en kennis om te zetten in concrete
toepassingen, gebruikmakend van nieuwe
bedrijfskansen.

Op korttermijn moeten voorbeeldprojecten
tot stand komen

Momenteel zijn er verschillende
onderzoekseilanden waar tussen
overeenstemming ontbreekt

Het is van belang om gericht kennis te
ontwikkelen en te organiseren door een
netwerk op te zetten voor welwillende
partijen

In de bouw is kennis hoofdzakelijk
projectgebonden. Deze kennis wordt
alleen in vervolgprojecten van dezelfde
bouwer toegepast.

De vorming van overdrachtsketens van
universiteiten, technologische
kennisinstituten, de politieke sector en
het bedrijfsleven.

Het is van belang om het bedrijfsleven,
gebruikers, kennisinstellingen en
overheden bij elkaar te brengen om te
komen tot gezamenlijke innovatie en
gerichte organisatie van kennis. Aan dit
netwerk zullen partijen uit verschillende
branches deel moeten nemen. Hierbij is
het belangrijk om verschillende partijen
deelgenoot te maken van een
gezamenlijke toekomst waarbij de
verschillende partijen afhankelijk zijn van
elkaar. Netwerken kunnen alleen goed
functioneren als er een generieke
doelstelling is en er sprake is van niet
concurrerende belangen.

Subsidies kunnen bijdragen aan het
ontstaan van innovaties. Met deze
subsidies moeten gemeenten en
kennisinstellingen worden bewogen om
de juiste richting op te gaan

Subsidieprogramma’s werken tot op
zekere hoogte. Het effect dooft uit na het
stopzetten van de subsidie.
Hierdoor is een eenmalig pilotproject niet
afdoende.

Er moet een kettingreactie aan projecten
worden aangeslingerd om partijen over de
streep te trekken. Dit is een continu
proces. Door de ontwikkelingen ontstaan
leereffecten en nieuwe ervaringen die
opnieuw geïntroduceerd moeten worden.

Kennisontwikkeling en -
-verspreiding
(zie §B4.7.2 en §B4.7.3)

Er is momenteel weinig innovatiegeld
en -kracht in het bedrijfsleven

Kennisinstellingen kunnen innovaties
(concepten), inclusief visie, aanleveren
aan het bedrijfsleven

De overheid moet een rol spelen in de
ontwikkeling en de verspreiding van kennis
door middel van financieringsprogramma's
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Onderwijsinstellingen die met de bouw
te maken hebben moeten kennis op het
gebied van energiezuinig bouwen in het
pakket verweven
Ontbrekende kennis bij gemeenten kan
worden ingehuurd

Kennisontwikkeling en
-verspreiding
(zie §B4.7.2 en §B4.7.3)

Er heerst grote onbekendheid op het
gebied van energieleverende
nieuwbouwwoningen

Themabijeenkomsten, georganiseerd
door gemeente, kunnen lokale partijen
bijeenbrengen

Er moeten geïntegreerde lesprogramma's
op het gebied van duurzaam bouwen in
het onderwijs worden opgenomen

Het is van belang om milieubewustzijn en
bekendheid en deskundigheid op het
gebied van duurzaam bouwen te
bevorderen
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5 Resumé

5.1 Inleiding
Als resumé staan in dit hoofdstuk de belangrijkste bevindingen beschreven uit de resultaten- en
analysetabellen uit hoofdstuk 4. Hierbij wordt het volgende beschreven:

 het belang van energieleverende nieuwbouwwoningen; (zie §5.2)
 de belangrijkste barrières voor WAELS-woningen; (zie §5.3)
 de kansen en oplossingen voor het maatschappelijk inbeddingsproces van

WAELS-woningen; (zie §5.4)
 de getoetste technische specificaties WAELS-woningen; (zie §5.5)
 de randvoorwaarden voor project WAELS III. (zie §5.6)

5.2 Belang van energieleverende nieuwbouwwoningen
Tijdens de interviews is gebleken dat vrijwel alle geïnterviewde sleutelfiguren energieleverende
nieuwbouwwoningen op zichzelf een goede gedachte vinden en dat het een goed moment is om
deze te gaan ontwikkelen. De belangrijkste beweegredenen die de introductie en de grootschalige
toepassing van energieleverende nieuwbouwwoningen rechtvaardigen zijn (zie §B4.2.2.):

 de toenemende onbetrouwbaarheid van energielevering;
 de eindigheid en uitputting van fossiele energiebronnen en de hieraan gerelateerde

energieprijzen;
 de hedendaagse en toekomstige klimaatveranderingen en milieuproblematiek.
 het grote aandeel (1/3) van de gebouwde omgeving in de totale Nederlandse

energieconsumptie;
 het maatschappelijk belang;
 de vergroening aan de aanbodzijde van de markt;
 de mogelijke positieve effecten van producten en leerprocessen uit de nieuwbouw die

vervolgens worden toegepast in de bestaande bouw.

5.3 Belangrijkste barrières voor WAELS-woningen
Door uiteenlopende barrières die zich voordoen binnen uiteenlopende aspecten op verschillende
schaalniveaus, zal het grootschalig toepassen van energieleverende nieuwbouwwoningen zonder
ingrijpen niet autonoom tot stand komen. Uit de resultaten- en analysetabellen zijn de
onderstaande barrières naar voren gekomen die een succesvolle maatschappelijke inbedding van
energieleverende nieuwbouwwoningen in de weg staan. In §5.4 worden kansen en oplossingen
aangedragen om de barrières op te lossen of te omzeilen.

 de afwezigheid van het belang/de noodzaak voor individuele partijen
om het initiatief tot introductie te nemen; (zie §5.4.2)

 afwezigheid van goede praktijkvoorbeelden; (zie §5.4.3)
 afwezigheid van benodigde technologische oplossingen; (zie §5.4.4)
 de ontbrekende onderlinge samenhang in kennisontwikkeling en

-verspreiding; (zie §5.4.4)
 afwezigheid van marktvraag; (zie §5.4.5)
 de afwezigheid van geschikte financieringsconstructies ; (zie §5.4.6)
 onbekendheid, onwetendheid en ondeskundigheid van uiteenlopende

actoren; (zie §5.4.7)
 het huidige beleid en regelgeving. (zie §5.4.8)
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5.4 Kansen en oplossingen voor het maatschappelijk
inbeddingsproces van WAELS-woningen

Hieronder zijn de kansen en oplossingen voor het omzeilen of het oplossen van de in §5.3
beschreven barrières voor WAELS-woningen beschreven. De verschillende elementen van het in
§2.7.1 opgestelde processchema worden als leidraad aangehouden bij het beschrijven van de
kansen en oplossingen. Vervolgens wordt in §6.1, aan de hand van deze kansen en oplossingen,
het processchema aangevuld.

5.4.1 Lobbyactiviteiten
Om een grootschalige toepassing van energieleverende nieuwbouwwoningen te bereiken zullen
verschillende lobbyactiviteiten tot stand moeten gaan komen ten behoeve van:

 het promoten van concepten van WAELS-woningen richting
potentiële initiatiefnemers; (zie §5.4.2)

 een juiste richting van technologische ontwikkelingen; (zie §5.4.4)
 het tot stand komen van nieuwe financieringsmogelijk heden; (zie §5.4.6)
 het creëren van bewustzijn, deskundigheid en inzet van betrokken

partijen; (zie §5.4.7)
 het tot stand komen van geschikt beleid en regelgeving. (zie §5.4.8)

5.4.2 Initiatief tot introductie van WAELS-woningen
Er is momenteel geen belang/ noodzaak voor individuele partijen om te investeren in
energieleverende nieuwbouwwoningen. Dit heeft de afwezigheid van marktvraag tot gevolg en
zonder marktvraag is een grootschalige toepassing van de woningen niet mogelijk.

De eerste initiatieven voor het realiseren van voorbeeldprojecten van energieleverende
nieuwbouwwoningen zullen bij de overheid vandaan moeten gaan komen. Vooruitstrevende
gemeenten zullen de motor achter de vraag moeten gaan worden door het toepassen van beleid
en communicatie. Veel gemeenten in Nederland willen zich profileren op het gebied van
energieneutraliteit en hebben hierbij een belangrijke onderhandelingspositie. De gemeenten
zullen ondersteuning moeten gaan bieden aan de kleine groep welwillende kopers en zullen
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor zover dat mogelijk is, moeten aanzetten tot
het realiseren van energieleverende nieuwbouwwoningen. In het geval van huurwoningen kunnen
ook vooruitstrevende woningbouwcorporaties het initiatief gaan nemen voor het tot stand komen
van energieleverende woningen.

Gemeenten en woningbouwcorporaties beschikken over het algemeen niet over adequate
bemensing en voldoende deskundigheid op het gebied van energie en milieu. Daarnaast zijn de
mogelijkheden voor gemeenten beperkt, omdat het wettelijk niet is toegestaan om aanvullende
bouwtechnische eisen te stellen boven de minimumeisen van het bouwbesluit. Gemeenten en
woningbouwcorporaties zullen ondersteund moeten worden met kennis en concepten van
energieleverende nieuwbouwwoningen (zie §5.7.4).

5.4.3 Voorbeeldprojecten
Het is van groot belang dat er op korte termijn voorbeeldprojecten tot stand gaan komen.
Voorbeeldprojecten moeten gaan aantonen dat energieleverende nieuwbouwwoningen goed in de
praktijk realiseerbaar zijn en dat de woningen prettig zijn om in te wonen. Daarnaast kunnen door
leerprocessen de meerkosten van energieleverende nieuwbouwwoningen gereduceerd worden.



51

5.4.4 Technologische ontwikkelingen
Om een maximale bijdrage te leveren aan energieneutraliteit binnen de gebouwde omgeving
medio deze eeuw, zullen op korte termijn verschillende samenhangende technologische
ontwikkelingen moeten gaan plaatsvinden11.

Het ontwikkelingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen is een continu proces waarbij
door leerprocessen, nieuwe ervaringen en inzichten worden opgedaan. Vervolgens zullen de
nieuwe bevindingen geïntroduceerd moeten worden in de vorm van nieuwe projecten met het doel
om andere partijen te motiveren tot het gebruik of de toepassing van de nieuwe bevindingen. Om
tot een grootschalige toepassing van energieleverende nieuwbouwwoningen te komen, zal er een
kettingreactie aan projecten tot stand moeten komen.

Er is momenteel onvoldoende sprake van samenhang tussen verschillende onderzoeksstromen in
het ontwikkelingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen zoals de
Passiefhuisstroming, PEGO-groep, etc. Het is van belang dat er meer onderlinge samenhang
tussen de verschillende onderzoekseilanden tot stand gaat komen.

Om onderlinge samenhang te creëren en leerprocessen optimaal te benutten is het van belang
om gericht kennis te organiseren en een netwerk op te zetten voor welwillende partijen. Aan dit
netwerk zullen partijen uit verschillende branches deel moeten gaan nemen. De publieke sector,
het bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn belangrijke deelnemers aan dit netwerk. Binnen het
netwerk moet sprake zijn van een klimaat zonder gevestigde belangen. Het netwerk kan alleen
goed functioneren als er een generieke doelstelling is en er geen concurrerende belangen tussen
de deelnemers zijn. Uiteindelijk is het belangrijk om partijen deelgenoot te maken van een
gezamenlijke toekomst en zo te komen tot gezamenlijke innovatie. Ook is het van belang dat er
een klankbordgroep aanwezig is die achter de ontwikkelingen staat en feedback kan geven.

Technologische ontwikkelingen moeten gericht zijn op de onderstaande aandachtspunten:

 Om optimaal gebruik te maken van zonne-energie zullen er nieuwe ontwikkelingen
moeten gaan plaatsvinden op het gebied van lokale opslagmogelijkheden van warmte.

 Momenteel zijn zonnestroominstallaties niet economisch rendabel. Ten behoeve van de
levensvatbaarheid van de technologie zullen er op korte termijn nieuwe ontwikkelingen
moeten gaan plaatsvinden op het gebied van de rendementen, de levensduur en de
hieraan gerelateerde terugverdientijden van zonnestroominstallaties.

 Opslag van elektriciteit is nog niet ver genoeg ontwikkeld. Er moeten nieuwe
ontwikkelingen gaan plaatsvinden op het gebied van lokale opslagmogelijkheden van
elektriciteit.

 Er zal duidelijkheid moeten komen over de optimale dikte van het isolatiepakket van
WAELS-woningen (zie §B4.3.3.1). Ontwikkelingen op het gebied van compacte
isolatiematerialen (Resolschuim of vacuumisolatie) zijn hierbij wenselijk.

 Vanwege de problematiek rond zonwering (zie §B4.3.3.5) is het wenselijke dat er nieuwe
ontwikkelingen gaan plaatsvinden op het gebied van zonwering.

 Vanwege gevestigde belangen zullen er voor alle hedendaagse bouwsystemen
energieleverende concepten ontwikkeld moeten worden. Hierbij zal onderzoek moeten
gaan plaatsvinden naar het luchtdicht maken van verschillende bouwsystemen.

 Als opslagmogelijkheden niet toereikend zijn, is het wenselijk om de mogelijkheden van
regelsystemen, om de vraag en het aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen, te
onderzoeken.

11
Zolang benodigde technologische oplossingen niet zijn uitontwikkeld, heeft dat gevolgen voor het bouwproces,

marktvraag en randvoorwaarden voor concepten van energieleverende nieuwbouwwoningen.
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5.4.5 Marktvraag
Er is momenteel geen marktvraag naar WAELS-woningen en zonder marktvraag is een
grootschalige toepassing ervan niet mogelijk. Er zal marktvraag moeten worden gecreëerd.
Daarnaast kan de aanbodgestuurde woningmarkt tijdens de introductiefase als kans worden
aangegrepen omdat vrijwel alle woningen verkocht worden. Het ontstaan van marktvraag is
afhankelijk van:

 het tot stand komen van voorbeeldprojecten; (zie §5.4.3)
 het tot stand komen van nieuwe financieringsmogelijkheden ; (zie §5.4.6)
 de mate van bewustzijn, deskundigheid en inzet van betrokken partijen; (zie §5.4.7)
 het tot stand komen van geschikt beleid en regelgeving. (zie §5.4.8)

5.4.6 Financieringsmogelijkheden
Financieringsmogelijkheden zijn een zeer belangrijke factor voor het tot stand komen van
energieleverende woningen. Er zijn momenteel geen goede financieringsmogelijkheden om de
hoge initiële kosten van WAELS-woningen te financieren. Als energieleverende woningen
schaalvergroting krijgen, zullen nieuwe financieringsconstructies ontstaan, omdat financiële
dienstverleners duurzame ontwikkelingen als groeimarkt beschouwen. Hieronder staan de
aandachtspunten beschreven op het gebied van financieringsmogelijkheden:

 De kosten en baten van WAELS-woningen moeten verdeeld worden tussen
ontwikkelaars/bouwers en bewoners. Om dit te bereiken zijn nieuwe hypotheekvormen
nodig. Tijdens de introductiefase van het maatschappelijk inbeddingsproces kan hiervoor
een idealistische financiële dienstverlener worden benaderd.

 Om niches te creëren moeten subsidies verstrekt gaan worden voor verschillende
duurzame installaties en systemen. Op deze manier kan in de introductiefase van
WAELS-woningen kostenneutraliteit gecreëerd worden voor economisch niet rendabele
technologieën. Hierbij is het belangrijk dat de gesubsidieerde technologieën op korte
termijn economisch rendabel (levensvatbaar) zijn. Het is van belang om de mogelijkheden
van bestaande subsidieprogramma’s te onderzoeken.

 Energiemaatschappijen zouden een rol kunnen gaan spelen in het leveren, installeren en
leasen (voorfinanciering) van benodigde installaties. Er zijn echter juridische obstakels
voor leaseconstructies met betrekking tot de mogelijkheden voor de scheiding van
eigendom: erf en opstal, casco en inbouw. Om deze reden zullen de mogelijkheden van
leaseconstructies verder onderzocht moeten worden.

 De bereidheid van energiemaatschappijen om zich in een nieuwe rolverdeling te schikken
is onzeker. Om weerstand van energiebedrijven en om de problematiek rond
teruglevertarieven te omzeilen, kunnen markten gezocht worden waarin
energiemaatschappijen niet domineren, zoals het opzetten van energie-
exploitatiemaatschappijen door ontwikkelende of beherende partijen.

5.4.7 Bewustwording, betrokkenheid en deskundigheid van actoren
Er heerst momenteel grote onbekendheid met betrekking tot energieleverende
nieuwbouwwoningen. Om tot een grootschalige toepassing van energieleverende woningen te
komen moet er een mind-set bij verschillende actoren gaan plaatsvinden. Het is belangrijk om
voldoende partijen die het belang van WAELS-woningen inzien te vinden en te motiveren.
Daarnaast moeten welwillende partijen worden ondersteund met de benodigde kennis en
faciliteiten. Hieronder staan de aandachtspunten beschreven met betrekking tot het creëren van
bewustwording, betrokkenheid en deskundigheid van actoren:

 Op korte termijn zullen er voorbeeldprojecten tot stand moeten gaan komen (zie §5.4.3).
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 Het is belangrijk om bekendheid te geven aan goede voorbeeldprojecten en dit
vervolgens te vermarkten door middel van communicatie door bevlogen persoonlijkheden
die erin geloven, een goed verhaal hebben en andere personen kunnen
enthousiasmeren. Bij het in de markt zetten van WAELS-woningen moeten de voordelen/
positieve aspecten van de woningen benadrukt worden.

 Gemeenten beschikken over het algemeen niet over adequate bemensing en niet over
voldoende deskundigheid op het gebied van energie en milieu. Het is van belang om
gemeenten te benaderen en het gemeentelijk beleid te ondersteunen met concepten en
kennis over de mogelijkheden van energieleverende nieuwbouwwoningen. Door
voorlichting aan en communicatie naar beleidsmedewerkers kan de betrokkenheid met
duurzaamheid en milieu worden vergroot.

 Energie besparen en het milieu leven niet bij bewoners. Door middel van voorlichting
moeten bewoners bewust worden gemaakt van het eigen energieverbruik, de
milieueffecten hiervan, de besparingsmogelijkheden en de financiële voordelen. Het is
hierbij belangrijk dat bewoners worden overtuigd dat energieleverende woningen
daadwerkelijk beter zijn dan conventionele woningen.

 Er moeten geïntegreerde lesprogramma's op het gebied van duurzaam bouwen in het
onderwijs (bouwkundige opleidingen) worden opgenomen.

 Er heerst momenteel binnen de bouwkolom grote onbekendheid met betrekking tot
duurzaam bouwen. Er moet bewustzijn gecreëerd worden en de onderlinge samenhang
moet duidelijk worden gemaakt. Hierbij is het van belang om goed, eenvoudig en duidelijk
te communiceren in de taal van de betreffende partij.

 Stedenbouwkundigen/planologen moeten mee krijgen (van gemeenten) dat woonwijken
minimaal energiezuinig moeten zijn.

 Ontwerpende partijen zullen aan de hand van voorlichting en educatie bewust gemaakt
moeten worden van de verschillende aspecten van een woning en van de consequenties
van slechte energetische prestaties van een woning. Hierdoor kan een energetisch
verantwoord en multidisciplinair ontwerp tot stand komen.

 Om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren zullen bouwende partijen/vaklieden
voorgelicht/bijgeschoold moeten worden.

 Er moet een publicatie 'Energieleverende nieuwbouwwoningen' tot stand gaan komen
(bijvoorbeeld in opdracht van VROM).

 Er moet bekendheid worden gegeven aan WAELS-woningen door middel van
expertmeetings, symposia en publicaties in tijdschriften.

5.4.8 Beleid en regelgeving
Marktvraag en een juiste richting van technologische ontwikkeling ontstaan onder andere als
beleid of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De rijksoverheid neemt momenteel een passieve
houding aan en laat de markt aan zet op het gebied van duurzaam bouwen. De Rijksoverheid
moet gestimuleerd worden (door middel van lobbyactiviteiten) om geschikt beleid te maken op het
gebied van duurzaam bouwen. Hierbij moet de rijksoverheid aangespoord worden om de
onderstaande punten in haar beleid en regelgeving op te nemen:

 De Rijksoverheid moet voor gemeenten een basis gaan verzorgen om verregaande
ambities op het gebied van duurzaam bouwen te verwezenlijken. Hierbij moeten voor
gemeenten mogelijkheden gecreëerd worden om aanvullende eisen te stellen aan het
Bouwbesluit of het Bouwbesluit moet worden herzien (invulling van de 5e pijler van het
Bouwbesluit).

 Op landelijk niveau moeten instrumenten worden opgesteld die op gemeentelijk niveau
gebruikt kunnen worden bij de controle van bouwactiviteiten. Het is hierbij belangrijk om
de 5e pijler van het Bouwbesluit invulling te geven.

 De Rijksoverheid moet subsidies gaan verstrekken voor thans economisch niet rendabele
technologieën. Hierbij is het belangrijk dat de gesubsidieerde technologieën op korte
termijn levensvatbaar zijn.



54

 De in het Bouwbesluit opgenomen EPC is geen geschikt instrument voor het grootschalig
toepassen van energieleverende nieuwbouwwoningen. De EPC-methodiek zal grondig
moeten worden herzien of moet plaatsmaken voor een andere methodiek.

 Er moet geschikt beleid tot stand komen voor het terugleveren van elektriciteit aan het
elektriciteitsnet. Een goed voorbeeld is de subsidie die in Duitsland wordt verstrekt bij de
levering van elektriciteit aan het net.

 De Rijksoverheid moet een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling en de
verspreiding van kennis door middel van het faciliteren van onderzoek en
kennisnetwerken.

 Er moet een certificatiemethodiek vanuit de markt of vanuit de overheid tot stand komen
met scores voor elementaire zaken zoals: gezondheid, comfort, energie, etc.

Door het toepassen van beleid en communicatie zullen vooruitstrevende gemeenten de motor
achter de vraag naar WAELS-woningen moeten worden. Hierbij zullen gemeenten de
onderstaande punten in het gemeentelijk beleid moeten opnemen.

 Gemeenten moeten projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor zover dat
mogelijk is, aanzetten tot het ontwikkelen van energieleverende nieuwbouwwoningen.
Gemeenten beschikken hierbij over een belangrijke onderhandelingspositie.

 Als een gemeente grond in eigen beheer uitgeeft, kan de gemeente eigen ambitieuze
energieprestatienormen opstellen.

 Gemeenten moeten de kleine groep welwillende particulieren (early adopters)
ondersteunen met voorlichting, organisatorische en financiële middelen.

5.4.9 Overeenstemming over WAELS-woningen en standaardisatie
Als gevolg van marktvraag zullen vooruitstrevende ontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties
anticiperen in de vorm van nieuwe initiatieven voor projecten en zullen financiële dienstverleners
anticiperen in de vorm van nieuwe financieringsconstructies. Vervolgens zal er zich een
commercieel spel gaan afspelen, waarin de markt verschillende alternatieve concepten/
technologieën gaat afwegen en selecteren. Dit betekent dat WAELS-woningen economisch
interessant moeten zijn voor betrokken partijen en dat de woningen extra voordelen met zich mee
moeten brengen op het gebied van comfort, gezondheid en kwaliteit. Dit zal uiteindelijk moeten
leiden tot een sectorale overeenstemming over energieleverende nieuwbouwwoningen waardoor
standaardisatie mogelijk wordt. Om tot een grootschalige toepassing te komen moeten
verschillende onderdelen van energieleverende nieuwbouwwoningen dusdanig gestandaardiseerd
worden dat de verschillende onderdelen op de bouwplaats in elkaar gezet kunnen worden.
Standaardisatie is een randvoorwaarde voor de grootschalige toepassing van energieleverende
nieuwbouwwoningen.

5.4.10 Modulaire systeemelementen
Vanwege de relatief korte levensduur van installaties binnen energieleverende woningen en het
belang van de vervangbaarheid ervan, zullen modulaire systeemelementen toegepast moeten
worden om verschillende opslag- en opwekkingstechnologieën in de gebouwconstructie te
integreren. Er moet hierbij een bepaalde mate van flexibiliteit van concepten tot stand komen door
het toepassen van eenvoudig in en uit te pluggen modulaire systemen. Door het toepassen van
modulaire systeemelementen kan worden ingesprongen op toekomstige technologische
ontwikkelingen.

5.4.11 Grootschalig toepassing van energieleverende nieuwbouwwoningen
Het tot stand komen van een grootschalige toepassing van energieleverende
nieuwbouwwoningen is afhankelijk van:
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 het tot stand komen van marktvraag; (zie §5.4.5)
 het tot stand komen van overeenstemming over WAELS-woningen; (zie §5.4.9)
 het tot stand komen van standaardisatie van verschillende

onderdelen van WAELS-woningen;
 het tot stand komen van nieuwe financieringsmogelijkheden ; (zie §5.4.6)
 veranderingen in de organisatie van de bouwsector; (zie §5.4.12)
 de aansluiting bij industriële bouwmethoden. (zie §5.4.13)

5.4.12 Veranderingen in de organisatie van de bouwsector
Een knelpunt binnen de bouwsector is de aanbodgestuurde woningmarkt, in combinatie met de
schaarste aan woonruimte. De aanbodgestuurde markt is contraproductief voor het tot stand
komen van het gewenste kwaliteitsniveau ten behoeve van energieleverende
nieuwbouwwoningen omdat projectontwikkelaars en aannemers de weg van de minste weerstand
kiezen. Door de schaarste op de woningmarkt worden vrijwel alle woningen verkocht, waardoor
marktvraag geen motief voor ontwikkelende partijen is om op basis van kwaliteit te concurreren.12

Voor het bereiken van energieneutraliteit binnen de gebouwde omgeving zullen verschillende
innovaties moeten gaan plaatsvinden binnen de bouwsector. De huidige traditionele organisatie
van de sector werkt belemmerend voor de geleverde kwaliteit en het innoverend vermogen van de
sector. Binnen de bouwsector domineert het huidige paradigma, dat hoofdzakelijk gericht is op
bouwkundige en economische aspecten op projectniveau, al decennia lang. Hierbij kiezen
bouwbedrijven voornamelijk voor strategieën gebaseerd op concurrentievermindering in plaats
van positieverbetering. Dit resulteert in: marktafscherming, collusie/kartelvorming, en
concernvorming en weinig aandacht voor kwaliteit, service en innovatie [Molier et al., 2006]. Om
te komen tot een grootschalige toepassing van WAELS-woningen is het van belang dat binnen
het paradigma van de bouwsector prestatiegericht bouwen en positieverbeterende strategieën de
norm gaan worden.

5.4.13 Industrieel bouwen
Om tot een massamarkt te komen is het belangrijk dat er industriële bouwmethoden toegepast
gaan worden, vanwege de relatieve complexiteit van bouwconstructies en installaties bij
energieleverende nieuwbouwwoningen. Om te concurreren met conventionele
nieuwbouwwoningen moet het bouwproces optimaal georganiseerd worden. Het is hierbij van
groot belang dat bekend is hoe de kwaliteit beheerst kan worden, hierdoor zal de vraag naar
kwaliteitsbeheersing en kwaliteitssystemen toenemen. Het traditionele bouwproces is hiervoor niet
geschikt.

Om tegen lage kosten aan de kwaliteitsvraag te voldoen is het van belang om te komen tot
gestandaardiseerde oplossingen met een hoogwaardige kwaliteit. Dit betekent dat zoveel
mogelijke onderdelen van energieleverende woningen in fabrieken/werkplaatsen geproduceerd
moeten worden zoals: gevelelementen, de begane grondvloer, geïsoleerde funderingsbalken,
dakconstructies, en zonne-installatiesystemen. In fabrieken/werkplaatsen kunnen verschillende
constructieonderdelen onder gecontroleerde omstandigheden worden geproduceerd door relatief
laag geschoold personeel. Hierdoor kan het aantal ongelukken gereduceerd worden en zal er
minder op de improvisatie van vaklieden vertrouwd hoeven te worden. Daarnaast kunnen door
toepassing van industriële bouwmethoden bouwkosten worden gereduceerd. Door
zonnesystemen in prefabbouwdelen te integreren kunnen montage- en marketingkosten, welke de
hoogste bijdrage aan de kostprijs van zonnesystemen leveren, worden omzeild.

