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Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 

Samenvatting 

Grote delen van de Nederlandse naoorlogse woningvoorraad wordt gekenmerkt door een 
gebrekkige woningkwaliteit en een onaanvaardbaar hoog energieverbruik. Één van de grootste 
veroorzakers van beide problemen, is de voorraad rijtjeswoningen uit de periode 1965-1976. 
Karakteristiek voor deze voorraad is de eenzijdige, uniforme samenstelling, waarbinnen 
functioneel gebruik en flexibele inrichtingen niet of nauwelijks mogelijk zijn. Dit staat haaks op 
de diversiteit aan woonwensen die de huidige woonconsument vandaag de dag eist. Daarnaast 
zorgen deze 650.000 woningen (9,6% van de totale woningvoorraad) door de slechte 
energetische kwaliteit, jaarlijks voor maar liefst 25% van het totale huishoudelijke gasverbruik. 

Desondanks zijn gangbare en traditionele renovatiemethoden slechts lapmiddelen. De 
energetische kwaliteit van woningen wordt slechts deels verbeterd en aan verbetering van 
grootte, functionaliteit en (installatietechnische-) uitrusting wordt niet of nauwelijks aandacht 
geschonken. En dat terwijl renovatie juist de verbetermethode bij uitstek is, waarmee deze 
woningen een langdurige levensverlenging tegemoet kunnen zien. Voordelen van renovatie, ten 
opzichte van sloop en vervangende nieuwbouw, zijn er te over: beperkingen van sloop- en 
bouwafval en een kortere bouwtijd. De laatste resulteert in minder grootschalige en langdurige 
onttrekkingen aan de toch al zo krappe productiecapaciteit en in het beperken van de 
bewonersoverlast en woningmarktkrapte door kortere tijdelijke herhuisvesting. Tenslotte zijn er 
dan ook nog alle negatieve sociale (economische) aspecten, welke gepaard gaan bij sloop en 
vervangende nieuwbouw, waarbij grote aantallen bestaande bewoners nooit meer naar de oude 
wijk (kunnen) terugkeren. 

Daar de huidige bouwpraktijk tevens meer gericht dient te zijn op energiebesparing (Verdrag 
van Kyoto), komt ook de noodzaak van het toepassen van duurzame energiebronnen naar 
voren. De duurzame energiebron, welke in een bestaande stedenbouwkundige situatie (bij 
renovatie) het best ingepast kan worden, is zonne-energie. 

Het samenvoegen van de bovenstaande problematieken heeft geleid tot de volgende 
doelstelling voor dit onderzoek: het ontwikkelen van een zon-georiënteerd renovatieconcept 
voor rijtjeswoningen uit de periode 1966-1976, waarmee deze woningen volledig kunnen 
voorzien in de hedendaagse en toekomstige energievraag en woningkwaliteitsbehoeften. 

Op basis van een analyse naar woningkwaliteit is in dit onderzoek naar voren gekomen, dat het 
gebruiksoppervlak van de woningen ontoereikend is om aan zowel functionaliteitseisen als 
woonwensen te kunnen voldoen. Zo dienen de woningen in zijn totaliteit met 50% vergroot te 
worden tot 150 m2

, teneinde functies als woonkamer, keuken, slaapkamers, badkamer en 
bergruimte voldoende plaats en functionaliteit te kunnen bieden. Daarbij dient het volledige 
uitrustings- en installatieniveau vervangen te worden en te worden opgewaardeerd naar 
hedendaagse standaarden. 

Ten aanzien van het energieverbruik moeten de woningen kunnen concurreren met 
energiezuinige nieuwbouwwoningen, welke een jaarlijks energieverbruik kennen van 34.475 
MJ. Dit energieverbruik wordt het na te streven maximale jaarlijks energieverbruik voor het op te 
stellen concept. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een minimale energiebesparing van 70% 
dient te worden gerealiseerd. 
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Het opgestelde concept laat zien, dat met een geïntegreerde ontwerpaanpak aan beide eisen 
kan worden voldaan: 

De gebruikskwaliteit van de gehele woning is afgestemd op functionaliteitsrichtlijnen opgesteld 
door de LC VAC. Daarnaast komen grootte (150 m2

), aantal vertrekken (5 kamers) en uitrusting 
overeen met de minimaal gestelde bewonerswensen. Daarbij is een volledig flexibele indeling 
en inrichting mogelijk en kan uitrusting (keuken, badkamer, domotica) worden afgestemd op de 
individuele wensen van de bewoner(s). 

De doelstelling van het te behalen energiebesparingpercentage van 70 %, ten opzichte van het 
primaire energieverbruik van de oude situatie, kan met dit ontwerp worden behaald. Afhankelijk 
van de oriëntatie is voor het ontwerp een maximaal energiebesparingspercentage haalbaar van 
81 % voor de Oost-West-georiënteerde woningen en 91 % voor de Noord-Zuid- georiënteerde 
woningen. 
De energetische kwaliteit van het ontwerp overstijgt hiermee het niveau van recente duurzame 
nieuwbouwwoningen (EPC < 0,8). Alle woningen met een energiebesparingspercentage van 
70 % hebben een EPC < 0,53, waar de eis momenteel op 1,0 ligt. Wanneer een maximaal 
energiebesparingspercentage wordt gerealiseerd, hebben alle woningen een EPC < 0,31. 

Wanneer het ontwerp met daarbij een maximale energiebesparing, op alle rijtjeswoningen uit de 
periode 1965-1976 wordt toegepast, dan wordt: 

• Het totale jaarlijkse huishoudelijke energieverbruik met 1,9 % verminderd. 
• Het jaarlijkse huishoudelijke aardgasverbruik met 16,6 % verminderd. 
• Het jaarlijkse huishoudelijke elektriciteitsverbruik met 7,3 % verminderd. 