12
De krappe woningmarkt kan ook worden gezien als een kans voor WAELS-woningen omdat gerealiseerde WAELS-

woningen hoogstwaarschijnlijk ook verkocht zullen gaan worden.
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5.5 Getoetste technische specificaties van WAELS-woningen
Om concepten van WAELS-woningen te toetsen op de haalbaarheid van het in gang zetten van
het in figuur 10 weergegeven processchema, zijn technische specificaties ervan opgesteld (zie
Tabel 4). De specificaties zijn tijdens interviews voorgelegd aan respondenten.

Uit de interviews is naar voren gekomen dat het een goed moment is om energieleverende
nieuwbouwwoningen te gaan ontwikkelen. Hierbij moet niet worden uitgegaan van één specifiek
technologisch systeem voor toekomstige WAELS-woningen. Dit legt beperkingen op voor de
grootschalige toepassing ervan, omdat in de praktijk de voorkeuren en eisen van actoren
uiteenlopen. Het is van belang om verschillende concepten te ontwikkelen en door te rekenen.
Hierbij moet, naast de technische aspecten, ook rekening gehouden worden met de financiële en
de sociale aspecten en de manier waarop de woningen in de markt moeten komen. Er is
onenigheid tussen de geïnterviewde sleutelfiguren over de specificaties van WAELS-woningen.

Voor de technische specificaties van WAELS-woningen zijn de grootste onzekerheden:

 de optimale isolatiedikte van de woningschil (Rc = 4 m2K/W versus Rc > 5 m2K/W
(maximaal 8 á 10 m2 K/W));

 het toepassen extra geïsoleerde ramen (oppervlak, ZTA, isolatiewaarde, type);
 het toepassen van zonwering;
 de keuze van het verwarmings- en ventilatiesysteem (lucht, water, vloer, wand, etc);
 de ontwikkelingen op het gebied van opwekkings- en opslagtechnologieën (PV(T));
 de oriëntatie van de woning (gunstig versus ongunstig);
 de mate van integratie van technologieën in de gebouwschil (opwekkings - en opslag

technologieën).

Om in te spelen op de onzekerheden zal met de onderstaande aandachtspunten rekening moeten
worden gehouden:

 Het is niet waarschijnlijk dat alle nieuwbouwwoningen gerealiseerd kunnen worden met
een gunstige oriëntatie ten opzichte van de zon.13 Het is wenselijk dat er concepten tot
stand komen voor nieuwbouwwoningen met en zonder gunstige oriëntatie.

 Er is onduidelijkheid over de optimale dikte van het isolatiepakket van WAELS-woningen.
Het is van belang dat hierover uitsluitsel komt. Het is wenselijk dat er concepten worden
ontwikkeld/doorgerekend met verschillende isolatiepakketten, variërend van
isolatiepakketten met Rc-waarden van 4 m2 K/W tot isolatiepakketten met Rc-waarden
van 8 à 10 m2 K/W. Praktijkvoorbeelden en/of verder onderzoek zullen moeten gaan
uitwijzen waar het optimum ligt.

 Vanwege gevestigde belangen zal het mogelijk moeten zijn dat diverse bouwsystemen
met elkaar blijven concurreren. Het is wenselijk dat er voor alle hedendaagse
bouwsystemen energieleverende concepten worden ontwikkeld.

 Vanwege de uiteenlopende voorkeuren en eisen van actoren is het wenslijk dat er
concepten tot stand komen met verschillende installatiesystemen (lucht, water, vloer,
wand, etc).

Hieronder zijn de getoetste technische specificaties weergegeven met de specificaties van een
conventionele woning als referentie.

13
Bij binnenstedelijke herstructurering is het vaak te kostbaar om van de bestaande verkaveling af te wijken.



57

Tabel 10: Getoetste technische specificaties van WAELS-woningen

Aanbevelingen voor WAELS-woning
Conventionele
woning

Specificatie Opmerking

EPC-waarde 0,8 Niet van toepassing De Epc vormt een belemmering voor
WAELS-woningen.

Het is uiterst wenselijk om aansluiting te
vinden bij de industriële bouwindustrie.

Bouwsysteem Er moeten concepten
worden ontwikkeld voor
alle hedendaagse
bouwsystemen

Het is uiterst wenselijk om modulaire
systeemelementen toe te passen.

Er moeten concepten met een
isolatiepakket (Rc) van 4 m2 K/W en
concepten met een isolatiepakket (Rc)
groter dan 6 m2 K/W worden ontwikkeld/
doorgerekend.
Praktijkvoorbeelden moeten gaan
aantonen dat hoge Rc-waarden niet tot
oververhitting leiden.

Warmteweerstand gebouwschil
(Rc-waarde [m2 K/W])

Rc = 2,5 a 3 Twijfelachtig:
Rc = 4 en Rc > 5 (max.
8 à 10)

Ontwikkelingen op het gebied van
compacte isolatie zijn wenselijk
(Resolschuim en vacuümisolatie)

Warmtegeleidingcoëfficiënt
kozijnen van ramen, deuren
(U-waarde [W/m2 K])

U < 4,2 U < 2,4 Positie, oppervlak en de vorm van ramen
en deuren is van belang.

Warmtegeleidingcoëfficiënt
beglazing (U-waarde [W/m2
K])

U < 2,4 W/m2 K
(dubbelglas)

U < 1,2 W/m2 K (Hr++) Het toepassen van driedubbele beglazing
is twijfelachtig.

Zontoetredingsfactor beglazing
(ZTA)

< 50% Afhankelijk van het concept en de
oriëntatie van het raamvlak.

Koudebruggen Geen Rc-waarden moeten worden doorgezet in
detaillering en aansluitingen

Door scholing van bouwers/vaklieden kan
de kwaliteit van de uitvoering worden
verbeterd

Maximale lekverliezen
(infiltratie)

Erg belangrijk
n50 < 0,6 h-1
(luchtwisselingen per
uur) Woningen moeten gecontroleerd worden

op de werkelijke prestaties d.m.v.
blowertesten

Warmtevoorziening Aansluiting gasnet Volledig elektrisch
systeem is wenselijk

Aansluiting op het gasnet ligt niet in lijn
met de Trias Energetica

Thermische modules
(zonneboiler of PVT)

Elektrische warmtepomp Zonder warmteopslag is een warmtepomp
nodig om de woning het jaar rond van
warmte te voorzien

Warmteopwekking Hr-ketel

Passieve zonne-energie

Lucht/ventilatiesysteem
max. 0,2 m3 /s (inclusief
WTW)

Warmte/koude afgifte Radiator,
convector/ air-
conditioning

Lage temperatuur
verwarming (vloer en
wand)
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Gebouwmassa

Thermochemische
seizoensopslag in de
gebouwschil

Er moeten nieuwe ontwikkelingen gaan
plaatsvinden op het gebied van lokale
opslagmogelijkheden van warmte

Boiler

Warmteopslag Gebouwmassa

Warmte/ koudeopslag in
aquifer

Warmtedistributie Geen Geen Uitwisseling van lokaal opgewekte warmte
tussen woningen met behulp van een
warmtenet is niet haalbaar

Elektriciteitsvoorziening Elektriciteitsnet Elektriciteitsnet,
Volledig daksysteem
PV(T)-modules

Er moeten op korte termijn nieuwe
ontwikkelingen gaan plaatsvinden op het
gebied van rendementen, de levensduur
en de hieraan gerelateerde
terugverdientijden van zonne-installaties

Elektriciteitsopslag Geen Lokale accu (lithium ion) Er moeten nieuwe ontwikkelingen gaan
plaatsvinden op het gebied van lokale
opslagmogelijkheden van elektriciteit

Elektriciteitsdistributie Geen Elektriciteitsnet Aansluiting op het elektriciteitsnet is
wenselijk om lokaal opgewekte
energieoverschotten af te staan aan de
(nabije) omgeving
Afhankelijk van stedenbouwkundige
plannen

Zuid-oriëntatie Twijfelachtig

Concepten met en zonder gunstige
oriëntatie ontwikkelen

Bewoners moeten zelf de hinderlijke
effecten van het nalaten van benodigde
handelingen ervaren

Zonwering Optioneel Twijfelachtig

Het is wenselijke dat er nieuwe
ontwikkelingen gaan plaatsvinden op het
gebied van zonwering. Hierbij kan gedacht
worden aan het ontwikkelen van
doorzichtige zonwering waardoor met
normale lichttoetreding warmte wordt
geweerd en automatische zonwering
waarbij zonnestraling wat detecteert.

Serre, vides, atria's en patio's Optioneel Optioneel

Extra Douche WTW
Hoge raampartijen
Zuinige pompsystemen
in installaties
Overstekken



59

5.6 Randvoorwaarden Project WAELS III
Hieronder staan de randvoorwaarden beschreven voor de in figuur 10 weergegeven concepten
van WAELS-woningen. De randvoorwaarden zijn afgeleid uit de in hoofdstuk 4 weergegeven
resultaten- en analysetabellen.

5.6.1 Randvoorwaarden voor conceptontwikkeling van WAELS-woningen
Uit de interviews zijn de onderstaande randvoorwaarden voor het ontwikkelen van concepten van
WAELS-woningen naar voren gekomen:

 Concepten van WAELS-woningen moeten gefundeerd zijn op een visie.
 Vanuit de visie moet een basisontwerp worden ontwikkeld.
 Het comfortniveau van concepten moet omschreven worden.
 Zowel de sterke als de zwakke punten van concepten moeten omschreven worden.

Tegenstanders van de concepten zullen de zwakke punten als tegenargument gaan
gebruiken. Hierdoor is het van belang om de zwakke punten met harde bewijzen te
tackelen.

 De naam WAELS-woning is niet sprekend genoeg. Er zal tot een naam moeten worden
gekomen waaruit de visie van de concepten is af te leiden.

5.6.2 Randvoorwaarden voor de techniek van WAELS-woningen
Uit de interviews zijn de onderstaande randvoorwaarden voor de techniek van WAELS-woningen
naar voren gekomen:

 Technologieën die in WAELS-woningen worden toegepast, zullen in de nabije toekomst
economisch rendabel moeten zijn.

 Om hinder en negatieve publiciteit te minimaliseren moeten robuuste, goed ingeregelde
en eenvoudig te onderhouden technieken worden toegepast in WAELS-woningen.

 Eenvoudige onderhouds-/beheerwerkzaamheden zijn uiterst belangrijk. Sporadische
(jaarlijkse) kleine onderhoudswerkzaamheden worden door bewoners niet als hinderlijk
ervaren.

 Energiebesparing is van secundair belang en consumenten kiezen in eerste instantie voor
comfort. Dit comfort moet in energiezuinige technologieën worden gevonden.

 Geïntegreerde technologieën moeten vervangbaar zijn. Om deze reden zijn geïntegreerde
systemen in de vorm van modulaire installaties, waarbij bepaalde componenten
eenvoudig zijn in en uit te pluggen, uiterst wenselijk.

 Omdat een aansluiting op het gasnet niet in lijn ligt met de Trias Energetica zal een
volledig elektrisch systeem moeten worden toegepast.

 Een aansluiting op het elektriciteitsnet is noodzakelijk.
 Om gebruik te maken van passieve zonne-energie en lagetemperatuurverwarming is

luchtdichtheid in combinatie met een ventilatiesysteem uiterst belangrijk.

5.6.3 Randvoorwaarden voor een integraal ontwerp van WAELS-woningen
Uit de interviews zijn de onderstaande randvoorwaarden voor een integraal ontwerp van WAELS-
woningen naar voren gekomen:

 Door de huidige mate van welvaart stellen bewoners hoge eisen aan de fraaiheid van de
woonomgeving. Om deze reden moet er extra aandacht worden besteed aan de
vormgeving van de systemen, zowel binnen de woningen als in de buitenschil van de
woningen.
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 Ten behoeve van de esthetiek is het van belang dat verschillende installaties en systemen
een integraal onderdeel gaan vormen van de uitstraling van het gebouw.

 Momenteel zijn zonne-installaties toegevoegde elementen. Om tot integratie te komen zal
een compleet daksysteem moeten worden toegepast.

 Het functioneren van concepten en technologieën moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn
van bewonersgedrag (bewonersgedrag kan niet worden opgedrongen). Om deze reden is
het belangrijk dat de ontwerpen van WAELS-woningen flexibel van aard zijn. Het ontwerp
zal moeten aansluiten op meerdere typen bewonersgedrag.

 Het is van belang dat de woning optimaal afgesloten kan worden als bewoners gebruik
willen maken van passieve zonne-energie.

 Om tot een flexibel ontwerp te komen zal er bij toegepaste installaties een overmaat in de
capaciteit moeten zitten.

 Prefabricage is met het oog op systeemintegratie belangrijk om uitvoeringsfouten zo veel
mogelijk uit te sluiten en kosten te verlagen.

 Systeemintegratie is van belang om tot een bepaalde mate van standaardisatie te komen.
 Om in te springen op toekomstige technologische ontwikkelingen moeten modulaire (plug

and play) systemen worden toegepast.
 Rc-waarden van wanden, vloeren en daken moeten worden doorgezet in detailleringen en

aansluitingen.
 WAELS-woningen moeten aan de rendementseis voldoen.
 WAELS-woningen moeten qua woonlasten kostenneutraal zijn.
 Het ontwerp van een WAELS-woning moet gebaseerd zijn op marktvraag (aansluiten op

de eisen van bewoners en marktpartijen).
 Architecten moeten naast cascobouw, ook vanuit energetische en installatietechnische

aspecten gaan ontwerpen. Dit kan bereikt worden door bijscholing of door het opleggen
van standaarddetailleringen.

5.6.4 Randvoorwaarden voor het bouwproces
Om duurzaamheid binnen het bouwproces van de grond te krijgen is een goede afstemming van
werkzaamheden noodzakelijk. Uit de interviews zijn de onderstaande randvoorwaarden voor de
organisatie van het bouwproces van WAELS-woningen naar voren gekomen:

 Voor de introductie van energieleverende nieuwbouwwoningen moet een ontwerper met
maatschappelijk verantwoorde ambities worden aangetrokken.

 Om het bouwproces tot een succesvol einde te brengen moeten alle knelpunten in de
voorbereidingsfase worden gelokaliseerd.

 Uitvoerende partijen moeten in een vroeg stadium intensief gaan samenwerken.
 Gebruikers en beheerders moeten vroegtijdig in het proces worden betrokken.
 Aanbestedingen van WAELS-woningen moeten gaan plaatsvinden aan de hand van

prestatiegerichte contractvormen.
 Procescoördinatie moet gaat plaatsvinden in de vorm van een regisserende partij.
 De coördinerende partij moet inzicht hebben in het totale concept van de WAELS-

woningen gedurende het gehele bouwproces (vanaf de ontwikkelingsfase tot en met de
beheersfase).

 De coördinerende partij moet verantwoordelijk zijn, hetgeen betekent dat het geen
onafhankelijke partij kan zijn.

 Uitvoerende partijen moeten in de realisatiefase gestimuleerd worden om
verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden te dragen.

 Uitvoerende partijen moeten, voordat de werkzaamheden van start gaan, worden
voorgelicht over de consequenties van een slechte uitvoeringskwaliteit.

 Door uitvoerende partijen geleverde kwaliteit moet worden getoetst door de werkelijke
prestaties van woningen te controleren.
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 Om eventuele leereffecten te versterken moeten binnen het bouwproces opgedane
ervaringen geëvalueerd en gedocumenteerd worden.

 Voor innovatieve ontwikkelingen is het noodzakelijk om toegewijd personeel te werven.
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6 Conclusies, aanbevelingen en discussie

6.1 Conclusies
Het in dit rapport beschreven onderzoek is erop gericht om de veranderingen in kaart te brengen
die nodig zijn voor het grootschalig implementeren van energieleverende nieuwbouwwoningen, de
zogenaamde WAELS-woningen, in de Nederlandse gebouwde omgeving. Voordat de
onderzoeksvraag beantwoord wordt, wordt antwoord gegeven op de deelvragen.

Hoe moet de grootschalige implementatie van energieleverende nieuwbouwwoningen in de
gebouwde omgeving gaan plaatsvinden in de tijd?

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat de grootschalige implementatie van
energieleverende nieuwbouwwoningen binnen de gebouwde omgeving een doorbraak vergt in de
gevestigde orde van de traditionele bouw- en energiesector. Hierbij domineert binnen de
bouwsector het huidige paradigma al decennia lang en is hoofdzakelijk gericht op bouwkundige
en economische aspecten op projectniveau. De doorbraak moet gaan plaatsvinden aan de hand
van een maatschappelijk inbeddingsproces. Dit proces beschrijft de diffusie van de woningen
binnen de gebouwde omgeving aan de hand van een s-curve die bestaat uit: (1) een
voorontwikkelingsfase, (2) een introductiefase, (3) een versnellingsfase en (4) een stabilisatiefase.

Om het maatschappelijk inbeddingsproces van WAELS-woningen in gang te zetten, is het van
belang dat er op korte termijn voorbeeldprojecten geïntroduceerd worden. Aan de hand van het
ontwikkelen en het lobbyen en promoten van concepten van energieleverende
nieuwbouwwoningen (WAELS-woningen) zullen potentiële initiatiefnemers gemotiveerd moeten
worden om deze praktijkvoorbeelden te realiseren op basis van nieuwe ervaringen, verkenning,
ontdekking en uitwisseling van kennis. De eventuele leereffecten en verwachtingen bij actoren,
die de voorbeeldprojecten met zich meebrengen, kunnen een bijdrage gaan leveren aan het
ontstaan van marktvraag naar de WAELS-woningen.

Welke barrières en kansen zijn van invloed op het maatschappelijk inbeddingsproces van
energieleverende nieuwbouwwoningen?

Uit de analyse van de interviews zijn de onderstaande barrières en kansen naar voren gekomen:

 Er is momenteel geen belang/ noodzaak voor individuele partijen om te investeren in
energieleverende nieuwbouwwoningen. Dit heeft de afwezigheid van marktvraag tot
gevolg en zonder marktvraag is een grootschalige toepassing niet mogelijk.

 Meerdere voorbeeldprojecten moeten gaan aantonen dat energieleverende
nieuwbouwwoningen goed in de praktijk realiseerbaar zijn en dat de woningen prettig zijn
om in te wonen. Daarnaast kunnen door leerprocessen de meerkosten van
energieleverende nieuwbouwwoningen gereduceerd worden.

 Benodigde technologische oplossingen, met name voor energieopslag, zijn niet voor
handen en zullen ontwikkeld moeten worden.

 Er is momenteel onvoldoende sprake van samenhang tussen verschillende
onderzoeksstromen in het ontwikkelingsproces van energieleverende
nieuwbouwwoningen.
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 De eerste initiatieven voor het realiseren van energieleverende nieuwbouwwoningen in de
vorm van voorbeeldprojecten zullen moeten komen van vooruitstrevende gemeenten en
woningbouwcorporaties waarbinnen een aantal enthousiaste, gedreven personen de
schouders eronder durven en kunnen zetten.

 De mogelijkheden voor gemeenten zijn beperkt omdat het wettelijk niet is toegestaan om
aanvullende bouwtechnische eisen te stellen boven de minimumeisen van het
Bouwbesluit.

 Er heerst momenteel grote onbekendheid en ondeskundigheid op het gebied van
energieleverende nieuwbouwwoningen. Om tot een grootschalige toepassing van
energieleverende woningen te komen moet er een mind-set bij verschillende actoren gaan
plaatsvinden. Het is belangrijk om voldoende partijen te motiveren en te overtuigen van
het belang van WAELS-woningen. Daarnaast moeten welwillende partijen worden
ondersteund met de benodigde faciliteiten en kennis.

 Er zijn momenteel geen goede financieringsmogelijkheden om de hoge initiële kosten van
WAELS-woningen te financieren.

 De Rijksoverheid neemt momenteel een passieve houding aan en laat de markt aan zet
op het gebied van duurzaam bouwen. De Rijksoverheid moet gestimuleerd worden (door
middel van lobbyactiviteiten) om geschikt beleid te maken op het gebied van duurzaam
bouwen en locale energieopwekking.

Hoe moeten concepten van energieleverende nieuwbouwwoningen worden gespecificeerd om het
maatschappelijk inbeddingsproces in gang te zetten en vervolgens maximaal bij te dragen aan
energieneutraliteit in de gebouwde omgeving?

Uit de interviews is naar voren gekomen dat het een goed moment is om WAELS-woningen te
gaan ontwikkelen. Hierbij moet niet worden uitgegaan van één specifiek technologisch systeem
voor toekomstige WAELS-woningen. Dit legt beperkingen op voor de grootschalige toepassing
ervan, omdat in de praktijk de voorkeuren en eisen van actoren uiteenlopen. Het is van belang om
verschillende concepten te ontwikkelen en door te rekenen. (zie §5.6 voor de randvoorwaarden
voor concepten, de techniek, het integraal ontwerp en het bouwproces van WAELS-woningen)

Welke veranderingen zijn nodig om netto energieleverende nieuwbouwwoningen grootschalig te
implementeren in de Nederlandse gebouwde omgeving?

Uit de literatuurstudie (zie hoofdstuk 2) en uit de interviews (zie §5.4) is naar voren gekomen dat
een grootschalige toepassing van energieleverende nieuwbouwwoningen de onderstaande
veranderingen vereist:

 conceptontwikkelingen van uiteenlopende WAELS-woningen;
 verscheidene samenhangende technologische ontwikkelingen;
 verschillende lobbyactiviteiten;
 een kettingreactie aan praktijkvoorbeelden;
 bewustwording, betrokkenheid en deskundigheid van uiteenlopende actoren;
 marktvraag naar WAELS-woningen;
 nieuw beleid en regelgeving;
 nieuwe financieringsconstructies;
 veranderingen binnen de organisatie van de bouwsector;
 standaardisatie van verschillende onderdelen van WAELS-woningen;
 aansluiting bij de industriële bouwindustrie.
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De benodigde veranderingen staan in Figuur 17 in de tijd weergegeven.
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Figuur 17: Maatschappelijk inbeddingsproces van WAELS-woningen
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6.2 Aanbevelingen voor het ‘Building Future’ programma

In het verlengde van de in §6.1 beschreven conclusies kunnen de onderstaande aanbevelingen
voor het ‘Building Future’ programma worden aangedragen:

 Op korte termijn zullen verschillende samenhangende experimenten op het gebied van
energieleverende nieuwbouwwoningen tot stand moeten komen die aansluiten bij
bestaande initiatieven en een gezamenlijke (lange-termijn) visie. Hierbij zal een scala aan
alternatieve opties moeten worden open gehouden. Om de leereffecten van de
experimenten optimaal te benutten is het belangrijk om het innovatiesysteem rond
energieleverende nieuwbouwwoningen te optimaliseren. Het is van belang om gericht
kennis te organiseren en een netwerk op te zetten voor welwillende partijen. Het verdient
aanbeveling om deze taak binnen het ‘Building Future’ programma te integreren.

 Er zal op korte termijn bekendheid met betrekking tot de mogelijkheden van locale
energieopwekking gecreëerd moeten worden. Het verdient aanbeveling om hiervoor een
bekende persoonlijkheid in te zetten. Tijdens interviews is Ruud Lubbers (voorzitter van
de Raad van Toezicht van het ECN) ter sprake gekomen als potentieel gezichtspunt. Als
aanspreekpunt in de politiek zou ook Jacqueline Cramer (Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu) benaderd kunnen worden.

 In april 2005 is het vierjarige, gedeeltelijk door de Europese Unie gefinancierde
(Framework 6) project, ManuBuild van start gegaan. Het project is gericht op verbetering
van de Europese gebouwvoorraad en bouwsector. Momenteel heeft fossiele
energiereductie binnen de gebouwde omgeving een betrekkelijk kleine rol binnen het
project [Kazi, 2007].Om aansluiting te vinden bij de industriële bouwindustrie verdient het
aanbeveling om in te springen op de ontwikkelingen binnen het ManuBuild project.
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6.3 Discussie
In dit rapport is getracht om zo volledig mogelijk de benodigde verandering te achterhalen voor
een grootschalige implementatie van energieleverende nieuwbouwwoningen in de Nederlandse
gebouwde omgeving. Om deze complexe materie in kaart te brengen is een literatuurstudie
gedaan en zijn 16 uiteenlopende sleutelfiguren geïnterviewd.

6.3.1 Theoretische achtergrond
De literatuurstudie naar de theoretische achtergronden van de maatschappelijke inbedding van
innovaties is gebaseerd op de transitietheorie. Alhoewel de transitietheorie flinke vooruitgang
heeft geboekt, bevindt de theorie zich momenteel in een pril stadium van ontwikkeling. Het
onderzoek naar transities en systeeminnovaties bevindt zich momenteel in het
preparadigmatische stadium hetgeen betekent dat er binnen het onderzoeksdomein nog geen
consensus is bereikt tussen gezagvolle wetenschappers over de concepten, methoden en
toepassingen van onderzoek [Rotmans, 2005]. Ondanks het prille stadium van onderzoek is het,
op de transitietheorie gebaseerde, processchema van het maatschappelijk inbeddingsproces (zie
figuur 10) grotendeels bevestigd tijdens de interviews (zie hoofdstuk 5).

6.3.2 Interviews met sleutelfiguren
Om de invloedsfactoren en benodigde veranderingen met betrekking tot het
maatschapschappelijk inbeddingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen te
achterhalen, is ervoor gekozen om uiteenlopende sleutelfiguren binnen de sociotechnische
omgeving van nieuwbouwwoningen te interviewen. Dit brengt het voordeel met zich mee dat de
problematiek vanuit verschillende oogpunten binnen de sociotechnische omgeving wordt belicht.
Hierbij is er van uitgegaan dat de sleutelfiguren representatief zijn voor een actorencategorie
binnen de sociotechnische omgeving en beschikken over een bepaalde mate van overzicht op de
ontwikkelingen binnen de sociotechnische omgeving. Door het overzicht zijn de sleutelfiguren in
staat om zich uit te spreken over andere actorencategorieën. Er kunnen een aantal kantekeningen
geplaatst worden op de betrouwbaarheid van de gebruikte methodiek:

 In de praktijk is het niet haalbaar dat de geïnterviewde sleutelfiguren een volledige
actorencategorie representeren.

 Er spelen verschillende belangen voor sleutelfiguren, waardoor het voor kan komen dat
bepaalde antwoorden en verklaringen niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

 Er is tijdens de interviews naar voren gekomen dat de mate van overzicht van de
sleutelfiguren op de ontwikkelingen binnen de sociaaltechnische omgeving sterk
uiteenloopt. Er is hierbij sprake van reductionisme, waardoor verscheidene
antwoorden/verklaringen worden gezocht op het eigen werkgebied. Vooral binnen de
categorie van 'Techniek en ontwerp' loopt de mate van kennis uiteen.

 Er is tijdens de interviews over het algemeen minder inzicht verkregen in de categorieën
'Beleid en regelgeving' en 'Kennisontwikkeling en verspreiding'. Dit kan deels verklaard
worden door reductionisme en kan deels verklaard worden door de lengte van de
interviews (ongeveer twee uur), waardoor in een aantal gevallen tijdgebrek is ontstaan.

 In het onderzoek zijn niet alle actorencategorieën binnen de sociaaltechnische omgeving
opgenomen, waardoor de problematiek niet vanuit alle oogpunten belicht is. Vooral het
benaderen van een invloedrijk orgaan van de Rijksoverheid en een financiële
dienstverlener verdient aanbeveling.

Om de vragenlijst te optimaliseren zijn intern (TNO Bouw en Ondergrond) drie testinterviews
gedaan. De informatie uit de testinterviews is in dit onderzoek verwerkt.
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6.3.3 Analyse van de interviewresultaten en conclusies
Om de antwoorden/verklaringen van de geïnterviewde sleutelfiguren zo adequaat mogelijk te
benutten, zijn de interviews vastgelegd met audioapparatuur en vervolgens vrijwel letterlijk
uitgewerkt. De uitgewerkte interviews zijn tijdens een inventarisatie naast elkaar gescreend op
overeenkomsten en tegenstrijdigheden. Het inventariseren van de uitgewerkte interviews vergt
enige mate van interpretatie van de onderzoeker, waardoor een bepaalde mate van subjectiviteit
in de onderzoeksresultaten en de conclusies niet kan worden uitgesloten. Om het onderzoek te
valideren en mogelijke subjectiviteit aan banden te leggen is het wenselijk om de resultaten en
conclusies van dit rapport ter controle aan de sleutelfiguren voor te leggen tijdens een
klankbordgroepbijeenkomst.
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Bijlage 1: Voorstudie: ontwikkelingen in de Nederlandse
gebouwde omgeving tot 2050

B1.1Inleiding
Vandaag de dag is 85% van de wereldenergieproductie gebaseerd op fossiele brandstoffen zoals
olie, steenkool en gas. Als de huidige economische groei op deze manier blijft toenemen, leidt dit
tot de uitputting van olie en gas binnen 140 jaar en steenkool binnen 240 jaar [Lako & De Vries,
1999]. Hierbij zal de toenemende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit politiek instabiele
landen, leiden tot een kwetsbaardere Nederlandse economie, omdat deze sterk gekoppeld is aan
olie en gas [Bruggink, 2006]. Een tweede probleem met betrekking tot fossiele brandstof is de
milieubelasting door de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), wat leidt tot het broeikaseffect en zure
regen [Bletz, 2006].

Grootschalige en structurele veranderingen in de vorm van duurzame maatregelen, op
verschillende gebieden in de samenleving, zijn noodzakelijk om de bovenstaande problematiek de
kop in te drukken. Hierbij moet een compromis worden gevonden op sociaal-cultureel,
economisch en ecologisch gebied. De veranderingen moeten in Nederland gaan plaatsvinden in
de grote sectoren, namelijk: de industrie (45%), de gebouwde omgeving (32%) en de
transportsector (18%)14. De Nederlandse gebouwde omgeving neemt ongeveer een derde van het
totale Nederlandse energieverbruik voor haar rekening en is daarmee een belangrijke sector met
betrekking tot de reductie van het fossiele energieverbruik.

Om dit te bereiken zullen er verschillende maatregelen in de gebouwde omgeving genomen
moeten worden met betrekking tot de reductie van het energieverbruik. Deze maatregelen moeten
zowel worden genomen op het gebied van de bestaande als nieuw te bouwen woningen en
utiliteiten. Voor woningen geldt dat het grootste reductiepotentieel is te behalen door het
renoveren van de bestaande woningvoorraad. Desalniettemin is er voor energieleverende
nieuwbouwwoningen ook een prominente rol weggelegd bij het realiseren van een
energieneutrale gebouwde omgeving. Deze rol zal in deze bijlage duidelijk worden gemaakt.

Om het technische potentieel van energieleverende nieuwbouwwoningen aan te geven, staan in
deze bijlage de volgende stappen beschreven:

 definiëring van de gebouwde omgeving;
 beschrijving van de energievoorziening van de gebouwde omgeving;
 beschrijving van de ontwikkelingen in de woningvoorraad;
 bedrijving het van huidige en toekomstige huishoudelijke energieverbruik;
 beschrijving van de ‘Building Future’ visie;
 beschrijving van het ‘Busines as Usual’ sceanrio;
 beschrijving van het ‘Building Future’ scenario;
 beschrijving van de haalbaarheid van het ‘Building Future’ scenario.

14 Aandeel in het totale Nederlandse energieverbruik. Cijfers zijn gebaseerd op: CBS, Energieverbruik in Nederland in
2005.
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B1.2De gebouwde omgeving

B1.2.1 Omschrijving van de Nederlandse gebouwde omgeving
In de ruimste zin van het woord bestaat de gebouwde omgeving uit alle fysieke menselijke
ingegrepen in de natuurlijke omgeving. Met deze ingrepen controleert de mens de natuurlijke
omgeving door deze zo optimaal mogelijk in te richten voor verschillende maatschappelijke
activiteiten. Als gevolg van deze landschapsinrichting is de gebouwde omgeving in de loop der
tijd uitgegroeid tot een gemêleerd geheel van bouwkundige bouwwerken, civieltechnische
bouwwerken, energievoorzieningen, de fysieke infrastructuur, recreatiegebieden, land- en
tuinbouwgronden, etc. Tussen de verschillende onderdelen van de gebouwde omgeving bestaan
uiteenlopende institutionele, management en operationele relaties [Lawrence & Low, 1990].

In dit rapport wordt bij het definiëren van de gebouwde omgeving de classificering van het CBS
gehanteerd. Hierdoor zal de industrie, transportsector en land- en tuinbouw buiten beschouwing
worden gelaten en zal de gebouwde omgeving bestaan uit utiliteiten en woningen en de nabije
omgeving ervan. Utiliteiten zijn gebouwen met een dienstverlenende functie en omvatten alle
bedrijven buiten de industrie, energiesector en de land- en tuinbouw, plus de non-profit sectoren:
overheid, zorg en onderwijs [SenterNovem, 2004]. Woningen zijn gebouwen met een residentiële
of woonfunctie. Hierbij kan grofweg onderscheid worden gemaakt tussen de volgende
woningtypes: (1) (Half) vrijstaande woning, (2) eengezins- of rijtjeswoning, (3) galerijwoning en (4)
Portiekwoning/appartement. 15 Alle woningen tezamen vormen de Nederlandse woningvoorraad.

B1.2.2 De energievoorziening van de gebouwde omgeving
De gebouwde omgeving heeft invloed op de natuurlijke omgeving in de vorm van milieubelasting.
Ten eerste is er sprake van directe milieubelasting omdat habitatten en ecosystemen worden
aangetast door het grond- en materiaalgebruik ten behoeve van gebouwen, infrastructuur en
overige inrichtingen. Daarnaast is er sprake van indirecte milieubelasting omdat de productie en
het gebruik van de primaire energie ten behoeve van gebruikersactiviteiten in en om gebouwen,
met de huidige energievoorziening, voor het overgrote deel gepaard gaan met een verslechterde
luchtkwaliteit, temperatuurstijging en toekomstige schaarste aan fossiele energie [EPA, 2001]. Het
energieverbruik ligt in 2005 ongeveer rond de 1000 PJ en is onder te verdelen in energieverbruik
ten behoeve van warmte en elektriciteit. In Tabel 11 is het energieverbruik in de gebouwde
omgeving weergegeven.

Tabel 11: Energieverbruik in de gebouwde omgeving

Warmte Elektriciteit Totaal
Secundair Primair

Woningen* [PJ] 337 87 424 543
Utiliteit ** [PJ] 143 82 225 424

Totaal [PJ] 480 169 649 967
* Energieverbruik in 2005
** Energieverbruik in 2002. Energieverbruik na 2002 is niet bekend.

[Bron: Energie.nl]

Voor de energievoorziening ten behoeve van ruimteverwarming, koken en warmwater, is in 2005,
97% van de huishoudens aangesloten op het gasnet en 3% op warmtenetten. De verbruikte
elektriciteit in de gebouwde omgeving in 2005 is voor het grootste deel geproduceerd met aardgas

15 In werkelijkheid zijn er meer dan 200 woningtypes te onderscheiden binnen de Nederlandse gebouwde omgeving. Om
het overzicht te bewaren en om het hanteerbaar te maken, wordt bij het categoriseren van woningen vaak onderscheid
gemaakt in vier woningtypes.
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(52%), gevolgd door kolen (22%), kernenergie (10%), duurzame bronnen (13%) en overige
bronnen (3%). De verbranding van biomassa heeft met 52% het grootste aandeel in de duurzaam
opgewekte bronnen, gevolgd door wind met 32%. Zonne-energie (in de vorm van fotovoltaïsche
panelen) heeft binnen de duurzame bronnen een aandeel onder de 1%. In totaal is 83% van de
verbruikte elektriciteit in Nederland geproduceerd en is 17% geïmporteerd, voornamelijk vanuit in
Duitsland, Frankrijk en België. [www.energie.nl].

B1.3De Nederlandse woningvoorraad

B1.3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen
Ervan uitgaande dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zich doorzetten, zal het
energieverbruik in de gebouwde omgeving niet drastisch afnemen. Dit is in belangrijke mate het
gevolg van een toenemend aantal huishoudens en de ontwikkelingen rond de samenstelling
ervan. Volgens de prognose van het CBS zal de komende decennia het aantal huishoudens
toenemen van 6,9 miljoen in 2006 tot 8,3 miljoen in 2035. Na 2035 stabiliseert de groei en kan er
zelfs sprake zijn van een lichte daling. De groei doet zich voor een groot deel voor bij
eenpersoonshuishoudens, als gevolg van veranderende relatievormen en relatieontbindingen.
Daarnaast zal de groei vooral plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. Van
provincies buiten de randstad daalt het bevolkingsaantal, als gevolg van een combinatie van (1)
de relatief minder gunstige economische ontwikkelingen ten opzichte van de rest van Nederland,
(2) de minder gunstige ontwikkeling op de regionale woningmarkten ten opzichte van België en
Duitsland en (3) de vergrijzing [Jong, 2005].

Door de aanhoudende stijgende economische groei neemt de behoefte bij de consument aan een
hogere woon- en leefkwaliteit toe. Deze toenemende kwaliteitseisen manifesteren zich in eerste
instantie in de behoefte aan meer ruimte in zowel de woning als de directe leefomgeving rond de
woning. Verwacht wordt dat deze ruimtebehoefte zal leiden tot de herstructurering van bestaande
wijken en woningen en de ontwikkeling van nieuwbouwwijken die worden gekenmerkt door een
kleinschaligere opzet met een lagere bewoningsdichtheid en meer variëteit, groen en
waterpartijen in vergelijking met huidige woonwijken. Er wordt een vraagverschuiving verwacht
van rijtjeswoningen naar meer (half)vrijstaande woningen [Correljé et al., 2000]. Daarnaast wordt
een verschuiving verwacht in de percentuele verhouding tussen sociale huurwoningen en
koopwoningen van 38%/54% in het jaar 2000 naar ongeveer 16%/78% in het jaar 2050
[Klinkenberg, 2004]. Dit houdt in dat projectontwikkelaars, aannemers en particulieren, in
tegenstelling tot woningbouwcorporaties en beleggers, in toenemende mate vorm zullen gaan
geven aan de toekomstige woningvoorraad.

In tweede instantie manifesteren de toenemende kwaliteitseisen van de consument zich in de
behoefte aan een woning met een eigen identiteit, waarbij de woning als luxe consumptiegoed
wordt beschouwd. Dit wordt gedreven door de toenemende mate van individualiseren binnen de
Nederlandse samenleving. Hierbij hebben het uiterlijk van de woning, een comfortabel
binnenklimaat en elektronische apparatuur een hoge prioriteit. Verwacht wordt dat de rolverdeling
tussen producenten en consumenten bij het bouwen van toekomstige nieuwbouwwoningen gaat
verschuiven en dat consumenten hierbij meer zeggenschap krijgen over hun toekomstige woning
[Correljé et al., 2000]. Momenteel worden jaarlijks ongeveer 12000 à 13000 van de
nieuwbouwwoningen door particuliere opdrachtgevers gebouwd. Dit is ongeveer 15 procent van
de nieuw te bouwen woningvoorraad. In Friesland is het percentage particuliere opdrachtgevers
relatief hoger ten opzichte van de rest van Nederland [www.Senternovem.nl].

B1.3.2 Ontwikkelingen in de woningvoorraad
De ontwikkelingen in de Nederlandse woningvoorraad zijn voor een belangrijk deel gerelateerd
aan het groeiende aantal huishoudens en de veranderende eisen en behoeften van bewoners aan
gebouwen met een woonfunctie. De groei van het aantal huishoudens, de veranderende
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samenstelling van de bevolkingsverdeling en de toenemende kwaliteitseisen van consumenten,
leiden tot een toename van de huidige woningvoorraad en een verandering in de samenstelling
van woningtypes en woonlocaties [Bijsterveld, 2006]. Momenteel is er binnen de Nederlandse
woningmarkt sprake van een tekort aan woningen van 2,5% [Vrom, 2006].

Om gehoor te geven aan de toenemende kwaliteitsbehoefte aan woningen en om het tekort aan
woning in te lopen, zullen verschillende mutaties van de huidige woningvoorraad moeten
plaatsvinden. De huidige woningcapaciteit wordt hierbij uitgebreid met nieuwbouwwoningen.
Daarentegen zal sloop van bestaande woningen plaatsvinden. Volgens Thomsen is sloop een
middel om van een overmaat aan goedkope, minder gewilde sociale huurwoningen af te komen.
Daarnaast spelen persoonlijke voorkeuren, bestuurscultuur, vooroordelen en verborgen agenda’s
een belangrijke rol bij de beslissing om tot sloop over te gaan. Dit leidt er toe dat er te veel en te
snel wordt gesloopt in Nederland. Het is in veel gevallen beter om de levensduur van bestaande
woningen te verlengen door renovatie, groot onderhoud of installatievervanging toe te passen
[Thomson, 2006]. In figuur 18 zijn de verschillende mutaties van de woningvoorraad
weergegeven.

Nieuwbouw Woningvoorraad Sloop

Renovatie

Groot onderhoud

Installatievervanging

Figuur 18: Schematische weergave van mutaties in de Nederlandse woningvoorraad
[Bron: TNO & ECN, 2004]

In 2006 omvat de woningvoorraad 6,9 miljoen woningen. Naast het in §B1.2.1 gemaakte
onderscheid naar woningtype, kan binnen de woningvoorraad onderscheid worden gemaakt naar
eigendom (koop of huur) en bouwperiode. Bijna de helft (48%) van de woningvoorraad bestaat uit
eengezinswoningen, gevolgd door (half)vrijstaande woningen (27%),
portiekwoningen/appartementen (18%) en galerijwoningen (7%). Van deze woningen bestaat 55%
uit koopwoningen, 35% uit sociale huurwoningen en 10% uit particuliere huurwoningen. Ruim
driekwart (78%) van de woningvoorraad is gebouwd na de tweede wereldoorlog. Om een beeld te
krijgen van de woningvoorraad tot en met het jaar 2050 kunnen de trends voor nieuwbouw, sloop,
renovatie, groot onderhoud en installatievervanging worden doorgetrokken. In dit rapport wordt
uitgegaan van de onderstaande ontwikkelingen voor de woningvoorraad [TNO & ECN, 2004]:

 Een toename van 6,8 miljoen woningen in 2000 tot 8,2 miljoen woningen in 2030. De
woningvoorraad neemt tot 2030 toe, hierna stabiliseert de groei.

 Momenteel worden er 15000 woningen per jaar gesloopt, dit aantal stijgt licht.
 Het aantal renovaties (nu 15000/jaar), groot onderhoud (nu 300000/jaar) en

installatievervanging (nu 450000/jaar) van bestaande bouw zal licht stijgen.

Uit de bovenstaande ontwikkelingen kan worden afgeleid dat het woningbestand in 2030 is
toegenomen met 1,4 miljoen woningen. Rekening houdend met het aantal te slopen woningen,
zullen er in de periode 2006 tot 2030 ongeveer 2 miljoen nieuwbouwwoningen worden
gerealiseerd en in de periode 2030 tot 2050 nog eens 0,3 miljoen. Dit betekent dat de
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woningvoorraad in 2050 voor 2/3 uit (voor 2006 gebouwde) bestaande bouw bestaat. Woningen
gebouwd tussen 1945 en 1974 zijn in het jaar 2050 met een aandeel van 25% van de totale
woningvoorraad een dominante groep [Klinkenberg, 2004]. Het mutatieverloop van de
woningvoorraad is in de onderstaande grafiek weergegeven.

Figuur 19: Ontwikkelingen in de woningvoorraad per woningtype tot 2050
[Bron: Klinkenberg, 2004]

B1.4Energieneutraliteit in de gebouwde omgeving
Het gemiddelde huishouden binnen de Nederlandse woningvoorraad verbruikt in 2005 gemiddeld
3397 kWh (12,23GJ) aan elektriciteit en 1664m3 (34,58GJ) aan aardgas [www.energie.nl]. Deze
energie is bestemd voor gebouwgebonden (65%) en gebruiksgebonden (35%) doeleinden. Het
gebouwgebonden energieverbruik bestaat uit energieverbruik ten behoeve van vaste installaties
en apparatuur voor verwarming en koeling, ventilatie, warmwater en verlichting. Het
gebruiksgebonden energieverbruik bestaat uit energieverbruik ten behoeve van huishoudelijke
apparatuur in en om het gebouw. Daarnaast kan nog een derde vorm van huishoudelijk
energieverbruik worden onderscheiden, namelijk het omgevingsgebonden energiegebruik. Dit is
het energieverbruik gerelateerd aan de gebouwde omgeving bestaande uit energieverbruik ten
behoeve van lokale processen zoals lokaal transport, veiligheid, recreatie etc.

Door de nadelige effecten van de huidige energievoorziening (zie §B1.1) is het wenselijk om het
gemiddelde huishoudelijke energieverbruik en de voorziening ervan in de hierboven beschreven
verbruikscategorieën te wijzigingen. Om dit te bereiken zullen duurzame maatregelen moeten
worden toegepast. Deze maatregelen kunnen over het algemeen onderverdeeld worden in de drie
stappen van de Trias Energetica. Hierbij is de eerste stap relatief het meest duurzaam en de
laatste het minst. De te nemen stappen zijn: (1) de besparing van energie, (2) de productie van
duurzame energie en (3) het efficiënter omspringen met fossiele energie. Voor het toepassen van
energieleverende woningen kan een extra stap worden toegepast, namelijk het opslaan van
(lokaal geproduceerde) energie.

Door het toepassen van duurzame maatregelen volgens de Trias Energetica, binnen de
verschillende gebruikscategorieën en bij bestaande en nieuw te bouwen woningen en utiliteiten,
aangevuld met wijkoplossingen, kan in theorie energieneutraliteit in de gebouwde omgeving
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worden gerealiseerd met hedendaagse technologieën. Energieneutraliteit houdt in dat de
gebouwde omgeving zelf in haar netto energiebehoefte aan warmte en elektriciteit kan voorzien.
Hierbij zal het huidige fossiele energieverbruik tot nu moenten worden gereduceerd.
Energieneutraliteit in de gebouwde omgeving in 2050 is alleen te realiseren door middel van een
transitie. Volgens Kemp en Geels duidt een transitie op het proces van overgang van de ene
semi-stabiele situatie naar de andere [Kemp & Geels 2000]. In dit geval van (A) een op fossiele
energie gebaseerde, centraal opgewekte energievoorziening naar (B) een (gedeeltelijk lokaal
opgewerkte) duurzame energievoorziening. Het gewenste transitieverloop volgens de ‘Building
Future’ visie, in vergelijking met de huidige gang van zaken (Business as usual), is weergegeven
in het onderstaande figuur.

Figuur 20: Gewenst transitieverloop binnen de GO volgens de ‘Building Future’ visie
[bron: TNO & ECN, 2002]

B1.5De toekomstige huishoudelijke energievraag tot 2050

B1.5.1 Potentieelstudie gebouwconcepten 2050
Het in Figuur 20 gewenste transitieverloop en de hieraan gerelateerde toekomstige energievraag
van de woningvoorraad, is uitgewerkt in de door ECN uitgevoerde potentieelstudie
gebouwconcepten 2050 [Opstelten et al., 2006]. In deze studie is een rekenmodel opgezet met
verschillende te wijzigen parameters, waardoor het mogelijk is om verschillende scenario's te
doorlopen. Ten behoeven van de ‘Building Future’ visie is het scenario 'Business As Usual' (BAU)
uitgezet tegen het scenario '‘Building Future’' (BF). De ontwikkelingen van de woningvoorraad (zie
§B1.2) en de totale huishoudelijke energieconsumptie in het jaar 2000 (gemiddeld 3083 kWh per
huishouden), dienen als input voor beide scenario's en aan de hand van verschillende variabelen
kan de verwachte toekomstige energievraag worden bepaald. In de onderstaande tabel zijn de
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waarden voor de verschillende variabelen van beide scenario's weergegeven. De hieraan
gerelateerde maatregelen in de vorm van ambities staan in §B1.5.2 beschreven.

Tabel 12: Parameters van het ‘Business As Usual’- en het ‘Building Future’ scenario

Frequentie Energiereductie t.o.v. 2000

Aardgas Elektriciteit
BAU BF BAU BF

Renovatie bestaand 45 jaar -15% -75%* -20% +1700 kWH / a*
Groot onderhoud 15 jaar*** -5% -15%* -20% -20%**

Installatievervanging 15 jaar -6% -50%** -10% -50%**
Nieuwbouw (o.a. EPN) jaarlijks -5% -40%* -5% +4000 kWh /a*

Huish. apparatuur jaarlijks (+)1% -2%*
* Verloop via S-curve: Introductie in 2015 en gemeengoed in 2025
** Verloop via S-curve: Introductie in 2020 en gemeengoed in 2035
*** Twee maal per 45 jaar en niet gelijktijdig met renovatie

[Bron: Opstelten et al., 2006]

De bovenstaande parameters voor beide scenario's resulteren in het in figuur 21 weergeven
verloop van de primaire huishoudelijke energievraag tot en met het jaar 2050. Het Business As
Usual scenario laat zien dat, als de huidige ontwikkelingen zich door zetten, de energievraag van
de Nederlandse woningvoorraad licht zal dalen van 518 PJ in 2000 tot en 460 PJ in 2050. De
lichte afname van de energievraag van de woningvoorraad wordt veroorzaakt door de verwachte
afnemende energievraag ten behoeve van ruimteverwarming voor bestaande en nieuw te bouwen
woningen door verlaging van de EPC-normering en verbeteringen van energietechnologieën.
Daarentegen stijgen in het scenario de energievraag voor warm tapwater en de energievraag voor
gebruiksgebonden doeleinden. Door een verscheidenheid aan ambitieuze maatregelen is het
mogelijk om de huidige gang van zaken ontrent de ontwikkelingen van het fossiele energiegebruik
van de woningvoorraad, te reduceren tot 100 Pj in het jaar 2050. Dit verloop wordt beschreven
door het ‘Building Future’ scenario.

B1.5.2 ‘Building Future’ scenario
Het scenario ‘Building Future’ beschrijft een mogelijke uitwerking van het gewenste
transitieverloop voor de totale Nederlandse gebouwde omgeving (woningen en utiliteiten),
gebaseerd op de ‘Building Future’ visie (zie figuur 20). Het scenario toont aan dat, door middel
van duurzame maatregelen, met bestaande en in de nabije toekomst technisch haalbare
technologieën, de totale (fossiele) energievraag binnen de gebouwde omgeving, gereduceerd kan
worden tot ongeveer 200 PJ in het jaar 2050.16 Om dit te bereiken moeten binnen de
woningvoorraad verschillende ambitieuze duurzame maatregelen worden gerealiseerd. Hieronder
staan de ambities ten opzichte van het referentiejaar 2000 beschreven voor het verwezenlijken
van energieneutraliteit binnen de Nederlandse woningvoorraad tot 2050.

 Renovatie van bestaande woningen vindt gemiddeld per woning elke 45 jaar plaats. Tot
2015 zal een renovatie, 15% van het gasverbruik (BAU) en 20% van het
gebouwgebonden elektriciteitsverbruik (BAU) reduceren. In het ‘Building Future’ scenario
worden er vanaf het jaar 2015 renovatieconcepten voor bestaande woningen

16
Deze 200 PJ wordt in tweeën gedeeld waardoor er voor de woningvoorraad in 2050 een (fossiele) energievraag van

ongeveer 100 PJ is.
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geïntroduceerd, welke in 2025 gemeengoed zijn. De renovatieconcepten reduceren het
gasverbruik met 75%. Daarnaast leveren gerenoveerde woningen na 2015 gemiddeld
1700 kWh per jaar aan elektriciteit door middel van PV-panelen.

 Groot onderhoud van bestaande woningen vindt gemiddeld per woning elke 15 jaar en
twee maal in de 45 jaar (niet gelijktijdig met renovatie) plaats. Tot 2015 zal groot
onderhoud het gasverbruik met 5% (BAU) en het gebruiksgebonden elektriciteitsverbruik
met 20% reduceren (BAU). In het ‘Building Future’ scenario zal vanaf het jaar 2015 groot
onderhoud met een reductie van aardgasverbruik van 15% worden geïntroduceerd.
Daarnaast zal er reductie van gebouwgebonden elektriciteitsverbruik zijn van 20%. Door
middel van een diffusie via een s-curve zal dit alles in 2035 gemeengoed zijn.

 Installatievervanging in bestaande woningen vindt gemiddeld per woning elke 15 jaar
plaats. Tot 2020 zal vervanging van installaties het aardgasverbruik met 6% en het
elektriciteitsverbruik met 10% reducerende (BAU). Na 2020 wordt installatievervanging
met energiereductie van 50% geïntroduceerd. Middels een implementatieverloop via een
s-curve zal dit in 2035 gemeengoed zijn.

 Tot 2015 zal het gebruiksgebonden energieverbruik jaarlijks met 1% toenemen (BAU).
Vanaf 2015 zullen stand-by killers en warmteterugwinning en -opslag in huishoudelijke
apparatuur worden geïntroduceerd, die, middels het verloop via een s-curve, in 2025
gemeengoed zijn. Hierdoor wordt vanaf 2025 het gebruiksgebonden elektriciteitsverbruik
van huishoudens jaarlijks met 2% gereduceerd.

 Aanscherping van de EPN normering voor nieuwbouwwoningen en de sloop van
bestaande woningen leidt tot een jaarlijkse energiereductie van respectievelijk 5%
(gebruiksgebonden) en 4% (gebouwgebonden). Vanaf 2015 worden in het ‘Building
Future’ scenario woningen geïntroduceerd die gebruik maken van passieve zonne-
energie, wat resulteert in een gasverbruikreductie van 40%. Daarnaast leveren deze
woningen gemiddeld 4000 kWh per jaar aan elektriciteit. Deze 4000 kWh is gebaseerd op
het gemiddelde dakoppervlak van nieuwbouwwoningen (30 m2), volledig bedekt met
fotovoltaïsche panelen. In verband met het fluctuerende aanbod van zonnestraling zal de
opgewekte elektriciteit lokaal worden opgeslagen. De energieleverende woningen
(WAELS-woningen) zullen via het verloop van een S-curve in 2015 in de gebouwde
omgeving worden geïmplementeerd en in het jaar 2025 gemeengoed zijn. Dit alles
resulteert in een reductie van de fossiele energievraag van 140 PJ in het jaar 2050 in
vergelijking met het business as usual scenario.

 De resterende energievraag van 200 PJ in 2050 wordt in tweeën gedeeld, waardoor, om
een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 te bereiken, de totale woningvoorraad
in 2050 in 100 PJ van duurzame energie moet worden voorzien, door middel van locale of
externe bronnen.