Hiermee kan een totale COruitstoot van 4,37 Mton worden vermeden, uitgaande van een minst 
gunstige (Oost-West-)oriëntatie van alle 650.000 woningen. Deze reductie van 4,4 Mton is 
aanzienlijk meer dan de door de overheid opgestelde COrreductiedoelstelling van 2,0 Mton 
voor het jaar 2010. 

Over het deel energiebesparing van dit afstudeeronderzoek is een paper geschreven ten 
behoeve van deelname aan de 21e conferentie van "Passive and Low Energy Architecture (PLEA 
2004)" te Eindhoven. De paper voor deze conferentie, "Upgrading post-war dwellings with solar
energy", is bijgevoegd in Bijlage L. De paper is tot stand gekomen in samenwerking met dhr. ir. 
M. Ham van de Technische Universiteit Eindhoven. 
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Voorwoord 

Tijdens het doorlopen van studies aan technische hogeschool en universiteit zijn reeds vele 
bouwkundige onderwerpen de revue gepasseerd. Weliswaar variërend en zeer divers, van 
productontwikkeling tot herbestemming, echter het resultaat immer bouwtechnisch en 
architectonisch verantwoord en doorgaans gericht op één specifiek(e) project of locatie. 

Opvallend daarbij is, dat kennisverbreding, onderzoek en oplossingen ten aanzien van recente 
of actuele bouwkundige- en maatschappelijke problematieken, zoals de kwaliteit van de grote 
bestaande Nederlandse woningvoorraad, het actuele volkshuisvestingsprobleem, 
woningbouwrenovatie en integratie van duurzame energiebronnen, nauwelijks aan bod zijn 
gekomen. Aangezien dit de problematieken zijn waarmee de Nederlandse bouwwereld en 
daarmee ook ondergetekenden, de komende decennia aan de slag zal moeten, is derhalve 
gekozen voor een opdracht die niet alleen heeft geleid tot een persoonlijke kennisverbreding 
ten aanzien van deze aspecten, maar ook een aanzet geeft tot het toepassen van een 
vernieuwende benaderingsmethode, voor de grootschalige integrale aanpak van 
bovengenoemde aspecten binnen de renovatiesector. 

Voor de begeleiding en ondersteuning van dit afstudeeronderzoek is de volgende 
begeleidingscommissie van de Technische Universiteit Eindhoven verantwoordelijk, welke wij 
willen bedanken: 

ir. M. Ham 
dr. ir. P. Erkelens 
prof. ir. W. Zeiler 

Capaciteitsgroep Bouwtechnisch Ontwerpen 
Capaciteitsgroep Bouwtechnisch Ontwerpen, voorzitter 
Capaciteitsgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving 

Daarnaast gaat een dankwoord uit naar de volgende personen, voor hun geleverde bijdrage aan dit 
afstudeeronderzoek: 

prof. ir. J. Post 
ir. R. Blok 
ing. B. Vervest 
M. Pauw 
M. Matheeuwsen 
N. Bresser 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 

TV Eindhoven, Capaciteitsgroep Bouwtechnisch Ontwerpen 
TV Eindhoven, Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 
Ingenieursbureau Smit Westerman 
Bouwen met Staal 
Casade woondiensten Kaatsheuvel 
FeNB2 staalframebouw adviesbureau 

September 2004, 
Remko Bruijstens 
Koen Akkermans 
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1. Probleemveld 

1.1 Naoorlogse woningbouw 

De tweede helft van de 2oe eeuw werd gekenmerkt door een algemene woningnood. De 
Nederlandse bevolkingsomvang kende in 1945 een omvang van 9,2 miljoen inwoners 1

, terwijl 
de woningvoorraad uit slechts 1,7 miljoen woningen 2 bestond. Vervolgens groeide de 
bevolkingsomvang naar ruim 16,3 miljoen inwoners (2002 1). De woningbouwproductie diende 
aan deze vraag te beantwoorden. Dit ging gepaard met een bouwproductie welke werd 
gekenmerkt door een hoog bouwtempo. Dit hoge bouwtempo was het gevolg van de 
toegepaste seriematigheid in bouwsysteem en woningopbouw. De Nederlandse 
woningvoorraad groeide hiermee van 1, 7 miljoen woningen in 1945 tot 6,8 miljoen woningen 
(2003 2

). 

De nalatenschap van dit gevoerde woonbeleid is een eenzijdige, uniforme samenstelling van de 
Nederlandse naoorlogse woningvoorraad. Echter, dit woningaanbod staat haaks op de huidige 
samenstelling van de Nederlandse bevolking. Deze wordt gekenmerkt door een grote diversiteit 
in huishoudens, culturen en inkomens. Hierdoor kan de naoorlogse woningvoorraad onmogelijk 
voorzien in de diversiteit van woonwensen van de consument 3

. Daarnaast is, gezien de leeftijd 
van een groot deel van de woningen binnen deze voorraad en/of bouwtechnische gebreken die 
deze woningen vertonen, tevens het einde van de technische levensduur en/of de algehele 
exploitatieperiode bereikt 

Een tweede aspect waar deze grote naoorlogse woningvoorraad verantwoordelijk voor is, is het 
hoge energieverbruik van de huishoudelijke sector. De huishoudelijke sector kent hierdoor een 
aandeel van 13,3% in het totale Nederlandse energieverbruik 4

. Het hoge energieverbruik 
binnen de naoorlogse woningvoorraad, is met name het gevolg van het gebrek aan eisen voor 
energiebesparende maatregelen tot en met de jaren zeventig. Door de energiecrisissen van 
1973 en 1979 werd de energetische kwaliteit van nieuwbouwwoningen vanaf medio jaren 
zeventig, enigszins verbeterd door toepassingen van warmte-isolatie en dubbele beglazing. 
Echter, deze energetische kwaliteit is inferieur ten aanzien van de kwaliteit van de huidige 
nieuwbouw, waarbij de maatregelen ten aanzien van energiebesparing op een veel hoger 
niveau liggen 3

. 