Het realiseren van de bovenstaande ambities leidt tot de grafiek in figuur 21 en tabel 13.
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Figuur 21: Toekomstige primaire energievraag van huishoudens
[Bron: Opstelten et al., 2006

Tabel 13: Primaire energievraag tot 2050 van de woningvoorraad en gemiddeld per woning
[Bron: Opstelten et al., 2006]

Energievraag 2000 2007 2015 2030 2050
Woningvoorraad Totaal [PJ] 542 544 538 355 102

Gas [PJ] 353 337 316 206 57
E totaal [PJ] 189 207 222 149 45

Egebruik [PJ] 156 175 193 166 100
Egebouw [PJ] 33 32 29 -17 -56

Per woning Totaal [GJ] 83 79 73 46 13
Gas [GJ] 54 49 43 27 7
E totaal [GJ] 29 30 30 19 6

Egebruik [GJ] 23 25 26 21 13
Egebouw [GJ] 5 5 4 -2 -7

B1.5.3 Haalbaarheid van het ‘Building Future’ scenario
Het ‘Building Future’scenario toont het technische potentieel van energieleverende woningen aan.
Het potentieel geeft aan dat het haalbaar is om de in §B1.5.1 beschreven ambities te bereiken
met technologieën die nu of in de nabije toekomst te realiseren zijn. Voor het bereiken van
energieneutraliteit binnen de woningvoorraad moeten alle ambities worden verwezenlijkt door
middel van de in §B1.5.2 beschreven, of hieraan gelijkwaardige, maatregelen. Als een of
meerdere ambities niet volledig slagen zal er een groter gat ontstaan tussen de energievraag en
het aanbod van duurzame energie. Voor nieuwbouwwoningen ligt het grootste
energiereductiepotentieel in het grootschalig toepassen van energieleverende woningen.

Voor de grootschalige toepassing, is het technische potentieel van energieleverende woningen
alleen niet afdoende. In de praktijk is een succesvolle grootschalige toepassing onderhevig aan

Maximale
aandeel
WAELS
(140 PJ)
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uiteenlopende factoren die van invloed zijn op de inbedding in de sector en de maatschappij. Het
is daarom belangrijk om, naast de technologische aspecten, ook met de economische,
ecologische, technologische, sociaal-culturele en bestuurlijke aspecten rekening te houden.
Bepalende maatschappelijke invloedsfactoren zijn bijvoorbeeld: de ontwikkelingen in de
woningvoorraad, klimatologische veranderingen, technische ontwikkelingen, politieke
veranderingen, de economische groei/terugslag en structuur, het welvaartsniveau, de
energieprijzen, calamiteiten, etc. Daarnaast spelen verschillende sectorale invloedsfactoren een
rol waaronder: marktmechanismen en gebruikersactiviteiten.

B1.6Conclusie
De huidige gang van zake, met betrekking tot het gemiddelde Nederlandse huishoudelijke
energieverbruik en de huidige structuur van de energievoorziening van de Nederlandse gebouwde
omgeving, leidt naar een ongewenste toekomstige situatie. Met het scenario “Business as Usual”
wordt aangetoond dat de toekomstige energievraag van de Nederlandse woningvoorraad licht zal
dalen van 518 PJ in 2000 tot en 460 PJ in 2050. Dit is niet voldoende om te voorkomen dat de
Nederlandse samenleving op termijn zal worden geconfronteerd met verschillende problemen
zoals milieu- en klimatologische veranderingen en een schaarste aan fossiele brandstoffen.
Omdat de Nederlandse economie sterk gekoppeld is aan olie en gas, zal dit een grote
economische impact met zich meebrengen. Om te komen tot energieneutraliteit binnen de
Nederlandse woningvoorraad is het noodzakelijke om duurzame maatregelen te nemen in zowel
de bestaande gebouwvoorraad als de nieuw te bouwen gebouwvoorraad. Voor de nieuw te
bouwen woningvoorraad is het grootste potentieel te behalen met energieleverende
nieuwbouwwoningen.

Met de huidige of in de nabije toekomst technische mogelijkheden is het technische potentieel dat
energieleverende woningen, met een maximaal aandeel van ongeveer 140 PJ in het jaar 2050,
een bijdrage leveren aan een energieneutrale gebouwde omgeving. Dit betekent dat
energieleverende woningen maximaal 13 procent voor hun rekening kunnen nemen van de
mogelijk in 2050 te behalen reductie van de fossiele energievraag in de gebouwde omgeving. Om
dit te bereiken zullen vanaf het jaar 2015 woningen op de woningmarkt geïntroduceerd moeten
worden welke: (1) voldoen aan de passief huisstandaard, (2) zijn uitgerust met een volledig
dakoppervlak aan zonnepanelen, (3) zijn uitgerust met technieken om energie op te slaan en (4)
energieoverschotten kunnen distribueren naar andere woningen. Deze woningen zullen vanaf
2025 gemeengoed zijn, wat wil zeggen dat vrijwel alle nieuwbouwwoningen op deze wijze
gebouwd worden.

Het technisch potentieel van energieleverende woningen alleen is niet afdoende voor een
grootschalige toepassing ervan. In de praktijk is een succesvolle maatschappelijke inbedding van
energieleverende nieuwbouwwoningen onderhevig aan uiteenlopende invloedsfactoren die zich
voordoen op verschillende gebieden in de gebouwde omgeving. Deze invloedsfactoren kennen
een bepaalde mate van onzekerheid en kunnen enorme barrières opwerpen of juist kansen
bieden voor een succesvolle maatschappelijke inbedding. Om tot een succesvolle
maatschappelijke inbedding van energieleverende nieuwbouwwoningen te komen moet
geanticipeerd worden op de barrières en kansen. Hierdoor zal het proces gepaard moeten gaan
met uiteenlopende veranderingen.
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Bijlage 2: Lijst met interviewvragen en enquête

Interview WAELS

Inleiding
Als onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Building Future’ wordt door TNO en ECN
gewerkt aan een energieneutrale gebouwde omgeving voor 2050. TNO en ECN hebben
deze ambitie neergelegd in het ERGO-Programma (Energie Reductie Gebouwde
Omgeving). Binnen ERGO wordt langs de paden reductie, opwekking en opslag van
energie gewerkt aan deze doelstelling. Daarbij komen zowel de bestaande
gebouwvoorraad en de nieuwbouw aan de orde.

In het ERGO programma zijn projecten gedefinieerd, waarbinnen onderdelen verder
worden uitgewerkt tot oplossingen voor de praktijk. Het project Woningen Als
EnergieLeverend Systeem (WAELS III) dat in het kader van het EOS Lange Termijn
Programma van SenterNovem wordt uitgevoerd, richt zich op de nieuw te bouwen
woningen. In het kader van dit project wordt dit interview gehouden. Het uitgangspunt
van dit project is dat de energiehuishouding van de nieuw te bouwen woningen in de
toekomst netto positief is, m.a.w. de woning dient meer energie op te wekken dan door de
bewoners wordt verbruikt.

Opzet interview
Het interview duurt circa 2 uur. In het eerste deel van het interview wordt aandacht
besteed aan de, voor u, belangrijkste factoren die het in de praktijk realiseren van
energieleverende woningen beïnvloeden. De nadruk zal hier in de eerste plaats liggen op
de manier waarop deze factoren van invloed zijn. In het laatste deel zal worden
geprobeerd prioriteit in de invloedsfactoren aan te brengen.

Doel interview
Het doel van dit interview is tweeledig:

a. Achterhalen van de belangrijkste invloedsfactoren (barrières en kansen) op de
ontwikkeling van energieleverende woningen en de reden van het belang.

b. Achterhalen van het toekomstig belang van de ontwikkeling van een woning
als energieleverend systeem voor (markt)partijen.
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INTERVIEW

0. Uw gegevens

Naam :

Bedrijf/organisatie :

Telefoonnummer :

E-mail: :

Datum interview :

Aanwezigen :
○ … (…)
○ … (…)
○ … (…)
○ … (…)

1. Achtergrond

a. Bij wat voor projecten is uw bedrijf betrokken?

b. Welke rol speelt u zelf, binnen of namens deze organisatie?

c. Welke ervaring heeft u op het gebied van energie zuinig bouwen c.q.
energiebesparende maatregelen?

○ de passiefhuisstandaard
○ opwekking van fotovoltaïsche en thermische zonne-energie
○ opslag van energie
○ distributie van energieoverschot

2. Toekomstbeeld en energieneutraliteit

a. Onderkent u het belang van een energie neutrale gebouwde omgeving en aan
welke oplossingen denkt u dan?

b. Onderkent u het belang / de noodzaak van een energieleverende woning?

c. Wat is uw beeld bij een energieleverende woning?
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d. Heeft u belang bij de ontwikkeling van een energieleverende woning?

e. Wie heeft er wel / nog meer belang bij?

f. Waar zal de vraag naar energieleverende woningen volgens u vandaan
(moeten) komen?

g. Hoe kan grootschalige realisatie van energieleverende woningen mogelijk
worden?

3. Techniek en Ontwerp

a. Welke technische factoren m.b.t. energieopwekking, opslag en vraagbeperking
zijn van belang?

○ Rendement opwekking
○ Rendement opslag
○ Levensduur / bedrijfszekerheid opwekkingssysteem
○ Levensduur / bedrijfszekerheid opslagsysteem
○ Luchtdichtheid van de woning
○ Isolerend vermogen

b. Welke bouwkundige factoren zijn van belang?
○ Type bouwsysteem
○ Omvang van het opslagsysteem
○ Mate van integratie in de gebouwschil (volledig

geïntegreerd versus opbouw)

c. Welke ontwerpfactoren zijn van belang?
○ Oriëntatie van de woning
○ Vormgeving kapconstructie
○ Functieverandering / verbouwing
○ Uitstraling / esthetica opwekkingssysteem
○ Omringende bebouwing
○ Kwaliteit wooncomfort

d. Wat vindt u van de technische specificaties van de WAELS-woning?
(specificaties worden getoond tijdens interview)

○ Wat zijn de knelpunten voor de specificaties?
○ Wat zijn de randvoorwaarden voor de specificaties?
○ Vanaf wanneer is het mogelijk om WAELS-woningen

volgens deze specificaties te bouwen?

e. Welke technieken komen nog meer in aanmerking voor een WAELS-woning?
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4. Actoren en bouworganisatie

a. Welke factoren zijn in de Initiatieffase volgens u het meest van belang?
○ Eigendom van energieopwekkingsysteem
○ Type energieleverancier
○ Eigendom van de woning

b. Welke factoren zijn in de Realisatiefase volgens u het meest van belang?
○ Type bouwproces
○ Invloed en kennis van ontwerper
○ Kwaliteit van de uitvoering
○ Gekwalificeerd (bouwplaats)personeel

c. Welke factoren zijn in de Beheerfase volgens u het meest van belang?
○ Hinder voor bewoner van beheer
○ Eenvoud van beheer
○ Informatieoverdracht m.b.t. gebruik
○ Bewonersgedrag

d. Zijn er veranderingen in de rolverdeling nodig t.b.v. van het grootschalig
realiseren van Energieleverende woningen?

○ Energiebedrijf
○ Gebruiker
○ Industrie

e. Waar in het bouwproces liggen de grootste obstakels voor energieleverende
woningen?

○ Fragmentatie
○ Verschillende belangen
○ Proces is aanbodgestuurd
○ Verdelingen van verantwoordelijkheden
○ Communicatie tussen partijen

f. Op welke manier kan er een optimale samenwerking tussen verschillende
partijen worden bereikt?

g. Welke belemmeringen brengt de huidige manier van aanbesteden met zich mee
voor het realiseren van WAELS-woningen?
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5. Markt en economie

a. Welke economische factoren zijn van belang?
○ Economie Nederland
○ Financieringsmogelijkheden (bijv. hypotheek)
○ Investeringsomvang
○ Terugverdientijd / rendement op investeringen
○ Onderhoudskosten

b. Welke partijen zouden opdrachtgever kunnen zijn voor een energieleverende
woning?

○ Energiemaatschappijen
○ Ontwikkelaars
○ Bouwbedrijven
○ Consumenten
○ Overheid
○ Woningbouwcorporaties
○ Institutionele beleggers

c. Welke partijen zijn van belang voor het juist functioneren van een
energieleverende woning?

○ Bewoner(sgedrag)
○ Ontwerper
○ Bouwbedrijf
○ Projectontwikkelaar

d. Wanneer is energieopwekking op woningniveau interessant voor
energiebedrijven?

e. Welke partijen zijn de meest geschikte opdrachtgevers bij de introductie van
energieleverende woningen?

6. Beleid en regelgeving

a. Is ingrijpen van de EU van belang en wenselijk?
○ Regelgeving
○ Subsidies

b. Is ingrijpen van de overheid van belang en wenselijk?
○ EPC voor nieuwbouw
○ EPBD voor bestaande bouw
○ Certicificatie woning
○ Subsidies



88

c. Is het gemeentelijk beleid van belang en wenselijk?
○ Bestemmingsplan
○ Verstrekken bouwvergunning

7. Kennisontwikkeling en -verspreiding
a. Hoe ontstaan innovaties in de bouwsector?

b. Hoe kan innovatie in de bouwsector worden gestimuleerd? (Innoverend
bouwklimaat)

c. Hoe kan het opdoen van kennis en evaring tussen partijen worden
geoptimaliseerd?

d. Hoe kunnen deze kennis en ervaring optimaal worden gebundeld en
uitgewisseld tussen partijen?

e. Welke rol bij het ontwikkelen en verspreiden van kennis heeft:
○ De publieke sector
○ Het bedrijfsleven
○ Kennisinstellingen

8. Resumé
a. Wat zijn volgens u de grootste obstakels voor het realiseren van een

energieleverende woning?

b. Voor wie (welke partij) liggen er de grootste kansen?

c. Hoe ziet u, uw eigen rol in deze ontwikkelingen?

d. Op wat voor termijn verwacht u dat de eerste energieleverende woningen
geïntroduceerd c.q. in de markt gezet worden?

e. Welke veranderingen moeten er op kortetermijn gaan plaatsvinden t.b.v. van
WAELS.
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9. Afsluiting
Kunt u aangeven in welke mate de onderstaande factoren invloed hebben op de
succesvolle implementatie van WAELS-woningen in Nederland?

Factor Mate van belang
weinig <-> Veel

1 2 3 4 5
Toekomstbeeld en energieneutraliteit
Hoogte energieprijzen
Landen die eigenaar zijn van energievoorraden
Ontwikkeling nieuwe opwekkingstechnologieën
Ontwikkeling energie-opslagstechnologieën
CO2 draagt bij aan opwarming aarde
Demografische samenstelling maatschappij

Actoren en bouworganisatie
Partij die eigenaar is van energieopwekkingsysteem
Partij die eigenaar is van de woning
Macht netbeheerder
Macht en kennis van ontwerper
Kwaliteit van uitvoering
Type bewonersgedrag
Type investeerder
Type opdrachtgever
Type bouwproces
Type beheerder van opwekking- en opslagsysteem
Eenvoud beheerwerkzaamheden

Kennisontwikkeling en –verspreiding
Opleidingen voor beheerwerkzaamheden
Opleidingen voor uitvoerende werkzaamheden
Gebruiksaanwijzingen en informatie voor bewoners

Beleid en regelgeving
Beleid van de EU
Regelgeving van de overheid
Subsidie van de overheid
Beleid van de gemeente

Markt en economie
Economie in Nederland
Krapte/ruimte op woningmarkt
Investeringsomvang
Investeringsrisico
Terugverdientijd
Financieringsmogelijkheden opwekking+ installatie
systemen
Waardestijging van WAELS-woningen
Imago energiezuinig leven
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Techniek en ontwerp
Luchtdichtheid van de woning
Isolerend vermogen
Rendement opwekkingsysteem
Levensduur opwekkingsysteem
Rendement opslagsysteem
Levensduur opslagsysteem
Kwaliteit wooncomfort
Milieu-impact over gehele levensketen
Type bouwsysteem
Omvang opslagsysteem
Oriëntatie van de woning
Uitstraling van opwekking en opslagsystemen
Schaalniveau energieopslag
Omringende bebouwing
Flexibele inbouw wordt gewenst
Vervangbaarheid van de techniek
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Bijlage 3: Resultaten enquêtes

Mate van
belang

Weinig <
> Veel

Factor:

1 2 3 4 5

Statistiek: Opmerking:

Toekomstbeeld en energieneutraliteit Opmerking:

1 2 3 4 5

G
ee

n
op

m

N G
em

S
ta

n
de

v

V
A

R

Hoogte energieprijzen 1 3 7 11 4,5 0,93 0,87Zeer Belangrijk
Ontwikkeling energie-opslagstechnologieën 1 4 6 11 4,5 0,69 0,47Zeer Belangrijk
CO2 draagt bij aan opwarming aarde 1 2 1 6 1 10 4,2 1,14 1,29Zeer Belangrijk
Ontwikkeling nieuwe opwekkingstechnologieën 1 3 5 2 10 3,9 0,74 0,54Belangrijk
Landen die eigenaar zijn van energievoorraden 1 4 4 2 11 3,6 0,92 0,85Belangrijk
Demografische samenstelling maatschappij 3 5 1 1 1 10 2,0 0,94 0,89Belangrijk

Actoren en bouworganisatie Opmerking:

1 2 3 4 5

G
ee

n
op

m

N G
em

S
ta

nd
e

v

V
A

R

Eenvoud beheerwerkzaamheden 1 1 1 7 1 9 4,7 0,71 0,50Zeer Belangrijk
Partij die eigenaar is van de woning 1 4 6 10 4,6 0,52 0,27Zeer Belangrijk
Macht en kennis van ontwerper 1 2 4 4 10 4,2 0,79 0,62Zeer Belangrijk
Type bouwproces 1 1 3 5 1 10 4,2 1,03 1,07Zeer Belangrijk
Kwaliteit van uitvoering 1 2 2 6 11 4,2 1,08 1,16Zeer Belangrijk
Type beheerder van opwekking- en opslagsysteem 1 3 4 2 1 9 3,9 0,78 0,61Belangrijk
Partij die eigenaar is van energieopwekkingsysteem 1 1 2 5 2 11 3,5 1,21 1,47Belangrijk Onenigheid

Macht netbeheerder 3 2 3 3 11 3,5 1,21 1,47Belangrijk Onenigheid

Type opdrachtgever 1 2 2 3 2 1 10 3,3 1,34 1,79Belangrijk Onenigheid

Type investeerder 1 2 2 5 1 10 3,1 1,10 1,21Belangrijk
Type bewonersgedrag 3 4 3 1 10 2,0 0,82 0,67Belangrijk

Kennisontwikkeling en –verspreiding

1 2 3 4 5
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A
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Opmerking:

Opleidingen voor uitvoerende werkzaamheden 1 2 4 3 1 10 3,9 0,99 0,99Belangrijk
Opleidingen voor beheerwerkzaamheden 3 1 3 3 1 10 3,6 1,26 1,60Belangrijk Onenigheid

Gebruiksaanwijzingen en informatie voor bewoners 1 2 1 4 2
1 10 3,4 1,35 1,82Belangrijk Onenigheid
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Beleid en regelgeving

1 2 3 4 5
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Opmerking:

Regelgeving van de overheid 1 4 5 1 10 4,4 0,70 0,49Zeer Belangrijk
Beleid van de EU 1 2 5 3 10 4,1 0,74 0,54Zeer Belangrijk
Subsidie van de overheid 1 1 7 2 11 3,9 0,83 0,69Belangrijk
Beleid van de gemeente 2 1 3 4 1 10 3,9 1,20 1,43Belangrijk

Markt en economie

1 2 3 4 5
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Opmerking:

Financieringsmogelijkheden systemen 1 5 5 10 4,5 0,53 0,28Zeer Belangrijk
Economie in Nederland 1 2 4 3 1 9 4,1 0,78 0,61Zeer Belangrijk
Investeringsrisico 1 3 4 3 10 4,0 0,82 0,67Zeer Belangrijk
Waardestijging van WAELS-woningen 1 3 4 3 10 4,0 0,82 0,67Zeer Belangrijk
Investeringsomvang 1 3 5 1 1 9 3,8 0,67 0,44Belangrijk
Krapte/ruimte op woningmarkt 1 5 2 2 1 9 3,7 0,87 0,75Belangrijk
Imago energiezuinig leven 1 3 3 3 1 10 3,4 1,51 2,27Belangrijk Onenigheid

Terugverdientijd 2 1 2 3 3 11 3,4 1,50 2,25Belangrijk Onenigheid

Techniek en ontwerp

1 2 3 4 5 G
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V
A
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Opmerking:

Vervangbaarheid van de techniek 1 3 4 3 7 4,6 0,53 0,29Zeer Belangrijk
Rendement opslagsysteem - elektrisch 1 3 6 1 10 4,5 0,71 0,50Zeer Belangrijk
Kwaliteit wooncomfort 2 2 7 11 4,5 0,82 0,67Zeer Belangrijk
Levensduur opslagsysteem 1 1 4 4 1 9 4,3 0,71 0,50Zeer Belangrijk
Rendement opwekkingsysteem 1 2 4 3 1 9 4,1 0,78 0,61Zeer Belangrijk
Milieu-impact over gehele levensketen 2 4 3 2 9 4,1 0,78 0,61Zeer Belangrijk
Uitstraling van opwekking en opslagsystemen 3 2 4 2 9 4,1 0,93 0,86Zeer Belangrijk
Isolerend vermogen 1 1 1 6 2 9 4,0 1,58 2,50Zeer Belangrijk Onenigheid

Levensduur opwekkingsysteem 1 2 5 2 1 9 4,0 0,71 0,50Zeer Belangrijk
Schaalniveau energieopslag 1 1 3 3 3 8 4,0 1,07 1,14Zeer Belangrijk
Luchtdichtheid van de woning 1 1 1 1 4 3 8 3,8 1,58 2,50Belangrijk Onenigheid

Omringende bebouwing 2 2 3 2 2 9 3,6 1,13 1,28Belangrijk
Type bouwsysteem 1 2 2 1 4 1 10 3,5 1,51 2,28Belangrijk Onenigheid

Oriëntatie van de woning 1 2 1 3 3 1 10 3,5 1,43 2,06Belangrijk Onenigheid

Flexibele inbouw wordt gewenst 1 1 5 1 3 8 3,5 1,31 1,71Belangrijk Onenigheid

Omvang opslagsysteem 2 1 4 2 2 9 3,4 1,51 2,28Belangrijk Onenigheid
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Respondenten:
Zeiler
Oomen
Knoll
Oostra
Amerongen
Fraanje
Hameetman
Tielkes
Dulk
Lichtenberg
Zijdeveld
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B4.1 Inleiding
In deze bijlage staan de belangrijkste bevinding uit de interviews kwalitatief beschreven. Om tot
de kwalitatieve beschrijvingen te komen is de uit de interviews gewonnen informatie uitschreven
en vervolgens binnen zes onderzoekscategorieën per onderwerp geïnventariseerd (zie figuur 16).
Als er binnen een onderwerp sprake is van tegenstrijdige of ontbrekende informatie is de uit de
interviews gewonnen informatie aangevuld met literatuur. De kwalitatieve beschrijvingen worden
gebruikt als input voor de resultaten- en analysetabellen in hoofdstuk 4.

B4.2 Toekomstbeeld en energieneutraliteit

B4.2.1 Belang van factoren
In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven van de categorie ‘Toekomstbeeld en
energieneutraliteit’ van de onder de respondenten gehouden enquête. Deze resultaten worden ter
indicatie gebruikt.

Tabel 14: Resultaten enquête: Toekomstbeeld en energieneutraliteit
Factor Gem St dev Belang Omschrijving
Hoogte energieprijzen 4,7 0,48 Zeer belangrijk §B4.2.2
Ontwikkeling energieopslagtechnologieën 4,4 0,70 Zeer belangrijk §B4.2.4
CO2 draagt bij aan opwarming aarde 4,2 1,20 Zeer belangrijk §B4.2.2
Ontwikkeling nieuwe
opwekkingstechnologieën 4,0 0,71 Zeer belangrijk §B4.2.4
Landen die eigenaar zijn van
energievoorraden 3,6 0,97 Belangrijk §B4.2.2
Demografische samenstelling maatschappij 1,6 0,52 Niet belangrijk §B4.2.2

B4.2.2 Het belang van energieneutraliteit in de gebouwde omgeving
Op een aantal marktpartijen (ontwikkelaars en energie- en productleveranciers) na, erkennen alle
respondenten dat netto energieneutraliteit (een door het jaar heen neutrale energiebalans) binnen
de gebouwde omgeving op termijn belangrijk is. De belangrijkste beweegreden die de
energieneutraliteit rechtvaardigen zijn:

 de toenemende onbetrouwbaarheid van energielevering;
 de eindigheid en uitputting van fossiele energiebronnen en de hieraan gerelateerde

energieprijzen;
 de hedendaagse en toekomstige klimaatveranderingen en milieuproblematiek;
 het grote aandeel (1/3) van de gebouwde omgeving in de totale Nederlandse

energieconsumptie;
 het maatschappelijk belang hierbij;
 de vergroening aan de aanbodzijde van de markt;
 de mogelijke positieve effecten van producten en leerprocessen uit de nieuwbouw die

vervolgens worden toegepast in de bestaande bouw.

In Slochteren bevindt zich, met een inhoud van 1000 miljard m3, het grootste gasveld in
Nederland. Daarnaast zijn er enkele kleinere velden. Met de huidige consumptie van 80 miljard
m2 gas per jaar, is een hoeveelheid gas ter grootte van de inhoud van Slochteren binnen 12 jaar
uitgeput. In het rapport 'Olie en gas in Nederland' [EZ, 2005], wordt geconcludeerd dat met het
huidige tempo van gaswinning, de totale Nederlandse voorraad in 2030 is uitgeput.

Hoewel marktpartijen inzien dat het hard gaat met de energievoorraad, erkennen ze niet allemaal
het belang van energieneutraliteit binnen de gebouwde omgeving. Een aantal partijen richt zich op
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het rekken van de huidige energievoorziening door efficiëntere benutting van fossiele
energiebronnen met bijvoorbeeld micro-WKK en centraal opgewekte (duurzame) energie zoals
bijvoorbeeld: windmolenparken, getijde molens, waterstof en kernsplitsing.

Momenteel is er sprake van een verduurzaming en vergroening binnen de Nederlandse
samenleving aan de. De verduurzaming doet zich vooral voor aan de aanbodkant van de markt.
Deze verduurzaming is merkbaar bij verschillende partijen zoals gemeenten (duurzaam beleid),
financiële dienstverleners (groenhypotheken) en woningbouwcorporaties (interesse in duurzame
energie). Dit proces is onder andere in gang gebracht door (1) Al Gore, (2) hoge energieprijzen en
(3) Rusland dat de gastoevoer naar Europa afsluit. De termen duurzaam ondernemen en
energietransitie zijn momenteel aan de orde van de dag. Het is aan te raden om in te spelen op
deze trends. Meerdere respondenten geven aan dat het een goed moment is om
energieleverende woningen te gaan ontwikkelen. Er moet hierbij rekeningen worden gehouden
dat er nog weinig milieubewustzijn aan de vraagkant (bewoners/beheerders) van de markt heerst.
Daarnaast is er veel ondeskundigheid en onwetendheid aan de aanbodkant (gemeenten,
bouwbedrijven, etc).

B4.2.3 Oplossingen om energieneutraliteit in de gebouwde omgeving te
bereiken
Alle respondenten erkennen dat er in de gebouwde omgeving veel mogelijkheden liggen om het
energieverbruik terug te dringen. Er zijn nu en in de toekomst veel verschillende oplossingen
denkbaar om dit te realiseren. De grootste onenigheid binnen dit onderwerp ligt bij de vraag of de
energiehuishouding centraal of decentraal van aard moet zijn. Factoren die in Nederland een
centrale energiehuishouding aantrekkelijk maken zijn:

 de korte afstanden waarop afnemers zich van elkaar bevinden;
 de aanwezigheid van een goede energie-infrastructuur;
 de relatief gemakkelijke controle en sturing die is uit te oefenen op centrale

energieopwekking door wetgeving en het aanstellen van een beherende partij;
 het ontbreken van hoge voorfinancieringen op woningniveau, wat bij decentrale

energieopwekking wel het geval is;

Een respondent geeft aan dat het wenselijk is om een centrale energiehuishouding op provinciaal
niveau te organiseren omdat het nationale niveau te grootschalig is.

De volgende factoren worden door respondenten genoemd die in het voordeel zijn van decentrale
energieopwekking:

 Vraag en aanbod kunnen direct worden beïnvloed door deze op elkaar af te stemmen.
Consumenten zullen bewuster met energie omgaan als dit lokaal wordt opgewekt door
bijvoorbeeld de was te doen op momenten dat daadwerkelijk zelf energie wordt opgewekt.

 Er kan sneller op nieuwe ontwikkelingen worden ingesprongen. Er is geen sprake van een
infrastructuur die op de lange termijn moet worden afgeschreven.

 Er kan onafhankelijkheid van energieleveranciers ontstaan. Dit geldt hoofdzakelijk voor de
particuliere markt en niet voor de zakelijke markt.

 Transportverliezen worden voorkomen.
 Verliezen bij elektriciteitscentrales worden voorkomen (restwarmte benutting). Er wordt

aangegeven dat het interessant zou kunnen zijn om piekcapaciteit decentraal te
verzorgen, waardoor er een eenvoudigere infrastructuur kan ontstaan. Momenteel wordt
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de piekcapaciteit verzorgd door piekcentrales met een laag rendement, in combinatie met
een behoorlijk infrastructuur ten behoeve van de elektriciteitsverdeling.17

Tijdens de introductie- en versnellingsfase van energieleverende woningen ontstaat er een
gecombineerde situatie van conventionele en locale energieopwekking.

Verschillende respondenten geven aan dat het energievraagstuk in zijn totaliteit bekeken moet
worden. De energiehuishouding van de gebouwde omgeving moet niet op zichzelf staan omdat
deze samenhangt met de industrie- en de transportsector. Dit betekent: (1) dat er (mogelijk)
energie-uitwisseling zal plaatsvinden tussen sectoren en (2) dat de ontwikkelingen van
energieleverende woningen afhankelijk zijn van nieuwe ontwikkelingen in de industrie- en de
transportsector (waterstof of accu's).

Energieneutraliteit is een onderdeel van duurzaamheid en ruimtelijke ordening, waarbij het
combineren van verschillende functies één van de belangrijkste aspecten is. Verschillende
oplossingen op verschillende niveaus zullen in oogschouw genomen moeten worden. Op de
hogere niveaus zullen politieke en sociale aspecten een prominentere rol spelen. Het is
uiteindelijk nodig om te focussen en in te zetten op deelgebieden zoals de nieuwbouw. Het hogere
systeemniveau moet hierbij echter niet uit het oog worden verloren.

Waar de prioriteit moet liggen in het energievraagstuk met betrekking tot de woningvoorraad is
een belangrijk punt van discussie. Er is relatief weinig winst te behalen met energieleverende
nieuwbouwwoningen. Het energieverbruik zit vooral in de bestaande bouw tot de jaren '80. Na de
jaren '80 worden woningen relatief goed geïsoleerd, waardoor het gasverbruik beperkt is. Een
belangrijk argument om wel intensief te focussen op de nieuwbouw zijn de positieve effecten van
nieuwe toepassingen in de nieuwbouw. Het verleden heeft uitgewezen dat producten en
leerprocessen uit de nieuwbouw vervolgens worden toegepast in de bestaande woningvoorraad.
Dit was het geval met zonnecollectoren, warmteterugwinunits en lagetemperatuurverwarming. De
nieuwbouw is altijd al de voorloper (kraamkamer) van de bestaande bouw geweest. Als er alleen
op de nieuwbouw of op de bestaande bouw wordt gefocust, blijven er kansen onbenut liggen.

B4.2.4 Bijdrage van energieleverende nieuwbouwwoningen aan een
energieneutrale gebouwde omgeving
Volgens de meeste respondenten is het ontwikkelen van energieleverende nieuwbouwwoningen
op zichzelf een goede gedachte. De mate waarin energieleverende nieuwbouwwoningen kunnen
gaan bijdragen aan een energieneutrale gebouwde omgeving brengt echter onenigheid met zich
mee. Energieleverende nieuwbouw is een ideaal dat niet vanzelf tot stand komt en er kleven een
heleboel problemen en onzekerheden aan vast. Er wordt door verschillende respondenten
aangegeven dat het momenteel technisch haalbaar is om energieneutrale woningen te realiseren.
Op korte termijn zal het ook technische haalbaarheid worden om energieleverende woningen te
realiseren. Om dit te bereiken zijn een aantal technologische ontwikkelingen op het gebied van
energieopslag en uitwisseling nodig. Verschillende respondenten verwachten dat rond 2015 de
eerste energieleverende woningen op de markt geïntroduceerd kunnen worden. Grootschalige
toepassing van energieleverende woningen hangt onder andere af van factoren zoals:

 de mate van bewustzijn, deskundigheid en inzet van betrokken partijen;
 de organisatiestructuur van de bouwsector;
 de structuur van het stedelijke ontwikkelingsproces;
 het tot stand komen van geschikt beleid en regelgeving;
 het ontstaan van marktvraag;

17
Een respondent geeft aan dat 40% van de energiecentrales niet meer nodig zal zijn als ernergieleverende woningen

grootschalig worden toegepast.



100

 ontwikkelingen van energieprijzen;
 technologische ontwikkelingen;
 het tot stand komen van financieringsmogelijkheden.

Sommige partijen geven aan dat er in eerste instantie energieneutrale woningen of wijken
geïmplementeerd moeten worden omdat dit al problemen genoeg met zich meebrengt.

In de praktijk moeten energieleverende woningen, als het gaat om warmteproductie en levering,
concurreren met (1) de huidige energievoorziening en (2) het locale aanbod van energie. Op
termijn zal er door energieprijsstijgingen een punt worden bereikt waarop het lokaal opwekken van
energie ten behoeve van warmte rendabel wordt ten opzichte van de huidige energievoorziening.
Er zullen echter altijd locaties blijven bestaan, waarin niet tegen het locale aanbod van warmte
geconcurreerd kan worden door energieopwekking op woningniveau. Voorbeelden hiervan zijn de
restwarmte van industriële processen (bijvoorbeeld Pernis) of de aanwezigheid van biomassa
(bijvoorbeeld hout de Veluwe) en biomassacentrales.

Er wordt geschat dat in de toekomstige praktijk maximaal 60% tot 70% van alle woningen kan
worden uitgerust met zonne-installaties. Van alle nieuw te bouwen woningen kan ongeveer 75%
worden uitgerust met zonne-installaties (50% hiervan met een schuin dak met een zuid-
oriëntatie). Met het benutten van gevelvlakken kan in totaal maximaal 85% van de
nieuwbouwwoningen worden uitgerust met zonne-installaties. Het zal echter nooit mogelijk zijn om
100% van de nieuwbouwwoningen energie te laten opweken met zonne-energie. Daarnaast kan
niet de hele energiebalans door leverende woningen worden gevoed en zijn energieleverende
woningen een onderdeel van de gehele energiehuishouding.
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B4.3 Techniek en ontwerp

B4.3.1 Belang van factoren
In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven van de categorie ‘Techniek en
ontwerp’ van de onder de respondenten gehouden enquête. Deze resultaten worden ter indicatie
gebruikt.

Tabel 15: Resultaten Enquête: Techniek en ontwerp
Factor Gem St dev Belang Omschrijving
Vervangbaarheid van de techniek 4,6 0,53 Zeer belangrijk §B4.3.9
Rendement opslagsysteem 4,5 0,71 Zeer belangrijk §B4.3.6
Levensduur opslagsysteem 4,3 0,71 Zeer belangrijk §B4.3.6
Flexibele inbouw is gewenst 4,2 0,41 Zeer belangrijk §B4.4.3
Kwaliteit van de uitvoering 4,2 0,55 Zeer belangrijk §B4.3.8
Rendement opwekkingsysteem 4,1 0,78 Zeer belangrijk §B4.3.5
Milieu-impact over gehele levensketen 4,1 0,78 Zeer belangrijk §B4.3.8
Uitstraling van opwekking en
opslagsystemen 4,1 0,93

Zeer belangrijk
§B4.3.9

Schaalniveau energieopslag 4,0 1,07 Zeer belangrijk §B4.2.3
Isolerend vermogen 4,0 1,58 Belangrijk/onenigheid §B4.3.3.1
Levensduur opwekkingsysteem 4,0 0,71 Zeer belangrijk §B4.3.5
Luchtdichtheid van de woning 3,8 1,58 Belangrijk/onenigheid §B4.3.3.3
Omringende bebouwing 3,6 1,13 Belangrijk §B4.3.9
Type bouwsysteem 3,5 1,50 Belangrijk/onenigheid §B4.3.8
Oriëntatie van de woning 3,5 1,43 Belangrijk/onenigheid §B4.3.3.7
Omvang opslagsysteem 3,4 1,51 Belangrijk/onenigheid §B4.3.6.2

B4.3.2 Globaal beeld van energieleverende woningen
In de interviews is de respondenten gevraagd om een globaal beeld van energieleverende
woningen te schetsen en hier vervolgens concrete technologische oplossingen aan te koppelen.
Het beeld dat respondenten hebben van energieleverende woningen loopt uiteen. Over het
algemeen wordt aangegeven dat er niet één technologische oplossing of maatregel is en dat het
concept flexibel van aard moet zijn. Het is niet raadzaam om vast te pinnen op specifieke
technologische systemen. Dit legt beperkingen op voor grootschalige toepassing omdat in de
praktijk de voorkeuren en eisen van actoren uiteenlopen. Het is van belang om verschillende
concepten door te rekenen en hierbij moet, naast technische aspecten, ook rekening gehouden
worden met financiële en sociale aspecten en de manier waarop energieleverende woningen in
de markt gezet gaan worden. De volgende aanbevelingen voor het specificeren van concepten
voor energieleverende woningen worden gegeven:

 concepten van WAELS-woningen moeten gefundeerd zijn op een visie;
 vanuit de visie moet een basisontwerp worden ontwikkeld;
 het is een voordeel als er gebruik gemaakt kan worden van bestaande technieken;
 het concept moet flexibel van aard zijn;
 het concept moet economisch interessant zijn;
 bij woningen met een lage energievraag is een volledig elektrisch systeem interessant;
 het comfortniveau van concepten moet omschreven worden;
 Zowel de sterke als de zwakke punten van concepten moeten omschreven worden.

Tegenstanders van de concepten zullen de zwakke punten als tegenargument gaan
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gebruiken. Hierdoor is het van belang om de zwakke punten met harde bewijzen te
tackelen.

 De naam WAELS-woning is niet sprekend genoeg. Er zal tot een naam moeten worden
gekomen waaruit de visie van de concepten is af te leiden.

Bij het specificeren van energieleverende woningen is er sprake van onzekerheid over het
vraagstuk waar het optimum ligt tussen verschillende aspecten van de woning. Vrijwel alle
respondenten erkennen dat het hierbij belangrijk is om de Trias Energetica als uitgangspunt te
nemen. Het is niet duidelijk tot hoever energievraagbeperkende maatregelen moeten worden
doorgevoerd en waar het optimale omslagpunt ligt om in de resterende energievraag te voorzien
door middel van duurzame energieopwekking.18

Het tweede punt van onzekerheid is het vraagstuk welke energiebronnen en -dragers, of
specifieker, welke energieopwekkings- en opslagtechnologieën er toegepast moeten gaan
worden. Uit de interviews is naar voren gekomen dat verschillen energiebronnen (en hieraan
gelieerde technologische oplossingen) in aanmerking als toepassingen in energieleverende
woningen. De volgende potentiële energiebronnen en -dragers zijn genoemd:

 zonne-energie; (decentraal)
 waterstof; (decentraal)
 groengas; (decentraal)
 windenergie; (centraal /decentraal)
 lokaal aanbod; (industriële restwarmte/biomassacentrale)
 biomassa/-brandstoffen; (centraal /decentraal)
 geothermische energie. (wijkniveau)

Zonne-energie verdient de meeste voorkeur met als motivatie dat er meer dan genoeg zon op een
woning valt om de in de complete energievraag (thermisch en elektrisch) van een huishouden te
voorzien en dat het technisch haalbaar is. Het probleem van zonne-energie is het fluctuerende
aanbod en het niet parallel lopen van het aanbod met de vraag. Om deze redenen is opslag van
energie (thermisch en elektrisch) een zeer belangrijke aspect voor energieleverende woningen.

Een aantal respondenten ziet op langere termijn de potentie van waterstof. Waterstof is als
opslagmedium te gebruiken en het kan op termijn worden getransporteerd via de huidige
gasinfrastructuur. Het is mogelijk om waterstof tot 20% bij te mengen op het bestaande gasnet. 19

Op termijn kan waarschijnlijk overgeschakeld worden naar 100% waterstoftransport via het
bestaande gasnet. Toepassingen van waterstof binnen de woning brengen echter een aantal
barrières met zich mee.

 Het is technisch niet haalbaar om waterstof gerelateerde technologieën op korte termijn
lokaal in de woning toe te passen. Ontwikkelingen op dit gebied verlopen relatief traag.

 Er zijn hoge kosten aan de techniek verbonden.
 Er heerst emotionele weerstand tegen waterstof en grote onbekendheid over

waterstoftoepassingen. Het idee leeft dat waterstoftoepassingen onveilig zijn. De risico's
zijn echter enorm te beperken.

De overige energiebronnen en -dragers zijn hoofdzakelijk aanvullend en veelal locatie afhankelijk.
In de volgende paragrafen zullen de verschillende technologieën en technologische maatregelen,
welke volgens de respondenten in aanmerkingen komen voor integratie in energieleverende
woningen, worden besproken en worden afgewogen.

18
Opmerking: Een respondent noemt de Trias Financia als mogelijke oplossing.

19 Er vindt momenteel een experiment plaats op Ameland waarbij 14 appartementen gedurende 3 jaar voor verwarming en
koken gebruik maken van aardgas waaraan waterstof is toegevoegd. Het experiment wordt uitgevoerd door Eneco
Energie, GasTerra en de NAM.
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B4.3.3 Beperking van de gebouwgebonden energievraag
Uit de interviews is af te leiden dat het niet duidelijk is tot hoever energievraagbeperkende
maatregelen voor verschillende doeleinden doorgevoerd moeten worden. Het optimum hangt af
van de combinatie van verschillende technologische maatregelen en de samenhang ervan. Een
Het is belangrijk om uit te zoeken welk woonlastenvoordeel kan worden bereikt door
vraagbeperking met zonnewarmte en verschillende energietechnologieën. Verschillende
respondenten geven aan dat het optimum afhankelijk is van rendementen van opwekking en
opslag. De makkelijkste manier om een energieleverende woningen te realiseren is door het
toepassen van een volledig dak met zonnepanelen. Op deze manier wordt rekenkundig de EPC
gecompenseerd. Deze denkwijze wordt door een aantal respondenten afgewezen omdat dit niet
aansluit bij de het gedachtegoed van de Trias Energetica en energieleverende woningen.

In hoofdstuk 3 van dit rapport staat beschreven dat er in eerste instantie, bij het specificeren van
energieleverende woningen, van uit zal worden gegaan dat de energievraagbeperking ten
behoeve van warmte gebaseerd is op een isolatiewaarde van Rc=6,5. Een zware schilisolatie
biedt een goede basis voor zelfvoorziening en energielevering, vanwege de lage energievraag.
De lage energievraag biedt een goede basis om technologieën uit te kiezen. Door de lage
energievraag blijft het aandeel van installaties beperkt. In tegenstelling tot installaties gaat
isolatiemateriaal de gehele levensduur mee en stijgt de constructie van een woning in waarde.
Door het toepassen van een aantal aanvullende maatregelen kan in een zwaar geïsoleerde
woning gebruik worden gemaakt van de passiefhuisstandaard. Er wordt opgemerkt dat
momenteel een passieve woning (rijtjeswoning) gebouwd kan worden voor ongeveer €15000,- tot
€20000,- aan netto meerkosten. Door leerprocessen kunnen deze meerkosten in de nabije
toekomst worden gereduceerd.

Het is belangrijk dat een passiefhuis: (1) beschikt over een goed ontworpen luchthuishouding, (2)
beschikt over goed ingeregelde apparatuur en (3) de installaties tijdig worden onderhouden. De
belangrijkste maatregelen voor een passiefhuis zijn volgens de respondenten:

 extra isolatie van de gebouwschil; (zie §B4.3.3.1)
 extra geïsoleerde ramen, deuren en beglazing

(driedubbele beglazing/ vacuümbeglazing); (zie §B4.3.3.2)
 een goede (dubbele) kierdichting en luchtdichtheid; (zie §B4.3.3.3)
 het voorkomen van koudebruggen; (zie §B4.3.3.4)
 toepassen van zonwering; (zie §B4.3.3.5)
 toepassen van een nachtventilatiesystemen; (zie §B4.3.3.6)
 een gunstige oriëntatie van de woning. (zie §B4.3.3.7)

Door het toepassen van de bovenstaande maatregelen ontstaat een goede basis om
energietechnologieën te selecteren. Er heerst echter onverschilligheid tussen respondenten over
de haalbaarheid van de verschillende maatregelen. Dit wordt hieronder toegelicht.

B4.3.3.1 Toepassen van extra isolatiepakket in de gebouwschil
Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat een isolatiepakket met Rc-waarden
van 6 tot 10 m2 K/W (35cm steenwol) haalbaar is. De overige respondenten geven aan dat met
een isolatiepakket met een Rc-waarde van 4 m2 K/W een optimum is bereikt. Voor dit laatste
worden de volgende motivaties gegeven:

 Bij een schilisolatie met een Rc-waarde van 4 m2 K/W de transmissieverliezen dusdanig
klein dat met het toepassen van meer isolatiemateriaal geen grote winst is te behalen.20

Bij een isolerend vermogen van Rc = 4 m2 K/W koelt een woning nauwelijks af. 20% meer

20 Een middenwoning met een Rc-waarde van 4 verbruikt gemiddeld op jaarbasis 350m3 aan gas.
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isolatiemateriaal betekent niet dat er ook daadwerkelijk 20% meer wordt
energiebespaard21. Dit kan onder ander verklaard worden doordat bij een dikker
isolatiepakket de spouwankers langer en dikker worden, waardoor er meer koudebruggen
ontstaan. Dit kan wel 60% van de extra isolatie teniet doen waardoor.

 Als energie efficiënt kan worden opgewekt is het niet nodig om zwaar te isoleren.

 Momenteel bestaat 25% procent van het bruto bouwvolume van een woning uit
constructiedelen. Minerale wol is relatief goedkoop. Het toepassen van meer minerale
wol brengt hogere kosten met zich mee door: (1) de hoge grondprijs, (2) het toepassen
van een zwaardere funderingsbalk en (3) de hogere transportkosten.22

 Goed geïsoleerde woningen kunnen in de zomerperiode de warmlast niet kwijt waardoor
een koelprobleem wordt gecreëerd.23

 Temperaturen in de winter zijn aanmerkelijk hoger in vergelijking met het verleden,
waardoor het energiebesparingpotentieel gereduceerd wordt.

B4.3.3.2 Toepassen van extra geïsoleerde ramen en deuren
Er wordt aangegeven dat momenteel ramen en deuren zwakke plekken zijn als het gaat om
energieverlies in woningen.24 Momenteel is het mogelijk om het energieverlies te reduceren door
beglazing met een U-waarde van 0,8 W/m2K toe te passen. Dit kan bereikt worden door het
toepassen van driedubbele beglazing of vacuümbeglazing. Voor driedubbelglas worden een
aantal knelpunten opgemerkt, namelijk:

 Problemen in de uitvoeringsfase vanwege het gewicht.
 Er zijn geen leveranciers van driedubbelglas in Nederland.
 De meerkosten van driedubbelglas zijn niet in verhouding met de energieopbrengsten.

B4.3.3.3 Goede kier- en luchtdichtheid
Het belang van kier- en luchtdichtheid wordt betwijfeld door de respondenten. In de winter is het
belangrijker dan in de zomer. Er wordt opgemerkt dat:

 Bij bepaalde bouwsystemen (zoals kalkzandsteen) zich problemen voordoen op het
gebied van kier- en luchtheid.25

 Luchtdichtheid zeer belangrijk is voor het toepassen van een lage temperatuur
verwarming.

 Luchtdichtheid extreem belangrijk is voor het functioneren van passieve woningen omdat
ventilatie hier dominant is. Kleine hoeveelheden natuurlijke ventilatie kunnen al storend
zijn.

 Het mogelijk is om QV10 waarden van 0,2 m3/s en op korte termijn van 0,15 m3/s te
realiseren.

21 De K-waarde geeft de samenhang met het warmteverlies beter weer dan de R-waarde. De K-waarde geeft het totale
isolatieniveau van een gebouw weer. Hierbij wordt rekening gehouden met het volume van de constructie en de mate
waarin warmte kan ontsnappen. De R-waarde drukt de thermische weerstand van een constructiedeel uit.
22

Er wordt opgemerkt dat compacte isolatie een oplossing kan bieden. Mogelijkheden zijn resolschuim (50% minder
volume t.o.v. steenwol) en vacuümisolatie. Momenteel vinden in Duitsland belangrijke ontwikkelingen plaats op het gebied
van vacuümisolatie.
23

Opmerking: zomernachtventilatie of dynamische isolatie kan een oplossing bieden.
24

Er wordt opgemerkt dat gemeente Amsterdam veel onderzoek verricht heeft op het gebied van warmtegeleiding van
deuren.
25

Er wordt opgemerkt dat het een aantal jaren onderzoek vergt om de problemen op te lossen.
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B4.3.3.4 Voorkomen van koudebruggen
Respondenten vinden het belangrijk om koudebruggen te elimineren. Niet alleen vanuit
energieoogpunt maar ook voor het voorkomen van condensatie. Er wordt opgemerkt dat het niet
altijd mogelijk is om alle koudebruggen te elimineren. Om koudebruggen te minimaliseren is het
belangrijk om Rc-waarden door te zetten in detailleringen en aansluitingen.

B4.3.3.5 Toepassen van zonwering
Verschillende respondenten merken op dat het toepassen van zonwering, zoals: luiken,
zonneschermen of jaloezieën, geen geschikte maatregel is voor grootschalige toepassing in
nieuwbouwwoningen. Motivaties hiervoor zijn:

 er komt minder licht in de woning;
 het is een weinig betrouwbare energiemaatregel omdat bewoners niet altijd thuis zijn op

momenten dat er te veel zonnestraling is26;
 bewoners willen naar buiten kunnen kijken;
 luiken passen niet in de Nederlandse cultuur;
 luiken brengen onderhoud met zich mee.

Een ander optie om warmte in de zomer te weren is het toepassen van warmtewerende ramen.
Deze ramen weren de warmte en laten het licht door. Een nadeel hiervan is dat warmte ook in de
winter geweerd wordt. Er wordt aangegeven dat er momenteel ontwikkelingen plaatsvinden op het
gebied van zonweringsystemen.

B4.3.3.6 Toepassen van een (nacht)ventilatiesysteem
Een respondent merkt op dat een luchtventilatiesysteem een andere, minder comfortabelere
beleving met zich mee brengt. Er wordt opgemerkt dat een ventilatiesysteem uitgezet moet
kunnen worden. Dit is belangrijk in alarmsituaties. Daarnaast is er momenteel nog weinig bekend
over de rendementen van uitwisseling van warmte via luchtventilatiesystemen.

B4.3.3.7 Gunstige oriëntatie van de woning
Het belang van een zuidelijk georiënteerde woning wordt betwijfeld door respondenten. Er wordt
aangegeven dat het niet verstandig is om eenzijdig te bouwen door alle woning op het zuiden te
oriënteren.27 Daarnaast moeten energieleverende woning in uiteenlopende locaties toegepast
kunnen worden. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om alle nieuwbouwwoningen optimaal te
oriënteren. Een respondent geeft aan dat er in een wijk maximaal 75% van de woningen zuidelijk
georiënteerd kunnen worden.28

Een goede oriëntatie op de zon is tweeledig.

 Ten eerste: zonne-installaties kunnen efficiënter energie opwekken als deze gunstig
georiënteerd zijn, war de energieopbrengst positief beïnvloedt. Over het algemeen is er
overeenstemming tussen de respondenten dat voor zonne-installaties een gunstige
oriëntatie belangrijk is. Er wordt door verschillende respondenten aangegeven dat bij
minder gunstige oriëntaties creatief omgegaan moet worden met dak- en gevelvlakken
(bijvoorbeeld door het toepassen van dakkapellen).

26 Opmerking: automatische geregelde zonwering kan een uitkomst bieden.
27 "Het toepassen van een hoge mate van zuidoriëntatie stuit op bezwaren omdat het tot een saaie stedenbouwkundige
structuur zou leiden." [Correljé et al, 2000]
28 Opmerking: Een groot deel van de bewoners wil graag een tuin met een zuid-oriëntatie.
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 Ten tweede: Door het invangen van zonnestraling kan gebruik worden gemaakt van
passieve zonnewarmte. Voor het benutten van passieve zonne-energie worden in
passieve woningen hoge isolatiewaarden en grote ramen toegepast. Onder de
respondenten zijn de meningen verdeeld over het belang en de haalbaarheid hiervan. Het
belangrijkste tegenargument is de kans op oververhitting bij goed geïsoleerde woningen
in de zomerperiode. Het is van belang dat er goede maatregelen worden genomen om het
zomercomfort te garanderen door toepassing van luiken, schermen, warmtewerende
beglazing, etc.29 er wordt aangegeven dat een zuid-oriëntatie voor passieve woningen
een vereiste is. Een zuid-oriëntatie geeft geen problemen met oververhitting omdat de
hoge zomerzon makkelijk is te weren (met behulp van overstekken). Door de lage
middag- en avondzon is een west-oriëntatie wel problematisch in de zomer.

Ongeacht de oriëntatie is het verschil in energieverbruik tussen conventionele woningen en
passiefhuizen groot. Er is weinig verschil tussen het verbruik van verschillend georiënteerde
passieve woningen. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 16: Warmtevraag voor verschillend georiënteerde passiefhuizen

Warmtevraag voor verwarming in kWh/m2 (vloeroppervlak)
Oriëntatie tuinzijde Eindwoning Tussenwoning

Zuid 15 10,7
Noord 17,6 12,7
West 17,7 12,9
Oost 17,1 12,4

[Bron: Boonstra, 2006 (2)]

B4.3.4 Beperking van de gebruiksgebonden energievraag
Bewustwording van bewoners is erg belangrijk voor het terugdringen van het gebruiksgebonden
energiegebruik. Door respondenten worden de onderstaande maatregelen aangedragen om het
gebruiksgebonden energieverbruik te beperken:

 door ramen hoog te plaatsen ontstaat er een beleving van lichtinval waardoor minder snel
verlichting wordt aangezet;

 toepassen van spaarlampen, LED-verlichting en TL-verlichting;
 aanschaf van milieuvriendelijke apparatuur (A+ label);
 toepassen van standby-killers;
 toepassen van energiezuinige pompen in installaties.

B4.3.5 Energieopwekking
De keuze van geschikte energietechnologieën hangt af van de warmtevraag van een woning. Een
aantal respondenten geeft aan dat verschillende technologieën in woningen met een lage
energievraag niet rendabel zijn. Het is wenselijk om een volledig elektrisch systeem toe te passen
omdat een aansluiting op het gasnet niet in lijn ligt met de Trias Energetica. Het nadeel is dat er
zonder aardgasvoorziening gekookt moet worden op basis van elektriciteit, wat een hoger
energieverbruik met zich meebrengt. Het achterwege laten van een aansluiting op het gasnet
brengt een aantal economische voordelen met zich mee:

29 Opmerking: Voor beschaduwen kan gebruik worden gemaakt van bomen. In de zomerperiode bieden de bladeren van
de boom beschutting tegen de zon. In de winterperiode verliest een boom haar bladeren waardoor zonnestraling op de
woning valt.
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 op wijkniveau worden aanlegkosten bespaard;
 op woningniveau worden aansluitkosten bespaard;
 op woningniveau worden kosten voor aardgasrechten bespaard.