Uit bovenstaande blijkt de noodzaak van verbetering van de woningvoorraad, zowel op het 
gebied van de algehele woningkwaliteit als op het gebied van de energetische kwaliteit. Een 
verkenning binnen deze probleemvelden, moet laten zien op welke wijze dit gerealiseerd kan 
worden. Op basis hiervan kan een doelstelling voor het onderzoek worden geformuleerd. 

1 - Historie bevolking - Centraal bureau voor de Statistiek (CBS), 2003. (op www.cbs.nl) 

2 - Verandering in de woningvoorraad - CBS, 2003. (op www.cbs.nl) 

3 - Onderhoud en renovatietechniek - M. Liebregts, Technische Universiteit Eindhoven (TUie), 1999. 
Stad en samenleving - Dr. Ir. K. Doevendans & Dr. R. Stolzenburg, 2000. 
Keuzevrijheid? Consument gericht toeleveren in de 21• eeuw - Prof. ing. A.F. Thomsen, Technische Universiteit Delft , 
2001. Presentatie tijdensjaarbijeenkomst Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) 2001; www.nvtb.nl. 
Renovatie, dé bouwopgave van de toekomst - Prof. ing. A.F. Thomsen, Technische Universiteit Delft , 2002. 

4 www.rivm.nl. Internetsite van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Energieverbruik door huishoudens 1990-2002. 
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1.2 Woningverbetering 

1.2.1 Inleiding 

Het volkshuisvestingsprobleem anno 2003 bestaat enerzijds uit een structureel kwantitatief 
woningtekort en anderzijds uit een tekort aan geschikte woningen (kwalitatief woningtekort) 51617

• 

Dat is het resultaat van een grote verouderde voorraad, welke niet meer voldoet aan de 
toenemende behoeften op het gebied van woningkwaliteit. Deze eenzijdige en uniforme 
naoorlogse woningvoorraad, kan niet meer beantwoorden aan de huidige diversiteit in 
consumentbehoeften. Daarbij is naast de groei en samenstelling van de bevolking, de toename 
van het aantal gewenste vierkante meters oppervlak per persoon, een belangrijke factor achter 
de woningbehoefte 7

. Naast de grootte nemen ook de eisen aan aspecten zoals 
bouwtechnische- en energetische kwaliteit en uitrusting toe. Dit leidt tot een toenemende vraag 
naar ruimere, duurdere nieuwbouw en een toenemend beslag op de daarvoor benodigde, 
schaars resterende, open ruimte. 

Desondanks zijn woningzoekenden vrijwel volledig op de bestaande woningvoorraad 
aangewezen, mede doordat er sprake is van een beperkte nieuwbouwproductie per jaar 718

• 

Naast een absolute toename van de woningvoorraad door nieuwbouw, dient de nadruk echter 
te liggen op de verbetering van de algehele woningkwaliteit van de bestaande woningvoorraad. 
Daarnaast moet het voor consumenten mogelijk worden om hun (toekomstige) individuele 
woonwensen, ook binnen de bestaande woningvoorraad te kunnen realiseren 617

• 

Woningverbetering dient derhalve gericht te zijn op het aanpassen van de algehele prestatie(s) 
van bestaande woningen. Dit houdt in dat de prestatie van een bestaande woning dusdanig 
dient te worden aangepast, zodat toekomstige functionele behoeften door de woning kunnen 
worden gegarandeerd 9

• Twee manieren om de algehele kwaliteit van de bestaande 
woningvoorraad te verbeteren, zijn: 

• Sloop en vervangende nieuwbouw. 
• Renovatie 

Bepalende keuzecriteria voor een te toe te passen woningverbetermethode zijn 
productiecapaciteit, ruimtegebruik, bewoners, kwantitatief woningtekort en milieu. Een 
uiteenzetting laat zien welke woningverbetermethode de voorkeur verdient. 

5 - Woonverkenningen MMXXX. Wonen in 2030 - Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM), 1997. 
Wonen bij Wooninc.; onverminderd goed - C. v. Vught, P. Dogge & J. Smeets, 1999. 
Nota Mensen, Wensen, Wonen; Wonen in de 21• eeuw - Ministerie van VROM, 2000. 
Wonen bij Aert Swaens; de klant aan het woord - P. Dogge & J. Smeets, 2000. 
Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening - Ministerie van VROM, 2001 . 
Wonen en woonwensen; stadspeiling 2000- Bureau onderzoek en statistiek gemeente Amersfoort, 2001. 
Kwalitatieve WoningRegistratie (KWR) 2000 - Ministerie van VROM, 2001 . 
Hoe gezond is de Nederlandse woning? - E. Hasselaar, 2001. 
Cijfers over wonen 2002 - CBS, 2002. 
Sociaal en cultureel rapport 2002; kwaliteit van de quartaire sector - Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002. 

6 Vernieuwing van de woningvoorraad - Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), 
2003. 

7 - Keuzevrijheid? Consument gericht toeleveren in de 21° eeuw - Prof. ing. A.F. Thomsen, Technische Universiteit Delft , 
2001. Presentatie tijdensjaarbijeenkomst NVTB 2001; www.nvtb.nl. 
Renovatie, dé bouwopgave van de toekomst - Prof. ing. A.F. Thomsen, Technische Universiteit Delft , 2002. 