Er wordt aangegeven dat er verschillende krachten spelen die het achterwege laten van
aansluitingen op het gasnet bemoeilijken of onmogelijk maken: de huidige bouwsystemen en de
belangen bij de gasinfrastructuur en de hr-ketel. Momenteel zijn er voorbeelden van nieuwe
woonwijken zonder aansluiting op het gasnet.

B4.3.5.1 Fotovoltaïsche panelen, zonnecollectoren en PVT
De meeste respondenten zijn het erover eens dat gebruik moet worden gemaakt van zonne-
energie. Met een oppervlak van 30 m2 aan fotovoltaïsche-panlen (PV) kan in het gemiddelde
elektriciteitsverbruik van een huishouden worden voorzien. Momenteel is met PV opgewekte
energie een factor 5 duurder dan fossiele energie en liggen de terugverdientijden van PV op 25 tot
30 jaar. Er zijn momenteel ontwikkelingen gaande met betrekking tot rendementverbetering van
PV. Momenteel heeft PV een rendement van 12%-14%. In de toekomst kan dit rendement naar
20% worden gebracht. Verschillende respondenten verwachten dat PV binnen 10 tot 15 jaar
economisch rendabel wordt. Dit is echter afhankelijk van de energieprijzen en de mate van
schaalvergroting. Een nadeel van PV is de korte levensduur. Een respondent geeft aan dat de
omvormer (€1000,-) na 10 jaar al stuk kan gaan. Zonnepanelen op basis van amorf silicium
hebben een levensduur van 5 tot 10 jaar. Zonnepanelen met kristallijne cellen hebben een
levensduur van 30 tot 45 jaar. Over het algemeen neemt bij PV het rendement van
energieopwekking in de tijd af.

In tegenstelling tot PV zijn zonnecollectoren momenteel economisch rendabel. De techniek is
betrouwbaar en is makkelijk inpasbaar in zowel bestaande als nieuw te bouwen woningen. Er
wordt opgemerkt dat, vanwege het fluctuerende aanbod en in combinatie met opslagproblemen,
zonthermische warmte op zichzelf niet voldoende in de warmtevraag van een woning kan
voorzien. Een zonnecollector kan aangevuld worden met een geïntegreerde CV-boiler
(zonnegasboiler) of een warmtepomp. Er wordt opgemerkt dat woningen met een lage
warmtevraag voorzien kunnen worden door volledig elektrisch gevoede installaties.

De meeste respondenten geven aan hun twijfels te hebben over de combinatie van PV en
zonthermische warmte (PVT). Opgemerkt wordt dat een PV-panel warmte kwijt wil en een
zonnecollector warmte vast wil houden. De combinatie van beide karakteristieken botst met
elkaar. Bij een nieuwbouwwoning kan met 2 tot 6 m2 zonnecollectoren worden voorzien in de
warmtevraag. Dit betekent dat bij een volledig dak met PVT er een enorme warmtelast vrij komt. 30

B4.3.5.2 Warmtepomp
Warmtepompen kunnen gebruikt worden om comfort te verbeteren. Een individuele warmtepomp
heeft een hoger rendement dan een collectieve warmtepomp. Er wordt aangegeven dat, in de
toolkit duurzame woningbouw, de woningconcepten met een zonnecollector, gecombineerd met
een individuele warmtepomp, goed scoren. De warmtepomp is hier de back-upvoorziening van de
zonnecollector.

Het is in Nederland niet rendabel om een warmtepomp via het elektriciteitsnet te voorzien van
elektriciteit, vanwege het lage rendement (40%) van elektriciteitscentrales in Nederland. Er wordt

30
Door PV en PVT in een volledig daksyteem te combineren kan de verhouding tussen warmte- en elektriciteitsvraag op

elkaar worden afgestemd.
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aangegeven dat dit rendement van centrales in de toekomst maximaal met 2% tot 3% kan worden
verbeterd. Een individuele warmtepomp kan elektrisch worden gevoed door PV. Het probleem is
dat in de winter, wanneer de meeste aanspraak op de warmtepomp wordt gemaakt, PV-panelen
minder opbrengst hebben.

Er wordt opgemerkt dat de eerste twee generaties warmtepompen geen succes zijn geworden,
omdat er te veel geluidsoverlast is en omdat rendementen niet werden gehaald.

B4.3.5.3 Micro-Warmte kracht koppeling
Er wordt door verschillende partijen (waaronder commercieel belanghebbende) aangegeven dat
Micro-WKK geen geschikte technologie is voor nieuwbouwwoningen. Micro-WKK wordt gezien als
een oplossing voor de bestaande bouw. Dit wordt als volgt gemotiveerd:

 Gasverbruik ligt niet in de lijn van de Trias Energetica.
 De verhouding tussen warmte- en elektriciteitsproductie is niet in evenwicht met de

energievraag. Een Micro-WKK levert 1 kWh elektriciteit en 10 KWh warmte.31 Een goed
geïsoleerde nieuwbouwwoning heeft 5 tot 6 kWh aan warmte nodig, gedurende 800 uur
op jaarbasis. Er zijn momenteel geen oplossingen om de overtollige warmte te benutten.

B4.3.5.4 Biomassakachel
Een respondent geeft aan dat er momenteel houtkachels zijn, uitgerust met een
warmwatercassette. Deze kachels kunnen in de winter een goed geïsoleerde woning voorzien van
ruimteverwarming en warm tapwater. Het grote nadeel van de installatie is de hoge kosten.

B4.3.5.5 Windmolen
Verschillende respondenten zien mogelijkheden in het lokaal benutten van windenergie. Er
worden echter geen concrete oplossingen gegeven. Er wordt opgemerkt dat, om esthetische
redenen, de integratie in de gebouwschil van de windmolen van cruciaal belang is. Om de
installatie te integreren kan gebruik worden gemaakt van het schoorsteenkanaal. Daarnaast kan
gebruik worden gemaakt van winddynamica, in de vorm van windversnellingspunten rond
gebouwen.

B4.3.5.6 Lagetemperatuurverwarming
Er wordt aangegeven dat, indien zonne-energie als energiebron of een warmtepomp als
warmtebron wordt gebruikt, het voor de hand ligt om lagetemperatuurverwarming (LTV) toe te
passen. Er wordt aangegeven dat lage temperatuurverwarming een comfortabele beleving voor
bewoners met zich meebrengt. Een respondent geeft aan dat het gebruiksprofiel van bewoners
bepalend is of een lage temperatuurverwarmingssysteem zuiniger is ten opzichte van een hoge
temperatuursverwarming. Er is momenteel nog weinig bekend over warmtewisselingen met de
lucht met kleine temperatuurverschillen en rendementen van dergelijke systemen.

B4.3.6 Energieopslag
Respondenten zijn het erover eens dat opslag van energie een belangrijk aspect is voor een
energieleverende woning. Er wordt aangegeven dat door nieuwe opslagmogelijkheden de
mogelijkheden voor het toepassen van zonne-energie sterk verbeteren, zowel elektrisch als

31
Als de trends m.b.t. de energievraag doorzetten, wordt de verhouding minder gunstig omdat de vraag naar warmte zal

afnemen en de vraag naar elektriciteit zal toenemen.
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thermisch. Het grootste voordeel dat energieopslag met zich meebrengt is de mogelijkheid om
vraag en aanbod van energie op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast onstaat de mogelijkheid
voor onafhankelijkheid van de, grotendeels op fossiele energiebronnen gebaseerde,
energievoorziening. Enkele respondenten geven aan dat elektrische opslag belangrijker is dan
warmteopslag en dat een belangrijk deel van technologische ontwikkelingen gericht moeten zijn
op kortetermijnopslag van elektriciteit. Daarnaast wordt opgemerkt dat lokale energieopslag een
probleem is en dat over moet worden om het te vermijden.

B4.3.6.1 Opslag van elektriciteit
Voor opslag van elektriciteit worden een aantal opslagmogelijkheden genoemd door
respondenten:

 accu (loodzuur, lithium-ion);
 brandstofcel (microwaterstof batterij);
 vliegwiel.

Respondenten zijn het er over eens dat de opslagmogelijkheden met accu's, waterstof en
vliegwielen niet ver genoeg ontwikkeld zijn. Van de bovenstaande opslagsystemen ligt het
grootste potentieel voor toepassingen in woningen bij Lithium-ion batterijen. De kosten voor
Lithium-ion batterijen zijn momenteel een factor 10 hoger dan voor loodzuur batterijen. Verwacht
wordt dat de kosten zullen dalen. Ontwikkelingen op het gebied van locale elektriciteitsopslag zijn
onder andere afhankelijk van ontwikkelingen in de auto-industrie.

In de toekomst zouden Redox flow batterijen op wijkniveau een mogelijke oplossing bieden om
elektriciteitsopslag te verzorgen. Redox flow batterijen brengen een aantal voordelen met zich
mee: (1) ze zijn bestand tegen snelle ontlading, (2) ze zijn onderhoudsarm, (3) ze hebben
beperkte invloed op het milieu en (3) ze hebben een de lange levensduur. Daarnaast zijn Redox
flow batterijen zeer geschikt om piekspanningen op te vangen en zijn de lekverliezen nihil,
waardoor ook lange termijnopslag mogelijk is [Alves, 2007]. Nadelen van Redox flow batterijen
zijn het kostbare productieproces32 en de afwezigheid van Nederlandse leveranciers. Er vindt
momenteel onderzoek plaats naar het reduceren van de kosten van flow batterijen.33

Tabel 17: Overzicht en integrale waardering van elektriciteitopslagsystemen
[Bron: Alves, 2007]

32
Het maken van de elektrolyten vergt complexe en kostbare chemische en elektrochemische processen.

33
Er vindt momenteel onderzoek plaats naar het verbeteren van de stack, het membraan en stabiliteit van het elektrolyt.
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B4.3.6.2 Opslag van warmte
Voor de opslag van warmte worden een aantal mogelijkheden genoemd door respondenten: (1)
Thermochemische opslag, (2) PCM materialen, (3) waterzak, (4) heipalen, (5) boiler en (6)
warmte/ koudeopslag in aquifer.

Respondenten erkennen het belang van warmteopslag. Het grootste probleem bij warmteopslag
is de omvang van het systeem. Een grote omvang brengt een aantal problemen met zich mee:

 het systeem vergt kostbare woonruimte;
 het systeem is lastig te transporteren in de realisatiefase;
 het systeem is moeilijk of niet te vervangen in de beheerfase.

Het is niet wenselijke om een dergelijk systeem op de zolder van een woning te plaatsen
vanwege: transportproblemen, lange leidingafstanden en vervangingsproblemen. Andere
mogelijkheden zijn het systeem onderbrengen in: (1) een technische ruimte, (2) onder de begane
grondvloer of (3) onder de opbergruimte (tuinschuurtje) te plaatsen. In de laatste twee gevallen
moet een kelder worden geconstrueerd, wat extra kosten met zich meebrengt (ongeveer €1500,-).
Er wordt aangegeven dat de grootte van het opslagsysteem niet van belang is als het goed is
geïntegreerd. Daarnaast is de vervangbaarheid van het systeem een uiterst belangrijke factor.
Binnen de huursector is het niet wenselijk dat het opslagsysteem verhuurbare ruimte in beslag
neemt.

Het is technisch haalbaar om op wijkniveau warmte en koude in de bodem op te slaan in een
aquifer en hiermee, gecombineerd met een warmtepomp, woningen te verwarmen of te koelen.
Momenteel hebben warmte-/ koudeopslagsystemen een terugverdientijd van 15 jaar. [Technisch
weekblad, 4 mei 2007]

B4.3.7 Energiedistributie

B4.3.7.1 Distributie van elektriciteit
Het is technisch mogelijk om lokaal opgewekte elektriciteit via een inverter34 uit te wisselen via het
bestaande elektriciteitsnet. Vrijwel alle respondenten geven aan dat het belangrijk is om een
aansluiting op het elektriciteitsnet te hebben. Zonder goede opslag heeft een energieleverende
woning in de winterperiode elektriciteitvraag. In de zomerperiode is er een overschot aan
elektriciteit dat uitgewisseld moet worden aan het bestaande elektriciteitsnet. Er wordt
aangegeven dat bewoners zelf de keuze moeten kunnen maken om gebruik te maken van het
elektriciteitsnet. Het terugleveren van elektriciteit aan het elektriciteitsnet brengt twee implicaties
met zich mee.

 Er ontstaan problemen door het maximale piekvermogen van het net. Meerdere voldaks
PV-systemen in een woonwijk kunnen overbelasting veroorzaken tijdens piekuren. De
pieken kunnen gereduceerd worden door: (1) lokale elektriciteitsopslag en (2) het
afstemmen van vraag en aanbod met regelsystemen.35

 In Nederland is momenteel geen goed beleid voor het terugleveren van stroom. Een
woning kan maximaal 3000 kWh op jaarbasis terugleveren aan het net zonder
transportkosten te betalen. Geleverde energie onder de 3000 kWh per jaar wordt
gesaldeerd.36 Volgens de artikelen 5 en 95c, 3e lid, van de Elektriciteitswet 1998, moet
voor teruggeleverde elektriciteit boven 3000 kWh op jaarbasis of voor een negatief

34 Een inverter zet de door een PV(T)-paneel geleverde gelijkspanning om in wisselspanning.
35 Voorbeelden van regelsystemen zijn: Powermatcher (ECN) en GAIA (Essent)
36 Saldering is het compenseren van ingekochte elektriciteit met aan het netgeleverde elektriciteit.
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elektriciteitsverbruiksaldo een redelijke vergoeding worden uitgekeerd. Daarnaast is het
niet meer is toegestaan dat energiemeters worden teruggedraaid, waardoor dubbele
meters moeten worden geplaatst. Door het toepassen van de dubbele meter moet twee
maal vastrecht worden betaald, namelijk voor het inkopen en voor de levering van
elektriciteit. Het zoeken van markten waar energiebedrijven niet domineren is een
mogelijkheid om dit te omzeilen. Om dit te bereiken kan door ontwikkelende of beherende
partijen een energie-exploitatiemaatschappij worden opgezet.

B4.3.7.2 Distributie van warmte
Er zijn twee mogelijkheden voor de warmtevoorziening van een energieleverende woning via een
warmtenet:

 uitwisselingen van warmteoverschotten tussen woningen;
 distributie van warmte via een collectief verwarmingssysteem.

Vrijwel alle respondenten hebben hun twijfels over de uitwisseling van warmteoverschotten tussen
woningen. Warmte-uitwisseling is gebonden aan natuurwetten, waardoor er een behoorlijk
warmteverlies in de leidingen ontstaat als het getransporteerd wordt.

Een collectief warmtenet is niet een geschikte oplossing in combinatie met WAELS-woningen. Er
wordt aangegeven dat collectieve verwarming voornamelijk geschikt is voor meergezinswoningen.
Om dit te onderbouwen zijn de onderstaande motivaties aangereikt door respondenten:

 Collectieve warmtepompen hebben een laag rendement en vaak is er een back-
upvoorziening nodig voor het overbruggen van pieksituaties. Het rendement van een
verwarmingsnet neemt af naarmate de op het net aangesloten woningen een lagere
warmtevraag hebben.

 Collectieve verwarming via een warmtenet is behoorlijk kostbaar door de grote
leidingdiameter. Voor een warmtenet is het van belang dat er veel warmte wordt
afgenomen om de investeringskosten terug te verdienen (en om het water snelheid mee
te geven). Er wordt aangegeven dat het goedkoper is om woningen met een lage
energievraag te bouwen.

B4.3.8 Bouwkundige aspecten

B4.3.8.1 Type bouwsyteem
Het belang van een dominant type bouwsysteem wordt betwijfeld door de respondenten.
Vanwege gevestigde belangen is het van belang dat hedendaagse bouwsystemen met elkaar
kunnen blijven concurreren. Het moet voor alle hedendaagse bouwsystemen mogelijkheden zijn
om energieleverende woningen te realiseren. Voor de verschillende bouwsystemen is het verschil
in milieu-impact over de gehele levenscyclus van het gebouw marginaal.37 [Blom, 2005]

De uitvoeringskwaliteit van een gebouw is een zeer belangrijke factor. Naarmate woningen beter
worden geïsoleerd, gaat de uitvoeringskwaliteit een prominentere rol spelen. Een betere
uitvoeringskwaliteit kan worden bereikt door productie onder gecontroleerde omstandigheden. Om
deze reden is het belangrijk om aansluiting te vinden bij de industriële bouwindustrie. Daarnaast
speelt standaardisatie van verschillende onderdelen van energieleverende woningen een
belangrijke rol. Er wordt aangegeven dat zonder standaardisatie een massamarkt niet van de
grond zal komen. In de interviews zijn verschillende bouwkundige systemen naar voren gekomen:
(1) stapelbouw, (2) houtskeletbouw, (3) gietbouw en (4) montagebouw.

37
Milieu-impact in de beheerfase is vele malen groter dat de milieu-impact van bouwmaterialen. [Blom, 2006]



112

Er wordt aangegeven dat de houtskeletmethode een goed bouwsysteem is voor het realiseren
van passiefhuizen. Door het toepassen van dampremmende folies kan een zeer goed gesloten
gebouwschil worden gerealiseerd. Dit draagt bij aan de werking van een gebalanceerd
ventilatiesysteem. Een nadeel van houtskeletbouw is de lichte gebouwconstructie. Door veel
gebouwmassa ontstaat zomercomfort en de afwezigheid van veel gebouwmassa resulteert in een
grotere kans op oververhitting. Aan de andere kant biedt de afwezigheid van veel gebouwmassa
een voordeel omdat de woning in relatief korte tijd kan worden gekoeld of worden opgewarmd.38

Houtskeletbouw brengt een aantal voordelen met zich mee, namelijk: (1) extreme isolatie kan
relatief goedkoop worden toegepast, (2) het is een droge bouwmethode, (3) het heeft een relatief
korte bouwtijd en (4) verregaande prefabricage is mogelijk.Door de behoudendheid van bouwers
en ontwerpers en de machtige lobby van traditionele bouwers, blijft houtskeletbouw met een
marktaandeel van 5,5% fors achter in vergelijking met andere Europese landen [Munck, 2007].
Het aandeel houtskeletbouw neemt vooral toe in de particuliere sector.

12% van de dragende wanden in Nederland wordt van stortbeton gemaakt en met een aandeel
van 60% is kalkzandsteen het meest toegepaste materiaal voor dragende wanden in woningen
[EU, 2003]. Een aantal respondenten geeft aan dat bij de kalkzandsteenmethode zich problemen
voordoen met kier- en luchtdichtheid. Door de grote hoeveelheid naden doen zich problemen voor
tijdens de realisatiefase, waardoor de gewenste bouwkwaliteit niet gehaald wordt. Daarnaast is er
bij het toepassen van metselwerk een zekere mate van doorstroom van lucht door de wanden.
Het oplossen van deze problemen vergt een aantal jaren intensief onderzoek.

B4.3.8.2 Industrieel bouwen en modulaire systeemelementen

Meerdere respondenten geven aan dat, om tot een massamarkt te komen, het belangrijk is dat er
gekozen wordt voor een industriële bouwwijze en het toepassen van modulaire systemen.
Hiervoor worden verschillende motivaties gegeven door respondenten:

 Vanwege de relatief korte levensduur van installaties binnen energieleverende woningen
en het belang van de vervangbaarheid ervan, zullen modulaire elementen toegepast
moeten worden om verschillende opslag- en opwekkingstechnologieën in de
gebouwconstructie te integreren. Integratie van installaties in de gebouwschil is onder
andere belangrijk om tot een bepaalde mate van standaardisatie te komen. Een
respondent geeft aan dat standaardisatie erg belangrijk is om tot een massamarkt te
komen39. Het is hierbij belangrijk dat systeemonderdelen op één manier
aangesloten/gemonteerd kunnen worden.

 Door het toepassen van eenvoudig in en uit te pluggen modulaire systemen ontstaat een
bepaalde mate van flexibiliteit. Hierdoor kan worden ingesprongen op toekomstige
technologische ontwikkelingen. Een respondent geeft aan dat op de korte termijn
woningen gerealiseerd kunnen worden met aansluitingen voor technologieën die pas over
enkele jaren economisch rendabel zijn.

 De vraag naar kwaliteitsbeheersing en kwaliteitssystemen zal gaan toenemen. Met
prefabricage kan aan de kwaliteitsvraag worden voldaan en kunnen uitvoeringsproblemen
worden uitgesloten door menselijke arbeid te verplaatsen naar een fabrieken. Hier kunnen
verschillende constructieonderdelen onder gecontroleerde omstandigheden worden

38
Door een zware gebouwmassa ontstaat thermische traagheid. Thermische traagheid vertraagt het opwarmen van een

ruimte omdat de warmte door de muren wordt opgenomen. Daarnaast vertraagt thermische traagheid het afkoelen van
een ruimte omdat muren warmte afgeven. Beide situaties leiden tot discomfort.
39

Met standaardisatie wordt onder andere bedoeld: merkonafhankelijkheid van montage, koppeling, aansluitingen en
regelsystemen.
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geproduceerd door relatief laag geschoold personeel. Daarnaast worden ongelukken
gereduceerd en hoeft er minder op de improvisatie van vaklieden vertrouwd te worden.

 Door toepassing van industriële bouwmethoden kunnen bouwkosten worden
gereduceerd. Montage- en marketingkosten leveren de hoogste bijdrage aan de kostprijs
van zonnesystemen. Door standaard zonnepanelen of zonnecollectoren te integreren in
geprefabriceerde constructieonderdelen kan de kostprijs omlaag worden gebracht.
Daarnaast kunnen de marges van groothandels en installateurs worden omzeild.

B4.3.9 Ontwerpaspecten
Alhoewel er voorbeelden van goede architectuur met huidige opwekkingssystemen zijn, wordt de
esthetiek van systemen in toenemend mate belangrijk. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende
mate van welvaart, waardoor bewoners zowel binnen als buiten de woning eisen gaan stellen aan
de fraaiheid van de woonomgeving. Er wordt aangegeven dat de huidige systemen te weinig
esthetische waarde hebben. Zonne-installaties moeten geen toegevoegde elementen zijn maar
zullen geïntegreerd moeten worden in dak- en gevelconstructies.

Respondenten vinden integratie van energiesystemen in de gebouwschil erg belangrijk om:

 verschillende onderdelen van het totale systeem op elkaar af te stemmen;
 kostbare ruimte te besparen;
 om een bepaalde mate van esthetiek te bereiken (geen postzegels op het dak);
 om tot een bepaalde mate van standaardisatie te komen.

Naast esthetische waarde is ruimtebesparing een belangrijke motivatie voor het integreren van
systeem. Eén respondent geeft aan dat systemen niet in (kostbare) te verhuren ruimten moeten
worden geplaatst maar in de gebouwschil moeten worden geïntegreerd. Vervangbaarheid en
betrouwbaarheid/bedrijfszekerheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Andere belangrijke ontwerpaspecten zijn:
 oriëntatie van de woning;
 omringen de bebouwing in verband met beschaduwen;
 integraal ontwerpen;
 Rc-waarden doorzetten in detailleringen en aansluitingen;
 een ontwerp dat aansluit op meerdere type bewonersgedrag.
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B4.4 Actoren en bouworganisatie

B4.4.1 Belang van factoren
In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven van de categorie ‘Actoren en
bouworganisatie’ van de onder de respondenten gehouden enquête. Deze resultaten worden ter
indicatie gebruikt.

Tabel 18: Resultaten Enquête: Actoren en bouworganisatie
Factor Gem St dev Belang Omschrijving
Eenvoud beheerwerkzaamheden 4,7 0,71 Zeer belangrijk §B4.4.2.6
Partij die eigenaar is van de woning 4,6 0,52 Zeer belangrijk §B4.4.2.6
Kwaliteit wooncomfort 4,5 0,85 Zeer belangrijk §B4.4.2.6
Macht en kennis van ontwerper 4,2 0,79 Zeer belangrijk §B4.4.4.3
Type bouwproces 4,2 1,03 Zeer belangrijk §B4.4.4
Kwaliteit van uitvoering 4,2 1,08 Zeer belangrijk §B4.4.4
Type beheerder van opwekking- en
opslagsysteem

3,9 0,78 Belangrijk §B4.4.2.6

Partij die eigenaar is van
energieopwekkingsysteem

3,5 1,21 Belangrijk/onenigheid §B4.4.2.6

Macht netbeheerder 3,5 1,21 Belangrijk/onenigheid §B4.4.2.9
Imago energiezuinig leven 3,4 1,51 Belangrijk/onenigheid §B4.4.2.6
Type opdrachtgever 3,3 1,34 Belangrijk/onenigheid §B4.5.3
Type investeerder 3,1 1,10 Belangrijk
Type bewonersgedrag 2,0 0,67 Niet belangrijk §B4.4.3

B4.4.2 Belangen bij energieleverende woningen
Actoren zijn het erover eens dat op dit moment hoofdzakelijk de maatschappij belang (het
algemeen belang) heeft bij energieneutraliteit in de gebouwde omgeving. Er wordt aangegeven
dat er vrijwel geen individuele partijen zijn die momenteel direct belang hebben bij
energieleverende woningen. De belangrijkste reden die hiervoor wordt gegeven is de afwezigheid
van de noodzaak voor individuele partijen om hiertoe het initiatief te nemen. Daarnaast zijn
nieuwe technologieën en concepten risicovol, omdat het succes ervan niet gegarandeerd is.
Hieronder worden de verschillende belangen van de belangrijkste betrokken partijen omschreven.

B4.4.2.1 Rijksoverheid
De centrale overheid handelt vanuit het overheidsbelang (afgeleid uit het algemeen belang).
Vanuit dit overheidsbelang dient de overheid de maatschappij bij te sturen waar de maatschappij
hier zelf toe in staat is. In de praktijk betekent dit dat de Rijksoverheid haar
energiebesparingdoelstellingen (20% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990) wil
verwezenlijken. Daarnaast heeft de Rijksoverheid belang bij het exporteren van technologieën,
kennis en energie. Sinds de ontdekking van de Nederlandse aardgasvelden heeft de Nederlandse
economie een boost gekregen als gevolg van de aardgasbaten. Als in de nabije toekomst deze
aardgasvelden uitgeput raken zal de Nederlandse economie op een andere manier gestimuleerd
moeten worden.
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B4.4.2.2 Gemeenten

Er wordt door meerdere respondenten aangegeven dat steeds meer gemeenten zich willen
profileren op milieugebied en zich energieneutraliteit ten doel stellen.40 Gemeenten willen goed
scoren bij inwoners en hebben er belang bij om op energiegebeid vooruit te lopen op andere
gemeenten. Daarnaast is het voor een gemeente van belang om te groeien en de problematiek
rond stedelijke ontwikkelingen op te lossen. Er wordt een behoorlijk beslag gelegd op de
openbare ruimte door tracés en gasleidingen en aan de fysieke infrastructuur kleven veel
belangen van derden. Dit laatste levert veel claims op binnen de gemeente. Het is voor een
gemeente interessant om zelfvoorzienend te worden. Energieneutrale of -leverende woningen
kunnen, in combinatie met andere oplossingen, een rol spelen in de gemeentelijke
energievoorziening.