8 Bouwprognose 2003-2008 - Ministerie van VROM, 2003. 

9 Onderhoud en renovatietechniek - M. Liebregts, TUi e, 1999. 
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Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 

1.2.2 Sloop en vervangende nieuwbouw 

Sloop en vervangende nieuwbouw kent een aantal positieve aspecten, zoals bijvoorbeeld een 
realiseerbare hoge woningkwaliteit en mogelijkheden ten aanzien van woningdifferentiatie 
(esthetica en indeling). Daar staan echter een aantal negatieve aspecten tegenover, met 
betrekking tot eerder genoemde keuzecriteria. 

1. De vervangingstijd (tijd tussen aanvang sloop en einde nieuwbouw) bedraagt gemiddeld 
2, 19 jaar 10

• Hierin heeft de nieuwbouw met gemiddeld 15 maanden het grootste aandeel. 
Dit heeft twee gevolgen: 

• Het langdurig onttrekken van productiecapaciteit aan de reeds beperkte 
nieuwbouwproductie in Nederland. Deze productie bedraagt met 62.000 woningen per 
jaar, minder dan 1 % van de totale Nederlandse woningvoorraad (6,8 woningen op 12-
2003). Op basis van prognoses kan worden gesteld, dat het aandeel van nieuwbouw tot 
en met 2008 blijft fluctueren rond 1,0 % van de totale woningvoorraad 11

. Hierdoor zal de 
gewenste kwantitatieve toename van de totale woningvoorraad niet op korte termijn 
mogelijk zijn 12

. 

• Bewoners dienen deze tijd elders te worden gehuisvest, wat inhoudt dat er woningen 
lange tijd worden onttrokken aan de woningmarkt voor woningzoekenden. Hierdoor 
neemt de krapte op de woningmarkt verder toe. 
Daarnaast kan herhuisvesting van bewoners voor langere termijn, leiden tot ingrijpende 
gevolgen voor relaties met familie, vrienden, school en verenigingsleven 12113

. 

2. De substitutiegraad bedraagt gemiddeld 69% 10
: het aantal woningen ná nieuwbouw (69) is 

minder dan het aantal woningen vóór sloop (100). Dit leidt tot: 

• Een kwantitatieve afname van het aantal woningen, waar juist het tegenovergestelde 
wordt nagestreefd. 

• Een situatie waarbij niet alle bewoners, door de afname van het aantal woningen, 
kunnen terugkeren naar "hun" oude woonsituatie (emotionele buurtgebondenheid). Zij 
worden daarbij feitelijk gedwongen om ongewenst een nieuwe woonlocatie te zoeken 
12/13 

3. Toenemend milieubelang: om te voorkomen dat Nederland niet alleen steeds vuiler wordt 
en dat land steeds schaarser wordt, zal het storten van afval duurder en moeilijker worden 
en hergebruik worden verplicht. In een tijd waarin duurzaam hergebruik een groeiende claim 
op de samenleving zal leggen, zullen bergen bouwafval die met grootschalige sloop gepaard 
gaan, moeilijk uit te leggen zijn. Op dit moment wordt in Nederland jaarlijks 60 miljoen ton 
afval geproduceerd, waarvan 19 miljoen ton bestaat uit bouw- en sloopafval 14

. 

___!!!.__ Vernieuwing van de woningvoorraad - TNO, 2003. 

_JJ_ Bouwprognoses 2003-2008 - Ministerie van VROM, 2003. 

12 Herontwikkeling naoorlogse wijken - Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), 1999. 

13 - Keuzevrijheid? Consument gericht toeleveren in de 21• eeuw - Prof. ing. A.F. Thomsen, Technische Universiteit Delft , 
2001 . Presentatie tijdensjaarbijeenkomst NVTB 2001; www.nvtb.nl. 
Renovatie, dé bouwopgave van de toekomst - Prof. ing. A.F. Thomsen, TU Delft , 2002. 

14 www.dubo-centrum.nl. Internetsite van het Nationaal DuBo-centrum, 2003. 
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1.2.3 Renovatie 

Onder renovatie wordt verstaan het geheel van alle technische en organisatorische acties, die 
er toe dienen een bestaand gebouw in een technische staat te brengen, waardoor het aan een 
nieuw geformuleerd functioneel en/of technisch programma van eisen voor een bepaalde 
gebruiksperiode kan voldoen, zonder dat de oorspronkelijke functionele bestemming gewijzigd 
wordt. 

Op basis van een korte verkenning op het gebied van de huidige renovatiepraktijk, kan worden 
gesteld dat het huidige niveau van woningverbetering bij renovatieprojecten nog gering is. Ter 
illustratie worden hier een tweetal voorbeelden met korte toelichting getoond (zie figuren 1 tlm 4). 

Figuren 1 en 2: Renovatieproject Pannenhoef te Kaatsheuvel, vóór renovatie (links) en na renovatie (rechts) . In de figuren is te zien 
dat de gevels zijn vervangen door geïsoleerde gevels, de grootte, indeling en uitrusting van de woningen is ongewijzigd gebleven. 

Figuren 3 en 4: Renovatieproject Ma/burgen-West te Arnhem, vóór renovatie (links) en na renovatie (rechts) . In de figuren is te zien 
dat de woningschil deels is vervangen en de woning ter plaatse van de badkamer met 2m2 is vergroot. 

Van (functionele) plattegrondswijzigingen of woninguitbreidingen is nauwelijks sprake. Tevens 
worden uitrustingsniveaus en de energetische kwaliteit slechts minimaal verbeterd, hetgeen 
veelal net toereikend is om aan de bouwvoorschriften te kunnen voldoen. Opvallend daarbij is, 
dat ondanks het uniforme en repeterende karakter van de bestaande woningvoorraad, nog 
immer traditionele bouwmethoden veelvuldig worden toegepast, terwijl deze voorraad zich juist 
uitermate leent voor vernieuwende IFD-bouwsystemen. 
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Gezien deze grote spreiding in de omvang van de ingrepen bij renovatie, is een cijfermatige 
onderbouwing van de keuzecriteria niet mogelijk. Wel kan op basis van interviews en 
literatuur 15 worden gesteld dat: 

• Renovatie minder beslag legt op de bouwcapaciteit. Doordat een groot deel van de woning 
gehandhaafd blijft, is de ingreep relatief gering. 

• Bewoners niet (langdurig) elders gehuisvest hoeven te worden. Afhankelijk van de ingreep 
kunnen de bewoners tijdens de ingreep in hun woning blijven. In enkele gevallen is dit niet 
mogelijk, maar wordt door een kortere bouwtijd een lange herhuisvesting voorkomen. 

• Er geen kwantitatieve afname plaatsvindt van het aantal woningen. De substitutiegraad 
bedraagt doorgaans 100%. 

• Er sprake is van minder bouw- en sloopafval, doordat de constructieve kwaliteiten van 
bestaande woningen doorgaans kunnen worden gehandhaafd. 

1.2.4 Conclusie 

Wanneer beide verbetermethoden met elkaar worden vergeleken, kan worden geconcludeerd 
dat met behulp van sloop en vervangende nieuwbouw woningen worden gerealiseerd welke 
beschikken over een hoge energetische en woningkwaliteit. Echter, dit is vanuit het oogpunt 
van bouwproductiecapaciteit niet realiseerbaar en vanuit het oogpunt van kwantitatief 
woningaanbod, bewoners en milieu zeker niet wenselijk. Deze nadelen van sloop met 
vervangende nieuwbouw, vormen feitelijk de voordelen van renovatie. 

Op basis hiervan kan worden gesteld, dat (duurzame) renovatie de voorkeur heeft boven sloop 
en vervangende nieuwbouw, indien sprake is van de volgende twee randvoorwaarden: 

1. Aanwezigheid van voldoende ruimtelijke en stedebouwkundige kwaliteiten binnen 
bestaande woonwijken. Enkele aspecten daarbij zijn: 

• Voldoende kavelgrootte. 
• Aanwezigheid van groen- en speelvoorzieningen. 
• Voldoende parkeergelegenheden. 
• Nabijheid van overige voorzieningen (winkels en dergelijke). 

2. Aanwezigheid van voldoende constructieve kwaliteiten van fundering en 
hoofddraagconstructie van woningen, zodat deze voor een nieuwe exploitatieperiode van 
30 jaar - 40 jaar ingezet kunnen worden. 

Indien aan beide randvoorwaarden voldaan kan worden, wordt gesteld dat met IFD
bouwsysteem bestaande woningen dusdanig in energetische- en woningkwaliteit kunnen 
worden verbeterd, zodat deze woningen (minimaal) op het kwaliteitsniveau van een 
nieuwbouwwoning kunnen worden gebracht. Hiermee wordt het enige resterende voordeel van 
sloop met vervangende nieuwbouw, ten opzichte van renovatie, ook tenietgedaan. 

15 - Interviews met Dhr. Veenstra - Woningstichting St. Joseph te Apeldoorn, Dhr. Graafmans - Pennnings Bouwbedrijf te 
Rosmalen en Dhr. Matheeuwsen - Casade woondiensten te Waalwijk. 
Diverse projectomschrijvingen van renovatieprojecten in Bouwwereld. 
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1.3 Energiebesparing 

1.3.1 Inleiding 

Voor de komende jaren is het Nederlandse overheidsbeleid voor duurzaam bouwen gericht op 
energie (verbruik en besparing), verantwoord materiaalgebruik en verbetering van het 
binnenklimaat 16

. Dit is het gevolg van het Verdrag van Kyoto in 1997, waarin is 
overeengekomen om de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. 
Hieronder valt met name vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (C02). 

C02 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool, 
waardoor de aarde extra wordt opgewarmd. Hierdoor wordt het broeikaseffect versterkt, wat kan 
leiden tot verstoring van ecosystemen, door bijvoorbeeld stijging van de zeespiegel of extreme 
droogte. 

Vermindering van fossiel energieverbruik in de gebouwde omgeving, kan op twee manieren tot 
stand komen: 

1. Kijkende naar energiebesparing binnen de woningbouw kan worden gesteld, dat het 
grootste energiebesparingspotentieel zich in de bestaande woningvoorraad bevindt 16117

. Dit 
komt enerzijds door de onvoldoende energetische kwaliteit van deze grote woningvoorraad 
en anderzijds doordat de invloed van energiezuinige nieuwbouw op het totale huishoudelijke 
energieverbruik, momenteel (2003) erg gering is en ook in de toekomst gering zal blijven 17

. 

2. Daarnaast heeft de overheid het doel gesteld om in 2010 5% van de landelijk benodigde 
energie op te wekken door de inzet van duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld wind-, 
water- en zonne-energie 16

, waarbij bij winning en omzetting geen extra schadelijke stoffen 
zoals C02 vrijkomen. Door het relatief grote aandeel van het huishoudelijke energieverbruik 
in het totale landelijke energieverbruik (ca. 15%), dienen duurzame energiebronnen daartoe 
ook in de gebouwde omgeving te worden opgenomen. 

16 - Nationaal MilieuPlan 3 (NMP3) - Ministerie van VROM, 1998. 
Vijfde Nationale Milieuverkenningen 2000-2030 - RIVM, 2000. 
Nationaal MilieuPlan 4 (NMP4) - Ministerie van VROM, 2001. 
Vaste waarden, vaste normen: Milieubeleid 2002-2006 - Ministerie van VROM, 2002. 