B4.4.2.3 Ontwikkelende partijen
Vrijwel alle respondenten zijn het erover eens dat projectontwikkelaars, enkelen daargelaten, niet
het initiatief zullen nemen voor het realiseren van energieleverende woningen.
Projectontwikkelaars handelen vanuit een economisch oogpunt (winstmaximalisatie) en hun
belangen vallen niet samen met het algemeen belang. Ontwikkelende partijen hebben belang bij
het realiseren van veel woningen, het draaien van omzet en een goede naam. Het is voor een
ontwikkelaar belangrijk om: (1) zich te onderscheiden van andere ontwikkelaars, (2) vaste relaties
te verkrijgen en (3) goed te scoren in de ogen van opdrachtgevende gemeenten en zodoende
projecten binnen te halen. Projectontwikkelaars zullen daarom alleen energieleverende woningen
realiseren als er vraag naar is door gemeenten of als er financieel belang is [Van Hal, 2005; Boon,
2004]. Er wordt aangegeven dat projectontwikkelaars niet geïnteresseerd zijn in langdurige
verbintenissen. Hierdoor zijn projectontwikkelaars over het algemeen niet geïnteresseerd in het
oprichten van een (energie-)exploitatiemaatschappij.

B4.4.2.4 Ontwerpende partijen
Evenals ontwikkelende partijen hebben ontwerpende partijen zoals: stedenbouwkundigen,
architecten, ingenieurs- en adviesbureaus er belang bij om projecten binnen te halen en om een
goede reputatie op te bouwen. Dit betekent dat ontwerpende partijen voornamelijk uit een
economisch oogpunt handelen. Daarnaast speelt esthetiek en kunstenaarsschap een bepalende
rol voor ontwerpende partijen. Er is een klein aantal ontwerpers dat handelt vanuit
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het overgrote deel beschikt niet over deze ambitie en de
hiervoor benodigde kennis. Er is over het algemeen bij deze partijen geen direct belang bij
energieleverende woningen.

B4.4.2.5 Woningbouwcorporaties
De meeste respondenten geven aan dat woningbouwcorporaties belang kunnen hebben bij
energieleverende woningen. Oorzaken hiervoor zijn:

 Woningbouwcorporaties hebben over het algemeen een meer sociale doelstelling dan
projectontwikkelaars. Voor corporaties kan het streven naar maatschappelijk verantwoord
ondernemen een prikkel zijn voor duurzaam bouwen [Van Hal, 2005]. Daarnaast
ontwikkelen woningbouwcorporatie zich tot meer marktgerichte organisaties en proberen
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag (wensen van huurder). De oorzaak
hiervan ligt in de toenemende concurrentiedruk van de koopsector [Dogge, 2002].

40
Volgends de lokale duurzaamheidsmeter betreft het vooral grote en middelgrote gemeentes. Kleine gemeenten score

het laagst. [Bron: www.duurzaamheidsmeter.nl]
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 Meerdere respondenten geven aan dat woningbouwcorporaties te kampen hebben met
huurders die door de toenemende energielasten niet in de huurlasten kunnen voorzien.
Energieleverende nieuwbouwwoningen kunnen een oplossing kunnen bieden voor deze
woonlastenproblematiek.

 Woningbouwcorporaties beschikken over grote budgetten.
 Vanwege meeropbrengsten op de langere termijn en het belang om het woningaanbod te

spreiden en verder te differentiëren, accepteren woningbouwcorporaties enige mate van
onrendabele investeringen [Correljé, 2005]. Daarentegen zijn woningbouwcorporatie door
het uitblijven van de vraag en het niet rendabel zijn van duurzame maatregelen, minder
snel geneigd om te investeren in CO2-reducerende projecten [Schillemans, 2006].

B4.4.2.6 Bewoners/beheerders
Verschillende literatuurbronnen geven aan dat geld een belangrijk aanschafmotief voor bewoners
is [Boon, 2004; Hal, 2005]. Meerdere respondenten geven aan dat bewoners niet puur door
financiële prikkels worden gedreven. Bewoners willen een goede prijs voor een woning en de
energievoorziening. Volgens de respondenten zijn comfort, eenvoudige beheerwerkzaamheden,
een gezondheid binnenklimaat en redelijke woonlasten voor de gemiddelde consument
belangrijker dan energiebesparing en het milieu. Een respondent geeft aan dat de penetratiegraad
van dubbelglas niet is te danken aan het energiebesparingpotentieel maar aan de
comfortverhoging.

Er wordt door meerdere respondenten aangegeven dat maar een klein gedeelte van de bewoners
geïnteresseerd is in energie besparen. 2% tot 5% van de bewoners is geïnteresseerd in milieu en
energie besparen. 15% tot 20% van de bewoners heeft geen bezwaar tegen een woning met
hoger bouwkosten, als deze kosten met een energiehypotheek gedekt kunnen worden. Deze
groeiende groep wil de milieuvoordelen ondersteunen. Het overige deel van de bewoners
interesseert de milieuvoordelen niet. Het milieu is voor de meeste bewoners van secundair belang
en kan daarom hoogstens als toegevoegde kwaliteit worden beschouwd [Correljé, 2000; Hal,
2005]. De ondergeschiktheid van milieu en energie besparen kan verklaard worden door:

 desinteresse in het milieu en een energiezuinig imago,
 de hoge mate van welvaart,
 de (te) lage energieprijzen,
 de ontbrekende kennis over de milieuproblematiek,
 de onbekendheid met het eigen verbruik,
 onbekendheid met duurzame en energiebesparende maatregelen,
 de houding dat energieprijzen los zullen lopen,
 de vrees voor ontsierende en ongewenste effecten (hinder) [Schillemans, 2006].

Ontzorgen van en service verlenen aan de consument wordt in toenemende mate belangrijk.
Ontzorgen van de klant kan worden bereikt door:

 eenvoudige beheerwerkzaamheden (goed ingeregelde apparatuur),
 servicecontracten,
 eenvoudige onderhoudswerkzaamheden (apparaten die zelf aangeven wanneer

onderhoud gepleegd moet worden) [Reijen, et al., 2002].

B4.4.2.7 Aannemers en installatiebedrijven
Aannemers en installatiebedrijven hebben over het algemeen te weinig ambitie en kennis als het
gaat over duurzaam bouwen [Hal, 2005]. Daarnaast hebben deze partijen persoonlijke voorkeuren
voor materialen en bouwwijzen en kiezen de weg van de minste weerstand. (zie §B4.4.4)
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B4.4.2.8 Toeleverende bedrijven
Toeleverende industrieën hebben belang bij het afzetten van hun producten. Er wordt
aangegeven dat toeleverende industrieën terughoudend zullen zijn met initiatieven voor
energieleverende woningen om concurrentie met eigen afnemers te voorkomen. Enkele
industrieën die belang kunnen hebben bij energieleverende woningen zijn onder andere de: (1)
isolatie-industrie, (2) installatie-industrie (ventilatiesystemen, WTW, zonne-installaties, etc), en (3)
zonweringindustrie.

B4.4.2.9 Energiebedrijven

De meeste respondenten zijn het erover eens dat energiemaatschappijen geen baat hebben bij
energieleverende nieuwbouwwoningen. In tegendeel, energieleverende woningen gaan in tegen
de core business van de energiesector. Energiebedrijven handelen vanuit een economische
perspectief en willen energie (in kWh) afzetten om zodoende omzet te genereren.
Energiebedrijven willen hun producten kunnen controleren waardoor een centrale
energievoorziening meer voor de hand ligt. Op de korte termijn is micro-WKK een goede
technologie voor energiebedrijven. Brandstofcellen zijn op de langere termijn een potentiële
technologie waar energieleveranciers belang bij hebben omdat waterstof over het bestaande
gasnet getransporteerd kan worden.

Energieleverende woningen zijn niet wenselijk voor energieleveranciers, tenzij energiebedrijven
een nieuwe rol krijgen. Aangezien energieleveranciers weinig tot geen kennis hebben van de
bouwpraktijk zal het leveren, het installeren en het leasen van benodigde installaties tot nieuwe
mogelijkheden voor energiebedrijven behoren.

Het is te verwachten dat energiemaatschappijen weerstand zullen gaan bieden bij de introductie
van energieleverende woningen. Er wordt aangegeven dat energiemaatschappijen een sterke
lobby hebben. Voorbeelden hiervan zijn het verbieden van het terugdraaien van energiemeters en
de lage teruglevertarieven voor elektriciteit. Er wordt opgemerkt dat energiebedrijven wel belang
hebben bij het reduceren van energiepieken.

B4.4.2.10 Financiële dienstverleners
Er wordt aangegeven dat alle grote financiële instellingen geïnteresseerd zullen zijn. Ze zien een
groeimarkt in het financieren van energieleverende woningen. Momenteel zijn er al klimaat- en
groenhypotheken op de markt. (zie B4.5.2.3)

B4.4.3 Bewonersgedrag
Respondenten zijn het erover eens dat bewonersgedrag niet bepalend mag zijn voor het juist
functioneren van de energieleverende nieuwbouwwoning. Het is een groot voordeel als het
functioneren van de woning onafhankelijk is van bewonersgedrag. Daarnaast is er geen
duidelijkheid over de vraag in hoeverre bewoners bereid zijn om gedrag aan te passen. Een
respondent geeft aan dat het veranderen van een levensstijl van een bewoner niet kan worden
opgedrongen. Bewoners moeten zelf de hinderlijke effecten ondervinden van het nalaten van
benodigde handelingen (bijvoorbeeld het niet sluiten van zonwering). Hierbij is het belangrijk dat
de benodigde handelingen aansluiten op de belevingswereld van de bewoner [Van Hal]. Een
respondent geeft aan dat in het ontwerp van energieleverende woningen rekening moet worden
gehouden met meerdere vormen van bewonersgedrag.

Er wordt door verschillende respondenten aangegeven dat een bewoners weinig fout kunnen
doen aan het functioneren van een passieve woning, waardoor het bewonersgedrag relatief
gezien minder van belang is. Een respondent geeft aan dat bij metingen van gelijke passieve
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woningen de zuinigste bewoners 50 m3 aardgas en de minst zuinige bewoners 300 m3 aardgas op
jaarbasis verstookten.

Een respondent geeft aan dat door het onderhoud van installaties bewoners zich bewust worden
van het eigen energieverbruik.

B4.4.4 De organisatie van de bouwsector
Voor het bereiken van energieneutraliteit binnen de gebouwde omgeving zullen verschillende
innovaties moeten gaan plaatsvinden binnen de bouwsector. De manier waarop de Nederlandse
bouwsector is georganiseerd geeft vorm aan de Nederlandse woningvoorraad en de kwaliteit
ervan. De huidige traditionele organisatie van de sector werkt belemmerend voor de geleverde
kwaliteit en het innoverend vermogen van de sector. Er is een aantal voorwaarden te identificeren
om duurzaamheid binnen een bouwproces van de grond te krijgen:

 een lange termijnblik;
 multidisciplinaire projectteams;
 integrale afwegingen over alle relevante aspecten in onderlinge samenhang;
 voldoen aan de rendementseis41 [Boon, 2004].

Er wordt door respondenten aangegeven dat de huidige traditionele organisatie van de
bouwsector gekarakteriseerd wordt door een aantal structurele knelpunten. Hierdoor komen
bovenstaande voorwaarden in de praktijk niet van de grond. De (samenhangende) knelpunten
zijn:

 de afwezigheid van onderlinge samenhang; (zie §B4.4.4.1)
 de slechte kwaliteitsbeheersing; (zie §B4.4.4.2)
 de onwetendheid en ondeskundigheid van verschillenden partijen; (zie §B4.4.4.3)
 het aanbodgestuurde karakter van het bouwproces; (zie §B4.4.4.4)
 de bouwcultuur; (zie §B4.4.4.5)
 een toenemend tekort aan geschoolde arbeidskrachten binnen de

bouwsector. (zie §B4.4.4.6)

B4.4.4.1 Afwezigheid van onderlinge samenhang
Binnen bouwprocessen is er sprake van een grote diversiteit aan actoren met verschillende
(tegenstrijdige) belangen. Deze diversiteit is het gevolg van de complexiteit van bouwprojecten,
wat resulteert in uiteenlopende werkzaamheden en de hiervoor benodigde specialisaties. Hierdoor
is in de loop van de tijd een verknipt en verweven bouwproces ontstaan waarin betrokken partijen
niet over dezelfde informatie, technologische kennis en vaardigheden beschikken. Er is sprake
van verschillende kenniswerelden en door de afwezigheid van communicatie worden essentiële
informatie en ideeën voor verbeteringen in bouwprocessen niet naar juiste personen
doorgespeeld [Noorderhaven, 2006].

Verschillende respondenten geven aan dat er behoefte is aan procescoördinatie in de vorm van
een regisserende partij. Deze partij moet inzicht hebben in het totale concept van de
energieleverende woningen, gedurende het gehele bouwproces (vanaf de initiatieffase tot en met
de beheersfase). Het is belangrijk om het afstemmen van werkzaamheden, het communiceren
hierover, het bewaken van de taakverdelingen en het voldoen van randvoorwaarden

41
Naast de vierkante meterprijs van vastgoed moet ook onder rendement worden verstaan: beheersing van risico en

reputatie, hogere productiviteit, lager ziekteverzuim, innovaties, lagere bedrijfskosten, concurrentiepositie en nieuwe
markten, risicoreductie of positief imago. Momenteel beschouwen marktpartijen hoofdzakelijk de vierkante meter prijs als
rendement. [Boon, 2004]
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(doelstellingen) bij één partij te leggen [VNCI, 2002]. Er wordt aangegeven dat de coördinerende
partij verantwoordelijk moet zijn, hetgeen betekent dat het geen onafhankelijke partij kan zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat er in een vroeg stadium betrokken partijen intensief gaan
samenwerken en dat er vooraf gedetailleerde doelstellingen worden vastgelegd. Daarbij moeten
gebruikers en beheerders vroegtijdig in het proces worden betrokken omdat een belangrijk deel
van de winst in de beheerfase is te behalen [VNCI, 2002]. Het is belangrijk dat binnen het proces
opgedane ervaringen geëvalueerd en gedocumenteerd worden [Van Hal, 2005].

B4.4.4.2 Slechte kwaliteitsbeheersing
Respondenten zijn het er over eens dat de uitvoeringskwaliteit en zeer belangrijke factor is voor
het succesvol realiseren van energieleverende nieuwbouwwoningen. Er wordt door verscheidene
respondenten aangegeven dat de beoogde kwaliteit in het traditionele bouwproces niet goed te
beheersen is, waardoor het niet geschikt is voor het realiseren van energieleverende woningen.
Oorzaken hiervoor zijn:

 fragmentatie in combinatie met coördinatieproblemen; (zie §B4.4.4.1)
 het ontbreken van inzicht; (zie §B4.4.4.3)
 het afschuiven van verantwoordelijkheden; (zie §B4.4.4.5)
 de lage-prijs-inkoopcultuur. (zie §B4.4.4.5)

Respondenten geven aan dat uitvoerende partijen gestimuleerd moeten worden om
verantwoordelijkheid voor eigen werkzaamheden te dragen door aanspraak te maken op hun
(slechte) prestaties. Er moet voor uitvoerende partijen inzichtelijk worden gemaakt welke
consequenties een slechte bouwkwaliteit heeft. De door een aannemer geleverde kwaliteit moet
getoetst worden door de werkelijke prestaties van woningen te controleren. Controleren kan door
blowertesten en infraroodtesten. Daarnaast vinden respondenten prestatielabels een belangrijk
instrument.

B4.4.4.3 Onwetendheid en ondeskundigheid
Er is een gebrek aan kennis en discontinuïteit bij de meeste gemeenten op het gebied van
milieumaatregelen [Schillemans, 2006]. Dit kan ertoe leiden dat stedenbouwkundige plannen
hoofdzakelijk op uiterlijke kenmerken ontworpen worden. Gemeenten gunnen een opdracht aan
een stedenbouwkundige, waarbij verregaande vormgevingseisen geformuleerd kunnen worden.
Stedenbouwkundigen hebben over het algemeen weinig tot geen kennis over energetische
aspecten, waardoor hier onvoldoende rekening mee gehouden wordt. Op het stedenbouwkundig
niveau worden beslissingen genomen wat kan leiden tot extra bouwkosten of het uitsluiten van
bepaalde technische oplossingen (bijvoorbeeld het type dak dat er gebouwd mag worden of de
oriëntatie ervan). Stedenbouwkundigen moeten meekrijgen dat nieuwbouwgebieden minstens
energiezuinig moeten zijn. Op deze manier ontstaat er een goede basis voor architecten en
bouwers.

Respondenten zijn het erover eens dat kennis en invloed van de ontwerper een belangrijke rol
spelen in het tot stand komen van energieleverende woningen. Architecten bepalen grotendeels
de gebouwvorm en soms ook de bouwwijze. Daarnaast speelt een architect een belangrijke rol in
het functioneren van het gebouw. Een slecht ontwerp kan moeilijk of niet gecompenseerd worden
door een goede uitvoeringskwaliteit. Momenteel moeten de meeste architecten een constructeur
en een installatietechnisch adviseur inhuren om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Om
tot een integraal ontwerp te komen is het wenselijk dat architecten naast cascobouw ook vanuit
energetische en installatietechnische aspecten ontwerpen. Eén respondent merkt op dat het
scholen van architecten niet veel moeite kost. Een andere respondent geeft aan dat de macht en
invloed van een architect kunnen worden geminimaliseerd door het opleggen van
standaarddetaillering.
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B4.4.4.4 Aanbodgestuurde karakter van het bouwproces
Momenteel is het bouwproces aanbodgestuurd en vraaggericht. Meerdere respondenten geven
aan dat er in de huidige situatie niet vanuit de klant gedacht wordt en dat bewoners vrijwel geen
inbreng hebben in het ontwerp van de woning. Een projectontwikkelaar ontwikkelt het hele project
en bewoners mogen hoogstens de badkamer en de keuken inrichten. Een vraaggestuurd
bouwproces is wenselijk omdat momenteel aanbod en vraag niet op elkaar aansluiten. Er is vraag
naar kwaliteit en lage kosten. Een aanbodgestuurde markt is hierbij contraproductief omdat
ontwikkelaars en aannemers de weg van de minste weerstand kiezen.

Er wordt aangegeven dat er meer mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap moeten
komen (in 2006 zijn er ongeveer 7000 vrije kavels beschikbaar).

Er wordt door respondenten opgemerkt dat met een aanbodgestuurd bouwproces verschillende
zaken relatief makkelijk geregeld kunnen worden door wetgeving. Een andere respondent geeft
aan dat er een hybride vorm moet komen, waarin een balans moet worden gevonden tussen de
keuzevrijheid van bewoners en het voorschrijven van bepaalde (energetische) maatregelen.

B4.4.4.5 Bouwcultuur
Volgens Molier en Noorderhaven [2004] wordt de Nederlandse bouwcultuur gekarakteriseerd
door:

 een gebrek aan vertrouwen tussen partijen in het bouwproces (waaronder de
opdrachtgever richting het bouwbedrijf);

 en geringe oriëntatie op de klant/eindgebruiker;
 een conservatieve houding en een beperkte belangstelling voor innovaties wat leid tot

gewoontegedrag;
 een defensieve of reactieve houding.

Een respondent geeft aan dat verantwoordelijkheden in het verleden zijn afgeschoven naar de
installatiesector. Daarnaast voeren opdrachtgevers een laagste-kosten-strategie. Dit alles leidt er
toe dat bouwbedrijven voornamelijk kiezen voor strategieën gebaseerd op
concurrentievermindering in plaats van positieverbetering. Strategieën gebaseerd op
concurrentievermindering resulteren in: marktafscherming, collusie/kartelvorming en
concernvorming. Er is hierbij weinig aandacht voor kwaliteit, service en innovatie [Noorderhaven,
2006]. Respondenten geven aan dat prestatiegericht bouwen wenselijk is. Dit kan verwezenlijkt
worden door het opstellen van prestatiegerichte contractvormen.

B4.4.4.6 Tekort aan arbeidskrachten
De komende jaren dreigt er in de bouwsector een tekort te ontstaan aan vaklieden, zowel in
kwantitatieve als kwalitatieve zin. Dit wordt veroorzaakt door een grote groep vaklieden van 55
jaar en ouder die de komende jaren de bouw uit stroomt. Hierdoor gaat veel kennis en ervaring
verloren. Daarnaast loopt de instroom van technische vmbo'ers en mbo'ers terug, waardoor de
vervanging van vaklieden gedeeltelijk uitblijft [Caniels, 2006].
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B4.5 Markt en economie

B4.5.1 Belang van factoren
In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven van de categorie ‘Markt en economie’
van de onder de respondenten gehouden enquête. Deze resultaten worden ter indicatie gebruikt.

Tabel 19: Resultaten Enquête: Markt en economie
Factor Gem St dev Belang Omschrijving
Hoogte energieprijzen 4,5 0,92 Zeer belangrijk §B4.5.2
Financieringsmogelijkheden 4,5 0,53 Zeer belangrijk §B4.5.2.3
Economie in Nederland 4,1 0,78 Zeer belangrijk
Investeringsrisico 4,0 0,82 Belangrijk §B4.5.2.2
Waardestijging van WAELS-woningen 4,0 0,82 Zeer belangrijk
Investeringsomvang 3,8 0,67 Belangrijk §B4.5.2.2
Krapte/ruimte op woningmarkt 3,7 0,87 Belangrijk §B4.5.2
Terugverdientijd 3,4 1,50 Belangrijk/onenigheid §B4.5.2.2
Type investeerder 3,1 1,10 Belangrijk §B4.5.2.2

B4.5.2 Economische aspecten
Verschillende respondenten en literatuurbronnen geven aan dat, zowel aan de vraag- als aan de
aanbodkant, economische aspecten van doorslaggevend belang zijn voor het succes van
energieleverende woningen. Een aantal respondenten geeft aan dat het wenselijk is dat bewoners
financieel profijt hebben in de vorm van woonlastenvoordeel. Andere respondenten geven aan dat
bewoners niet rechtstreeks financieel hoeven te profiteren en dat comfortverbeteringen
belangrijker zijn dan financiële voordelen. Naast bewoners zijn er ook andere actoren die ook een
functie hebben in het totstandkomingsproces van energieleverende woningen. Deze partijen zijn
gemotiveerd vanuit economische motieven en willen daarom financieel profijt hebben van het
realiseren van een woning. Een gedeelte van het financiële voordeel zal naar deze partijen gaan.
Er is momenteel nog geen goede financiële oplossing voor handen om deze kosten/baten-
problematiek op te lossen.

Daarnaast zijn met de huidige energieprijzen de energiekosten voor bewoners relatief laag ten
opzichte van de bouwkosten van een woning. Het verlagen van bouwkosten heeft daarom voor
bewoners een hogere prioriteit. Ook speelt de krapte op de woningmarkt een belangrijke rol.
Bewoners willen hierdoor graag een woning willen kopen, ongeacht de energetische prestaties
ervan. Er wordt aangegeven dat momenteel vrijwel iedere woning verkocht wordt.

B4.5.2.1 Extra investeringskosten
Een aantal respondenten geeft aan dat uit idealistische overwegingen maximaal 10% van
bewoners is te motiveren voor de aanschaf van een energieleverende woning. Vanwege
desinteresse in het milieu en het besparen van energie zijn de meeste bewoners niet
geïnteresseerd in energieleverende woningen en zijn ze niet bereid om hier extra voor te betalen.
Als een bewoner de keuze heeft tussen de aanschaf van een conventionele woningen en een
vergelijkbare maar duurdere energiezuinige woning, de laatste het aflegt. Bewoners zijn alleen
bereid om meer te betalen als er extra kwaliteiten worden geboden. Om te concurreren met
conventionele woningen moeten energieleverende woningen vrijwel kostenneutraal zijn en
voordelen met zich meebrengen zoals comfort, gezondheid, service, etc. Kostenneutraal wil
zeggen dat de hoge investeringskosten waarmee het realiseren van energieleverende woningen
gepaard gaat, gedekt moeten worden door het woonlastenvoordeel. Voor een bewoner moet een
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"Bij het in de markt zetten van duurzaam bouwen dient de nadruk te worden gelegd op die
positieve aspecten van de technieken die ook door de consument als zodanig worden beleefd.
Vaak wordt hier gedacht aan energiebesparing, kostenbesparing en comfort. Beloftes dienen
echter ook waar gemaakt te worden. Met betrekking tot kostenbesparing valt dit soms nog wel
eens tegen. Technieken met een duidelijk promotionele meerwaarde op het gebied van
kostenbesparing, milieubijdrage en comfort zijn in ieder geval:

 vloerverwarming;
 wandverwarming;
 hergebruik van regenwater;
 waterbesparend sanitair;
 zonneboiler;
 PV-cellen;
 veel lichtinval.

De overige toegepaste DuBo-maatregelen lijken ‘normaal’ gewaardeerd te worden. Bij die
technieken gaat het er eerder om dat men er geen 'last' van ondervindt door bijvoorbeeld een
gebrekkige werking. Niet onbelangrijk is het feit dat het duurzame karakter van de woning en
wijk in het algemeen eveneens een positieve waarde heeft bij de consument."

woning betaalbaar blijven en moeten de extra investeringen lonend zijn. Het moet voor een
huurder of koper interessant zijn om mee te doen.

[Bron: Boon, 2006]

B4.5.2.2 Investeringsomvang en woonlastenvoordeel
Het grote obstakel voor het toepassen van duurzame maatregelen zijn de relatief hoge initiële
kosten. Momenteel is voor ontwikkelaars de investeringsomvang bepalend en zijn
terugverdientijden en rendementen op investeringen ondergeschikt. Er worden door ontwikkelaars
strategieën toegepast waarbij met zo min mogelijk investeringen, op korte termijn maximale
winsten kunnen worden behaald. Daarnaast is het voor ontwikkelaars belangrijk dat risico's
worden afgedicht. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door garanties te geven op systemen.
Ontwikkelaars hebben geen belang bij duurzame investeringen omdat opbrengsten pas op
langere termijn zijn te behalen in de vorm van woonlastenreductie. Het financiële belang bij
duurzame investeringen ligt om die reden bij de bewoners/beheerders van duurzame woningen.
Een respondent geeft aan dat het delen van kosten en baten tussen de vraag- en aanbodkant een
oplossing kan bieden.

B4.5.2.3 Financieringsmogelijkheden
Respondenten zijn het erover eens dat de financieringsmogelijkheden een zeer belangrijke factor
is voor het tot stand komen van energieleverende woningen. De meeste respondenten geven aan
dat zonder geschikte financieringsmogelijkheden energieleverende woningen niet grootschalig
van de grond komen. Hieronder wordt het belang van nieuw financieringsmogelijkheden
toegelicht:

 De extra investeringskosten ten opzichte van conventionele woningen moeten worden
gedekt om aan de rendementseis te voldoen. Hierbij moet een balans worden gevonden
tussen de bouwkosten en de exploitatiekosten. Momenteel is het niet mogelijk om de
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meerkosten van energieleverende woningen vanuit woonlastenbesparing te dekken.42

Door respondenten wordt aangeven dat de extra investeringskosten gedekt kunnen
worden door: (1) subsidies, (2) eigen bijdragen van bewoners, (3) hypotheekvoordelen,
(4) lagere energiekosten, (5) besparing op aansluitkosten en vastrecht.

 De hoge initiële kosten moeten door een voorfinanciering worden gefinancierd. Om dit te
bereiken moeten financiële dienstverleners worden overtuigd om te investeren in
energieleverende woningen. Er wordt aangegeven dat een idealistische financier hier zal
inspringen. Als er sprake is van schaalvergroting zullen andere financiers volgen.
Belangrijke financieringsmogelijkheden die worden genoemd zijn: (1) (groen)hypotheken
en (2) leaseconstructies.