17 - Uitvoeringsnota Klimaatbeleid - Ministerie van VROM, 1999. 
Energiebesparing en stedelijke herstructurering; een beleidswetenschappelijke analyse - J.F.M. van der Waals e.a. -
DGVH/Nethur Partnerschip 10, 2000. 
Verbeteren van de woontechnische kwaliteit van de sociale huurwoningvoorraad - A. Straub, G. Vijverberg - Nethur, 
2000. 
Verbetering energieprestatie bestaande woningen - W. Gilijamse, B. Jablonska - EnergieCentrum Nederland (ECN), 
2002. 
Haalbaarheid aanscherping EPC-eis - Ir. A. van der Waal e.a. - Ecofys, 2003. 
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1.3.2 Energieverbruik bestaande woningvoorraad 

De huishoudens in Nederland waren in 2002, met een energieverbruik van 420 PetaJoule (PJ = 
109 MegaJoule ), gezamenlijk verantwoordelijk voor 13,3% van het totale energieverbruik in 
Nederland (3.141 PJ) 18

• Binnen het totale huishoudelijke energieverbruik kent het 
aardgasverbruik een aandeel van 78, 1 % (10.350 miljoen m3

) en het elektriciteitsverbruik een 
aandeel van 19,5% (22.800 miljoen kWh). De resterende 2,4% werd verbruikt door vooral 
warmte uit stadsverwarming 18

• 

Het totale huishoudelijke energieverbruik kan als volgt worden onderverdeeld (zie tabel 1 ): 

Tabel 1: onderverdeling totaal huishoudelijk energieverbruik. Genoemde percentages zijn op basis van totale verbruik per 
energiedrager, voor een nieuwbouw tuinkamerwoning anno 2003 19

• Onderscheid naar primair- (woninggebonden) en aanvullend 
verbruik volgens NEN5128 20

• 

Door onder andere betere warmte-isolatie en efficiëntere installaties, is het aandeel van het 
primaire aardgasverbruik in het totale primaire energieverbruik van nieuwbouwwoningen 
gedaald tot ca 70%. Het primaire aardgasverbruik van een nieuwbouw tussenwoning anno 
2003 bedraagt gemiddeld 844 m3 aardgas en het primaire elektriciteitsverbruik bedraagt 
gemiddeld 1.440 kWh elektriciteit 19

. Ondanks dit relatieve lage primaire aardgasverbruik van 
nieuwbouwwoningen, bedroeg het gemiddelde totale aardgasverbruik van alle gezamenlijke 
huishoudens in 2000 nog altijd 1.940 m3 21

• Dit relatief hoge gemiddelde totale aardgasverbruik 
wordt veroorzaakt door het hoge primaire aardgasverbruik binnen de grote bestaande 
woningvoorraad. Voor bijvoorbeeld rijtjeswoningen uit begin jaren zeventig bedraagt het 
oorspronkelijke gemiddelde primaire gasverbruik alleen al 3.500 m3 19

• 

18 www.rivm.nl. Internetsite van het RIVM. 
Energieverbruik door huishoudens 1990-2002. 
Binnenlands energieverbruik per energiedrager 1990-2002. 

19 Vademecum energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen - BOOM/Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu 
(Novem), 2000. Cijfers hebben betrekking op jaarlijkse verbruiksgegevens. 

20 NEN 5128, Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen; bepalingsmethode - Nederlands Normalisatie Instituut 
(NNI), 2003. 

21 Basisonderzoek Aardgasverbruik Kleinverbruikers (BAK) 2000 - EnergieNed, 2001. Cijfers hebben betrekking op jaarlijkse 
verbruiksgegevens. 

22 www.cbs.nl. Internetsite van het CBS. Woningvoorraad naar bouwjaar, 2003 

23 - Referentiewoningen bestaande bouw - Novem, 2001. Cijfers hebben betrekking op jaarlijkse verbruiksgegevens. 
EPA 4.02; Windows rekenprogrammatuur om de energieprestatie van bestaande woningen te kunnen berekenen -
Novem, 2003. Cijfers hebben betrekking op jaarlijkse verbruiksgegevens. 

Opmerking: in beide gevallen wordt uitgegaan van de oorspronkelijke energieprestatie van rijtjeswoningen 1966-1 976 (650.000 
woningen). Hierbij is gekeken naar het aardgasverbruik van zowel de tussenwoningen (3100 m3 aardgas) als de 
hoekwoningen (3960 m3 aardgas). Het elektriciteitsverbruik is voor beide typen hetzelfde. 
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1.3.3 Duurzame energiebronnen 

Onder duurzame energie verstaat men het gebruik maken van schone energiebronnen van de 
aarde, zoals wind, water, zon en biomassa. Ook kan daarbij gebruik worden gemaakt van de 
aanwezige aard- en omgevingswarmte. Bij winning en omzetting van deze energiebronnen 
komen geen extra schadelijke stoffen zoals C02 vrij, wat wel het geval is bij verbranding van 
fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld aardgas of steenkool (voor de opwekking van 
elektriciteit). In 2010 dient minimaal 5% van de totale landelijke energiebehoefte te worden 
gedekt door duurzame energiebronnen. 

Het percentage van de opbrengst van duurzame energiebronnen ten opzichte van de totale 
landelijke energiebehoefte bedroeg 1,5% in 2002 24

. Dit komt neer op 47,5 PJ duurzame 
energieopbrengst, ten opzichte van een totale landelijke energiebehoefte van 3141 PJ. In 1990 
bedroeg dit percentage 0,6% en in 2010 dient dit percentage dus 5% te bedragen. 

Figuur 5 geeft het aandeel in de totale 
energieopbrengst van duurzame energie, 
naar de verschillende typen energie-bronnen, 
weer. 