Er wordt aangegeven dat het ontstaan van (groen)hypotheken erg belangrijk is. Groenhypotheken
komen voort uit de fiscale groenregeling, een stimulering programma van de overheid om minder
rendabele projecten te stimuleren. Het fiscale voordeel van groen hypotheken kent een
maximumbedrag van €34.034,-. Daarnaast mag de stichtingskosten van de betreffende woning
niet hoger zijn dan €272.268,-. Het is van belang dat er nieuwe hypotheekvormen komen.

Meerdere respondenten geven aan dat het leasen van energietechnologie mogelijkheden biedt.
Er zijn echter juridische obstakels voor leaseconstructies met betrekking tot de mogelijkheden
voor de scheiding van eigendom: erf en opstal, casco en inbouw [Boon, 2004].

[Bron: Blom, 2001]

B4.5.2.4 Terugverdientijden en rendementen op investeringen
Er is onenigheid onder respondenten over het belang van terugverdientijden van investeringen.
Meerdere respondenten geven aan dat korte terugverdientijden (3 tot 5 jaar) een aanschafmotief
kan zijn voor bewoners. Een respondent geeft aan dat de hr-ketel een succes is geworden door
de terugverdientijden van minder dan 7 jaar. Over het algemeen hebben duurzame investeringen
een langere terugverdientijd dan 5 tot 7 jaar. Er wordt aangegeven dat als de terugverdientijden
van zonnepanelen van 15 tot 30 jaar worden teruggebracht naar 5 jaar, bewoners zonnepanelen
zullen gaan aanschaffen.

De korte terugverdientijden moeten wel worden ondersteund door promotieactiviteiten. Eén
respondent geeft aan dat douchewarmtewisselaars, ondanks de terugverdientijd van 5 jaar, niet
veel worden verkocht omdat er geen actief verkoopbeleid voor is.

Voor investeerders is het rendement van een investering belangrijker dat de terugverdientijd. Als
een investering over 15 jaar heen een rendement van 6% heeft, is het een zinnige investering.

42
Verwacht wordt dat de meerkosten voor passiefhuizen binnen 6 tot 7 jaar gedekt kunnen worden vanuit het

woonlastenvoordeel. Verschillende respondenten verwachten dat PV binnen 10 tot 15 jaar economische rendabel wordt.

"In de nieuwbouw kan men aanvullend denken aan een extra bron van inkomsten voor
gemeenten, namelijk de grondexploitatie. Dat kan door bijvoorbeeld het positieve saldo van de
grondverkoop aan te wenden in de vorm van een bijdrage aan duurzame bouw op vrije kavels.
Een variant hierop is een bijdrage per kavel, de zogeheten statiegeldregeling (directe
koppeling tussen inkomsten en uitgaven). Tot slot kan met voor nieuwbouw denken aan de
verkoop van groene labels voor duurzame stroom. Daarmee kan het energiebedrijf een deel
van de investering in bijvoorbeeld zonnepanelen voor zijn rekening nemen."
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B4.5.3 Vraag naar energieleverende woningen
Vrijwel alle respondenten zijn het erover eens dat er momenteel geen vraag is naar
energieleverende nieuwbouwwoningen. Er wordt aangegeven dat de markt (uiteindelijke kopers)
moet gaan vragen naar de woningen. Als er eenmaal marktvraag tot stand komt, zullen
vooruitstrevende ontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en financiële dienstverleners
anticiperen. De afwezigheid van de marktvraag wordt veroorzaakt door de afwezigheid van het
belang en de noodzaak om te investeren in energieleverende woningen.

Marktvraag kan ontstaan door:

 stijgende energieprijzen;
 bewustwording van bewoners van het eigen verbruik en kennis van

besparingsmogelijkheden;
 marketing van de voordelen van energieleverende woningen;
 het invoeren van financiële voordelen (o.a. belastingvoordelen).

Vervolgens zijn meer zeggenschap van bewoners en financieringsmogelijkheden belangrijke
randvoorwaarden. Daarnaast moeten bewoners worden overtuigd dat energieleverende woningen
daadwerkelijk beter zijn dan conventionele woningen. Het overtuigen van kopers kan een periode
van 10 tot 20 jaar in beslag gaan nemen. Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid zijn hierbij
belangrijke factoren. Door het verstrekken van garanties kan het overtuigingsproces worden
versneld.43 Daarnaast moet negatieve publiciteit worden voorkomen omdat dit averechts werkt.
Afgeleid uit het bovenstaande is het niet te verwachten dat er op korte termijn marktvraag zal
ontstaan. Er wordt aangegeven dat zonder ingrijpen marktvraag uit zal blijven.

Verschillende respondenten geven aan dat de eerste initiatieven voor energieleverende woningen
bij de overheid vandaan moeten komen. Gemeenten zullen de motor achter de vraag moeten
worden door het toepassen van beleid en communicatie. Een respondent geeft aan dat de
gemeente ondersteuning moet bieden aan de kleine groep welwillende kopers.

Meerdere respondenten geven aan dat in het geval van huurwoningen ook
woningbouwcorporaties het initiatief kunnen gaan nemen voor het tot stand komen van
energieleverende woningen.

B4.5.4 Grootschalige toepassing van energieleverende woningen
De eerste initiatieven voor het realiseren van energieleverende nieuwbouwwoningen zullen bij
gemeenten en woningbouwcorporaties vandaan moeten komen waar binnen een aantal
enthousiaste, gedreven personen de schouders eronder durven en kunnen zetten. Gemeenten en
woningbouwcorporaties moeten het maatschappelijke inbeddingsproces aanslingeren maar
uiteindelijk moet de grote vraag vanuit de markt komen. Er is maar een klein gedeelte van de
markt geïnteresseerd in het milieu, hetgeen betekent dat het een pure marktkwestie (financieel)
gaat worden. Meerdere respondenten geven aan dat er zich een commercieel spel zal gaan
afspelen waarin de markt moet gaan kiezen. De keuze zal afhangen van vele factoren, zoals:

 de mate van bewustzijn, deskundigheid en
inzet van betrokken partijen; (zie §B4.4.4.3 en §B4.7.4)

 het ontstaan van marktvraag; (zie §B4.5.3)
 de organisatiestructuur van de bouwsector; (zie §B4.4.4)
 wet- en regelgeving (o.a. EPC); (zie §B4.6)
 ontwikkelingen van energieprijzen;

43
Momenteel hebben nieuwbouwwoningen een GIW-garantie van 10 jaar. Eén respondent geeft aan dat er levenslange

garantie moet komen op woningen.
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 technologische ontwikkelingen; (zie §B4.7.3)
 goede praktijkvoorbeelden; (zie §B4.7.2)
 de mate van flexibiliteit van de concepten; (zie §B4.3.3)
 gecreëerde marktwaardes; (zie §B4.5.2.3)
 het tot stand komen van financieringsmogelijkheden. (zie §B4.5.2.3)

Meerdere respondenten geven aan dat het, om tot een massamarkt te komen, belangrijk is dat er
gekozen word voor een industriële bouwwijze en het toepassem van modulaire systemen op grote
schaal. Hiervoor worden verschillende motivaties gegeven door respondenten (zie §B4.3.8).
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B4.6 Beleid en regelgeving

B4.6.1 Belang van factoren
In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven van de categorie ‘Beleid en
regelgeving’ van de onder de respondenten gehouden enquête. Deze resultaten worden ter
indicatie gebruikt.

Tabel 20: Resultaten Enquête: Beleid en regelgeving
Factor Gem St dev Belang Omschrijving
Regelgeving van de overheid 4,4 0,70 Zeer belangrijk §B4.6.3
Beleid van de EU 4,1 0,74 Zeer belangrijk §B4.6.2
Subsidie van de overheid 3,9 0,83 Belangrijk §B4.6.3
Beleid van de gemeente 3,9 1,20 Belangrijk §B4.6.4

B4.6.2 Europees beleid en regelgeving
Respondenten vinden dat het Europees beleid en regelgeving zeer belangrijk factoren zijn voor
het grootschalig toepassen van energieleverende nieuwbouwwoningen. Europees beleid is
krachtig en strategische van aard. Het beleid staat wel verder van de dagelijkse praktijk af
waardoor er niet direct invloed op uit te oefenen is. Europees beleid moet vooral een rol spelen in
het scheppen van heldere regels voor eerlijke marktwerking en het tot stand komen van
innovaties. De Europese wetgeving, in de vorm van richtlijnen, heeft door implementatie directe
invloed op het nationale beleid en regelgeving. Een voorbeeld van zo’n Europese richtlijn is de
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), die invloed heeft op de nationale Energie
Prestatie Norm. Naar verwachting wordt de Europese richtlijn voor de energieprestatie van
woningen en gebouwen op 1 januari 2008 in Nederland van kracht. Het is de taak van de
Europese Unie om de nationale overheid te stimuleren met ambities en maatregelen als deze niet
zelf hiertoe initiatieven onderneemt.

Een respondent geeft aan dat, als Europa in 2015 de passiefhuisstandaard als norm voorschrijft,
ontwikkelingen in een stroomversnelling komen.

Daarnaast kan op Europees niveau gezorgd worden dat alle huishoudelijke apparaten
energiezuinig worden.

B4.6.3 Nationaal beleid en regelgeving
Respondenten vinden het nationale beleid en regelgeving van de Rijksoverheid een zeer
belangrijke factor voor het grootschalig toepassen van energieleverende nieuwbouwwoningen.
Het is de taak van de Rijksoverheid om de maatschappij bij te sturen waar de maatschappij hier
zelf niet toe in staat is. Een respondent geeft aan dat de overheid momenteel een passieve
houding aanneemt en dat de markt aan zet wordt gelaten. Er wordt aangegeven dat het de taak
van de Rijksoverheid is om voor gemeenten een basis te verzorgen om verregaande ambities op
het gebied van duurzaam bouwen te verwezenlijken. Op landelijk niveau worden instrumenten
opgesteld die op gemeentelijk niveau gebruikt worden bij controle van bouwactiviteiten.
Momenteel mogen bouwvergunningen niet worden aangegrepen om CO2-doelstellingen te halen.

De Rijksoverheid kan door middel van wetgeving en faciliteren invloed uitoefenen op het tot stand
komen van energieleverende nieuwbouwwoningen. De belangrijkste wetten met betrekking tot
duurzaam bouwen zijn: (1) de Woningwet, (2) de Wet ruimtelijke ordening, (3) de Wet
milieubeheer en (4) de Warmtewet.
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Hieronder staan de belangrijkst middelen van de rijksoverheid beschreven omtrent
energieleverende woningen die ter sprake zijn gekomen tijdens de interviews.

B4.6.3.1 Energieprestatienorm
Respondenten zijn het erover eens dat de in de Energieprestatienorm (EPN) opgenomen
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geen geschikt instrument is voor het grootschalig toepassen
van energieleverende nieuwbouwwoningen. Alhoewel een verlaging van de EPC het toepassen
van duurzame maatregelen zal bevorderen, stemt de methodiek niet overeen met wat er in
werkelijkheid moet gebeuren. Respondenten geven aan dat de EPC aan herziening toe is of dat
de methodiek plaats moet maken voor een andere methodiek. Hier voor worden de volgende
motivaties gegeven:

 Het energieverbruik ten behoeve van ruimteverwarming van verschillende woningentypes
met een gelijke EPC-waarde is niet hetzelfde. Een lage EPC-waarde komt niet overeen
met de werkelijke CO2-reductie van woningen.

 Het casco en installaties van een woning worden als gelijkwaardig beschouwd in de EPC-
berekening. Hierdoor kan de eerste stap van de Trias Energetica, het besparen van
energie, worden overgeslagen omdat het casco gecompenseerd kan worden met
installaties.

 Essentiële eigenschappen voor energieleverende woningen zijn niet opgenomen in de
EPC-berekening zoals: de oriëntatie van de woning, lekverliezen en het leveren van
energie. De EPN doet om deze redenen geen recht aan een integrale aanpak [Lagea &
Franke, 2006].

 Het niet mogelijk om een lagere EPC-waarde af te dwingen dan is voorgeschreven in het
bouwbesluit.

 Verlagingen van de EPC-normering hebben in het verleden geleid tot oplossingen op het
gebeid van toevoegingen en niet op het gebied van kwaliteitsverbeteringen. Hierbij zijn
verantwoordelijkheden door de bouwsector afgeschoven naar de installatiesector. Een
respondent geeft aan dat alleen de eerste verlaging van de EPC-norm een positief effect
heeft gehad op de omzet van zonnepanelen.

B4.6.3.2 Subsidies
Respondenten zijn het er over eens dat subsidies een belangrijke rol spelen in het tot stand
komen van energieleverende nieuwbouwwoningen. Er worden verschillende op- en aanmerkingen
gemaakt over het subsidiëren van duurzame investeringen.

 Subsidies zijn belangrijk om de hoge voorinvesteringen te dekken en zo het
inbeddingsproces op gang te helpen van niet rendabele technologieën. Momenteel
worden zonder subsidie geen zonnepanelen gekocht. Subsidies zijn een middel om
systemen goedkoper te maken en op deze manier de kopersgroep te vergroten.
Daarnaast hebben subsidies promotionele waarde. Dit effect kan worden versterkt als
naast de subsidie promotieactiviteiten plaatsvinden.

 Investeringssubsidies doen af aan marktwaarde van technologieën. In het verleden zijn
subsidies een remmende factor geweest voor zonnepanelen. Fabrikanten schreven
fabrieken in korte tijd af om subsidies op te strijken, waardoor de prijzen kunstmatig hoog
bleven en zelfs met 40% stegen. Een respondent geeft aan dat van twintig jaar
investeringssubsidies niets is terug te zien in de omzet van zonthermische systemen. Het
is beter om teruggeleverde energie te subsidiëren.
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 Het belangrijk is dat betreffende technologieën op korte termijn levensvatbaar zijn zonder
subsidies. Als dit niet het geval is en een subsidieprogramma wordt stopgezet, valt er een
marktsegment weg. Het is belangrijk om voor langere tijd helderheid te verschaffen
aangaande de subsidies.

 Momenteel worden subsidies verleend voor geleverde Wattpiek onder standaard
testcondities. Dit houdt in dat rendementen van zonnesystemen niet in beschouwing
worden genomen bij het verstrekken van subsidies. Verschillend georiënteerde panelen
worden als gelijkwaardig beschouwd. Het is beter om subsidiewaardigheid aan te tonen.

B4.6.3.3 Certificaten en labels
Verschillende respondenten geven aan dat het invoeren van certificatie of labels van belang is
voor het succesvol toepassen van energieleverende woningen. Vanaf 1 januari 2008 is het
verplicht bij bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een energielabel te
overleggen. Certificatie en labels zijn vooral tijdens de introductiefase van belang omdat er over
nieuwe technologieën weinig kennis en ervaring is bij betrokken partijen. Een respondent geeft
aan dat er scores moeten komen voor elementaire zaken zoals: gezondheid, comfort, energie,
etc.

Respondenten geven verschillende argumenten die het belang van voor certificaten en labels,
aangeven:

 Het is een belangrijk instrument om het denken van mensen te beïnvloeden en om
bewustwording te creëren bij bewoners.

 Negatieve publiciteit kan worden voorkomen omdat kwaliteit gewaarborgd wordt.
 Welwillende maar ondeskundige partijen kunnen worden gemotiveerd tot bijscholing.
 Ontwikkelaars en bouwers worden gemotiveerd tot het verbeteren van de bouwkundige

kwaliteit, omdat minder presterende woningen minder waarde vertegenwoordigen.
 Aannemers kunnen worden getoetst op bouwkwaliteit.

B4.6.4 Gemeentelijk beleid
Respondenten zijn het er over eens dat de eerste initiatieven voor energieleverende woningen bij
gemeenten vandaan moeten komen. Gemeenten kunnen belang hebben bij energieleverende
woningen (zie §B4.4.2.2) en hebben de positie om het proces op gang te brengen. De
mogelijkheden om dit te realiseren zijn echter beperkt, omdat het wettelijk niet is toegestaan om
aanvullende bouwtechnische eisen te stellen boven de minimumeisen van het Bouwbesluit.
Daarnaast staat in Artikel 122 van de Woningwet beschreven dat gemeenten geen aanvullende
bouwtechnische eisen mogen stellen langs privaatrechtelijke weg (bijvoorbeeld bij de
gronduitgifte). Hierdoor is het voor gemeenten niet mogelijk om het bouwen van een
energieleverende wijk te verplichten.

Voor gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om kwaliteitseisen te stellen en aanvullende
duurzame eisen te verwezenlijken. Er zijn verschillende voorbeelden in Nederland die dit
uitwijzen. Er moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen projecten waarbij de gemeente de
grond in eigen beheer uitgeeft en projecten waarbij marktpartijen eigenaar van de grond zijn. In
het eerste geval kan de gemeente eigen energieprestatienormen opstellen. In het tweede geval is
het mogelijk om afspraken met ontwikkelaars te maken en dit vast te leggen in
ontwikkelingsovereenkomsten (herenakkoorden). Deze overeenkomsten worden tot de laatste
letter uitgespeeld. Ontwikkelende en bouwende partijen willen graag bouwen binnen een
gemeente en zijn hierbij afhankelijk van een gemeente. Gemeenten beschikken hierbij over een
belangrijke onderhandelingspositie omdat ontwikkelaars goed willen score en toekomstig
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projecten binnen dezelfde gemeente binnen willen halen. Enkele voorbeelden van mogelijkheden
voor het stellen van aanvullende eisen zijn:

 Woningwet artikel 7a;44

 Gemeentelijke Verordeningen;
 Dubo-convenanten;45

 de statiegeldregeling;46

 ruimtelijke afspraken;47

 kopersselectie bij uitgifte.

Meerdere respondenten geven aan dat er binnen een gemeente één of meerdere personen
moeten zijn die hun ziel geven aan duurzaam bouwen. Daarnaast moet deze persoon de positie
bekleden en over de mogelijkheden beschikken om de benodigde maatregelen te realiseren
binnen de gemeentelijke organisatie. Het is belangrijk om welwillende gemeenten hierbij te
voorzien van de benodigde kennis en deze te ondersteunen met concepten voor
energieleverende woningen.

44
Ontheffing, door ministerie van VROM voor bijzondere projecten, op het verbod om bij de verlening van een

bouwvergunning aanvullende eisen voor duurzaam bouwen te stellen.
45

Convenanten zijn afspraken tussen gemeente en (bouw)partijen op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid en
vrijwilligheid.
46

Gemeentelijke subsidie voor duurzaam bouwen die wordt gefinancierd uit hogere grondprijzen.
47

Voorbeeld: het opnemen van een zuidverkaveling in het bestemmingsplan.
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B4.7 Kennisontwikkeling en -verspreiding
Er wordt door respondenten aangegeven dat zowel de publieke sector als het bedrijfsleven en
kennisinstellingen een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren aan de ontwikkelingen met
betrekking tot energieleverende woningen. Hieronder worden de belangrijkste aspecten
beschreven met betrekking tot kennisontwikkeling en –verspreiding, die naar voren zijn gekomen
tijdens de interviews.

B4.7.1 Belang van factoren
In de onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven van de categorie ‘Kennisontwikkeling
en verspreiding’ van de onder de respondenten gehouden enquête. Deze resultaten worden ter
indicatie gebruikt.

Tabel 21: Resultaten Enquête: Kennisontwikkeling en verspreiding
Factor Gem St dev Belang Omschrijving
Opleidingen voor uitvoerende
werkzaamheden 3,9 0,99 Belangrijk §B4.7.4
Opleidingen voor beheerwerkzaamheden 3,6 1,26 Belangrijk/onenigheid §B4.7.4
Gebruiksaanwijzingen en informatie voor
bewoners 3,4 1,35 Belangrijk/onenigheid §B4.7.4

B4.7.2 Voorbeeldprojecten
De meeste respondenten wijzen op het belang van het op korte termijn tot stand komen van
voorbeeldprojecten. Voorbeeldprojecten moeten gaan aantonen dat energieleverende
nieuwbouwwoningen goed in de praktijk realiseerbaar zijn en dat de woningen prettig zijn om in te
wonen. Daarnaast kunnen door leerprocessen de meerkosten van energieleverende woningen
gereduceerd worden.

Er wordt aangegeven dat het ontwikkelingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen een
continu proces is waarbij door leerprocessen ervaringen worden opgedaan. Het is belangrijk dat
deze ervaringen opnieuw geïntroduceerd worden in de vorm van nieuwe projecten. De
voorbeeldprojecten hebben de rol om het potentieel van nieuwe markten, netwerken en kennis om
te zetten in concrete toepassingen, gebruikmakend van nieuwe bedrijfskansen. De concrete
toepassingen moeten aantonen dat energieleverende woningen goed in de praktijk realiseerbaar
zijn en de woningen prettig zijn om in te wonen. Er wordt aangegeven dat door leerprocessen de
meerkosten van energieleverende woningen gereduceerd kunnen worden. Er wordt aangegeven
dat er op korte termijn voorbeeldprojecten moeten komen.

Het realiseren van goede voorbeeldwoningen is afhankelijk van de mate van kennis van
betrokken partijen. Nieuwe kennis leidt tot nieuwe mogelijkheden en verwachtingen van betrokken
partijen. Er wordt aangegeven dat er momenteel binnen de bouwkolom grote onbekendheid
heerst op het gebied van energieleverende woningen. Het is belangrijk om voor verschillende
partijen de nieuwe mogelijkheden en de kosten in relatie tot de opbrengsten in kaart te brengen.
Daarnaast is het van belang dat er nieuwe technologische ontwikkelingen gaan plaatsvinden op
het gebied van opslagmogelijkheden en luchtdicht bouwen. Uit de interviews kan worden afgeleid
dat de verwachtingen rond thermochemische warmteopslag variëren.

Als activiteiten rond voorbeeldprojecten achterwege blijven, moet de oorzaak hiervan worden
gevonden in de overige functies van het innovatiesysteem (zie §2.6.2). Nieuwe
voorbeeldprojecten komen tot stand door: (1) ontwikkelen en verspreiden van nieuwe kennis, (2)
het creëren van verwachtingen bij potentiële initiatiefnemers en (3) het formeren van nieuwe
markten (creëren van marktwaarden) (zie §7.5.3) [Hekkert et al, 2007].
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B4.7.3 Kennisontwikkeling
Respondenten noemen de volgende middelen om kennis te verspreiden: (1) het organiseren van
expertmeetings en symposia, (2) het opstellen van de publicatie ‘energieleverende woningen’ en
(3) publicaties in tijdschriften.

Er moet een kettingreactie aan projecten worden aangeslingerd om partijen over de streep te
trekken. Dit is een continu proces. Door de ontwikkelingen ontstaan leereffecten en nieuwe
ervaringen die weer opnieuw geïntroduceerd moeten worden.

Het ontwikkelen van nieuwe kennis is afhankelijk van de onderlinge samenhang in het
ontwikkelingsproces en de mate waarin er faciliteiten beschikbaar worden gesteld. Enkele
respondenten geven aan dat er behoefte is aan meer onderlinge samenhang in het
ontwikkelingsproces van energieleverende nieuwbouwwoningen. Momenteel zijn er verschillende
onderzoekseilanden waartussen overeenstemming ontbreekt (Passiefhuisstroming, PEGO-groep,
etc.). Het is van belang om het bedrijfsleven, gebruikers en overheden bij elkaar te brengen en te
komen tot gezamenlijke innovatie en gerichte organisatie van kennis in een netwerk. Aan dit
netwerk zullen partijen uit verschillende branches deel moeten nemen. Hierbij is het belangrijk om
verschillende partijen deelgenoot te maken van een gezamenlijke toekomst, waarbij de
verschillende partijen afhankelijk zijn van elkaar. Het netwerk functioneert alleen goed als: (1) de
gevestigde belangen worden vermeden, (2) er geen verdeeldheid en concurrerende belangen zijn
en (3) er een generieke doelstelling is, gebaseerd op een langetermijnvisie. Een respondent geeft
aan dat dit tot stand zal komen als er marktvraag is.

Er wordt aangegeven dat er momenteel weinig innovatiekracht is binnen de bouwnijverheid.
Innovatie vindt vooral plaats bij de toeleverende industrie. Kennisinstellingen kunnen innovaties,
inclusief visie, aanleveren aan het bedrijfsleven.

Er wordt aangegeven dat simulatieprogramma's niet een juiste manier zijn om innovaties
grootschalig van de grond te krijgen. Een voorbeeld is het stimulatieprogramma voor
warmtepompen. Ondanks het feit dat bij de eerste twee generaties warmtepompen grote
hoeveelheden innovatie en beleid zijn toegepast, is grootschalige toepassing ervan niet van de
grond gekomen.

Om tot innovatie te komen moeten er door de Rijksoverheid faciliterende condities worden
geschapen. Markt ontstaat onder andere als beleid of regelgeving hiertoe leidt. De Rijksoverheid
zal de onderstaan aandachtspunten in haar beleid moeten opnemen ten behoeven van
energieleverende nieuwbouwwoningen:

 Het is van belang dat de overheid de S-kromme door middel van regelgeving (certificatie)
en financiering (subsidies, belastingvoordelen, innovatiep’ogramma's) in werking zet. De
energieprijzen zullen tijdens de introductie van de woningen kunstmatig gecompenseerd
moeten worden. Zonder subsidies zullen concepten niet van de grond komen. Een goed
voorbeeld is de subsidie die in Duitsland wordt verstrekt bij de levering van elektriciteit
aan het net.

 De rijksoverheid kan een rol moeten spelen in de ontwikkeling en de verspreiding van
kennis.

 Een andere rol voor de rijksoverheid is het gemeentelijk beleid ondersteunen door de
mogelijkheden voor gemeenten om duurzame ambities te verwezenlijken te vergroten.

B4.7.4 Kennisverspreiding
Respondenten vinden het belangrijk dat er opleidingen komen voor uitvoerende werkzaamheden.
Daarnaast is er onenigheid over het belang van opleidingen voor beheerswerkzaamheden en het
verstrekken van gebruikshandleidingen en informatie aan gebruikers. Verschillende respondenten
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geven aan dat er geïntegreerde lesprogramma's moeten komen waarbij energiezuinig bouwen in
het lespakket wordt opgenomen. Daarnaast kan de overheid bepaalde cursussen verplicht stellen.

Er heerst momenteel binnen de bouwkolom grote onbekendheid op het gebied van
energieleverende nieuwbouwwoningen. De voorbeeldprojecten hebben de rol om het potentieel
van nieuwe markten, netwerken en kennis om te zetten in concrete toepassingen, gebruikmakend
van nieuwe bedrijfskansen. Er moet bewustzijn gecreëerd worden en de onderlinge samenhang
moet duidelijk worden gemaakt. Hierbij is het van belang om goed, eenvoudig en duidelijk te
communiceren in de taal van de betreffende partij.

Comfort, eenvoudige beheerwerkzaamheden, een gezondheid binnenklimaat en redelijke
woonlasten zijn voor de gemiddelde consument belangrijker dan energiebesparing en het milieu.
Het is van belang dat bewoners bewust worden van het eigen energieverbruik, de milieueffecten
hiervan, de besparingsmogelijkheden en de financiële voordelen. Bewustwording van
consumenten kan bereikt worden door bekendheid te geven aan de goede voorbeeldprojecten en
dit vervolgens te vermarkten door communicatie door bevlogen mensen die erin geloven, een
goed verhaal hebben en andere mensen kunnen aansteken. Het is hierbij belangrijk dat bewoners
worden overtuigd dat energieleverende woningen daadwerkelijk beter zijn dan conventionele
woningen. Het overtuigen van kopers kan een periode van 10 tot 20 jaar in beslag gaat nemen.
Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid zijn hierbij belangrijke factoren. Door het verstrekken van
garanties kan het overtuigingsproces worden versneld. Daarnaast moet negatieve publiciteit
worden voorkomen omdat dit averechts werkt. Afgeleid uit het bovenstaande is het niet te
verwachten dat er op korte termijn marktvraag zal ontstaan. Er wordt aangegeven dat zonder
ingrijpen marktvraag uit zal blijven.
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