Figuur 5: Procentueel aandeel naar type duurzame 
energiebron in de totale energieopbrengst door duurzame 

energiebronnen in 2002 (47,5 PJ). 

o bio-energie 

Il waterkracht 

• wi ndenergie 

0 76,7% 

o zonne-energie 

• warmtepompen 

•warmte/koude opslag 

Uit een korte analyse (zie bijlage A) komt naar voren, dat een drietal typen duurzame 
energiebronnen (bio- en windenergie en waterkracht) feitelijk niet in de (bestaande) gebouwde 
omgeving worden en kunnen worden toegepast. Ten eerste treden er bij toepassing van deze 
energiebronnen in de gebouwde teveel negatieve effecten op, zoals bijvoorbeeld 
geluidsoverlast, stank en aspecten ten aanzien van veiligheid. Ten tweede zijn er niet overal 
voldoende mogelijkheden tot rendabele energieopwekking. Naast het niet kunnen toepassen in 
een gebouwde omgeving, hebben windenergie en waterkracht tevens het nadeel, dat ze slechts 
alléén maar 'schone elektriciteit' kunnen leveren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonne
energie, dat daarnaast ook een bijdrage kan leveren in aardgasbesparing. Voor warmtepompen 
en warmte/koude-opslag geldt dat beiden enkel kunnen voorzien in warmtelevering en/of 
koeling (beiden resulteren in een aardgasbesparing) en niet in elektriciteitsopwekking. 

Zonne-energietoepassingen zijn derhalve het meest geschikt om in een gebouwde omgeving 
toe te passen, teneinde vermindering van het energieverbruik te kunnen realiseren. 
Zonne-energie kan ten eerste op lokaal (woninggebonden) niveau de mogelijkheid bieden, tot 
een reductie op zowel het aardgasverbruik als op het elektriciteitsverbruik. Daarbij treden er 
geen negatieve neveneffecten van toepassingen in de gebouwde omgeving op 25126

. 

Tenslotte kent zonne-energie in relatie tot de voorraad woningen waarop dit concept van 
toepassing is, het grootste besparingspotentieel gezien het huidige geringe aandeel ( 1,4 % ) in 
de totale energieopbrengst door duurzame energiebronnen (zie figuur 5). 

24 www.rivm.nl. 

Productie duurzame energie, 1990-2002. 

25 Building with photovoftaics - Novem, 1995. 
Serres; praktijkvoorbeelden, toepassingen en gebruik - SEV & Novem, 1996. 
Vademecum energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen - Novem, 2000. 
Zon in stedebouw en architectuur - Novem, 2000. 
Zon en architectuur - Novem, 2001. 
Onverwarmde se"es, een herijking van de opbrengst - TNO Bouw, 2002. 

26 Internetbronnen: www.den.novem.nl- www.duurzame-energie.nl - www.holandsolar.nl - www.zonnestroomproducenten.nl 
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1.3.4 Zonne-energietoepassingen 

1.3.4.1 Inleiding 

Zonne-energietoepassingen kunnen worden onderscheiden naar passieve-, actieve thennische
en actieve fotovoltaïsche toepassingen. De passieve- en de actieve thermische toepassingen 
zorgen voor een besparing van het aardgasverbruik. De actieve fotovoltaïsche toepassingen 
zorgen voor de opwekking van elektriciteit. 
In de onderstaande paragrafen worden de bouwkundige aspecten per toepassing behandeld. 
Voor een nadere omschrijving van de technische werking per toepassing wordt verwezen naar Bijlage B. 

1.3.4.2 Passieve zonne-energietoepassingen 

, Definitie 27
: Het met bouwkundige middelen, direct of indirect, benutten van zonnestraling voor 

de verwarming of verlichting van ruimten in woningen, zonder gebruik te maken 
van energie door aan de woning toegevoegde installaties (zie Bijlage B). 

Voorbeelden van passieve zonne-energietoepassingen zijn: 

Grote glazen oppervlakten in zon-georiënteerde gevels, in combinatie met de toepassing 
van overstekken of zonweringen, welke oververhitting van ruimten in de zomersituatie 
voorkomen (zie figuren 6, 8 en 9). 
Serres (zie figuur 7). 
Situering van zonvragende ruimten (leeffuncties, zoals woonkamer) op zonzijde. 

Figuur 6: Passieve zonne-energietoepassing in de vorm van een bouwkundig overstek op een zon-georiënteerde gevel. Zenderpark 
te IJsselstein. Figuur 7: Passieve zonne-energietoepassing in de vorm van een zon-georiënteerde serre. Weihoek te Roosendaal. 
Figuur 8: Passieve zonne-energietoepassingen in de vorm van zonwering (lamellen) en grote glazen oppervlakten. Zenderpark te 
IJsselstein. Figuur 9: Combinatie van passieve en actieve zonne-energie, met behulp van semi-transparante zonnepanelen. 
Gelderse Blom te Veenendaal. 

27 De optimale PZE-woning; literatuurstudie, conceptontwikkeling & voorlopig ontwerp - B.J. de Boer e.a., ECN, 2003. 
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1.3.4.3 Actieve thennische zonne-energietoepassingen 

Definitie 28
: Een vloeistof in de zonnecollectoren, wordt door direct opvallend en diffuus 

zonlicht verwarmd. Deze verwarmde vloeistof wordt opgeslagen in een 
voorraadvat, waarna deze beschikbaar is voor ruimteverwanning en/of 
warmtapwater (zie Bijlage B). 

De zonnecollectoren kunnen in de vorm van panelen op 
daken (of aan gevels) worden gemonteerd (zie figuur 10) . Het 
voorraadvat maakt onderdeel uit van een zonneboiler en 
wordt in de woning geplaatst, nabij de CV-ketel. 

Figuur 10: Zonnecollectoren. Catharina/and te Den Haag. 

1.3.4.4 Actieve fotovoltaïsche zonne-energietoepassingen 

Definitie 28
: Directe omzetting in zonnecellen, van licht in elektriciteit (zie Bijlage B) . 

Zonnecellen worden samengevoegd tot één zonnepaneel (ook wel PV-paneel genoemd), welke 
op daken en aan gevels gemonteerd kunnen worden (zie figuren 11Um14) . Zonnecellen kunnen 
ook in beglazing worden opgenomen, waannee zogenaamde doorzichtpanelen (zie figuur 7) 
ontstaan. Dergelijke panelen wekken niet alleen elektriciteit op maar laten eveneens licht door. 

Figuur 11: Combinatie van passieve en actieve zonne-energie, met behulp van semi-transparante zonnepanelen. Nieuwland te 
Amersfoort. Figuur 12: Actieve zonne-energietoepassing in de vorm van PV-panelen. Nieuwland te Amersfoort. Figuur 13: Actieve 
zonne-energietoepassingen in de vorm van PV-panelen en zonnecollectoren. Energiebalanswoning, Nieuwland te Amersfoort. 
Figuur 14: Actieve zonne-energie in de vorm van PV-panelen. Gelderse Blom te Veenendaal. 

28 Zon in stedebouw en architectuur - Novem, 2000. 
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1.4 Bouwopgave van de toekomst 

Uit de afzonderlijke beschouwingen blijkt dat de grote verouderde bestaande woningvoorraad 
oorzaak is van een tweetal actuele maatschappelijke problemen: 

• Het volkshuisvestingsprobleem 
• De grote milieubelasting als gevolg van het hoge energieverbruik. 

Daarbij komt naar voren dat: 

1. De bestaande woningvoorraad door middel van renovatie geschikt zou kunnen worden 
gemaakt, voor huidige en toekomstige behoeften op het gebied van woningkwaliteit: 
consumentgericht renoveren. 

2. De bestaande naoorlogse woningvoorraad met behulp van zonne-energietoepassingen 
sterk in energetische kwaliteit en energieverbruik verbeterd zou kunnen worden: 
zon-georiënteerd renoveren. 

• Dát deel van deze woningvoorraad waarvoor het energiebesparingspotentieel het 
grootst is, is de voorraad rijtjeswoningen uit de bouwperiode 1966-1976. 

• Het niveau van energetische kwaliteit en energieverbruik dient hierbij hoger te zijn dan 
de huidige maatstaven, teneinde te voorkomen dat dit niveau vóór het verstrijken van de 
verlengde levensduur alweer achterhaald is. 

Door deze afzonderlijke conclusies te vertalen in één integrale ontwerpbenadering, kan worden 
bijgedragen aan energiebesparing binnen de gebouwde omgeving én aan de oplossing voor het 
volkshuisvestingsprobleem. 
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1.5 Leeswijzer 

Een eerste verkenning ten aanzien van de 
probleemvelden (Hoofdstuk 1) binnen de naoorlogse 
woningbouw, is noodzakelijk ter formulering van 
doelstelling en probleemstelling van het 
afstudeeronderzoek (Hoofdstuk 2). 

De afzonderlijke onderzoeksthema's worden binnen dit 
afstudeeronderzoek aan elkaar gekoppeld. Voor het op 
te stellen concept is een onderzoeksaanpak opgesteld 
(Hoofdstuk 3). 

Voor het op te stellen concept dient een casestudy als 
onderlegger. Deze casestudy representeert een 
specifiek woningtype uit een specifieke bouwperiode. 
Van deze casestudy wordt geanalyseerd in welke mate 
een mismatch ten aanzien van de onderzoeksthema's 
aanwezig is (Hoofdstuk 4). 

Deze analyse resulteert in een Programma van Eisen, 
op basis waarvan een voorlopig ontwerp voor de 
casestudy wordt gemaakt (Hoofdstuk 5). 

De resultaten ten aanzien van gebruikskwaliteit en 
energiebesparing worden gepresenteerd in Hoofdstuk 6. 

Tot slot worden de bevindingen van het 
afstudeeronderzoek weergegeven en worden 
suggesties gedaan voor mogelijke vervolgonderzoeken 
(Hoofdstuk 7). 

De leeswijzer van het afstudeeronderzoek wordt in 
figuur 15 weergegeven. 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 
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Figuur 15: Leeswijzer. 
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2 Doelstelling en probleemstelling 

2.1 Doelstelling 

Uit de inleiding blijkt enerzijds de noodzaak van het toepassen van energiebesparende 
maatregelen, binnen een substantieel deel van de bestaande Nederlandse woningvoorraad. 
Binnen deze opgave staat de rijtjeswoning uit de bouwperiode 1966-1976 daarbij centraal, 
vanwege het hoge energieverbruik per woning in combinatie met het grote aantal woningen. 

Anderzijds blijkt, voortkomende uit het volkshuisvestingsprobleem, de noodzaak van het 
renoveren van grote delen van de bestaande woningvoorraad. Doordat de rijtjeswoning uit de 
bouwperiode 1966-1976 tevens aan het einde van hun exploitatieperiode zijn, of op korte 
termijn geraken, is de ontwikkeling van een renovatieconcept dat voorziet in 
woningkwaliteitsverbetering, voor deze woningen noodzakelijk. 

Door deze afzonderlijke conclusies te vertalen in één integrale ontwerpbenadering, kan worden 
bijgedragen aan energiebesparing binnen de gebouwde omgeving én aan een oplossing voor 
het volkshuisvestingsprobleem. Dit wordt als volgt vertaald in de doelstelling: 

Hierop is de volgende set randvoorwaarden van toepassing: 

Remko Bruijstens & Koen Akkennans 

De omvang' en de seriematige opöouw van de voorraad, . .'biedt 
mogelijkheden tot een fabrieksmatig vervaardigd bouwsysteem. 

, Dit heeft de voordelen van pref;;ibricag~. kwaliteitsverbetering van 
het pr~d.~S~~ kort~ bquwtijd ":~~n R~PE1fking van overla en 
beperkingaï~n..bou"Ïpfvé!I. " _ · · 
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In onderstaand schema worden de relaties tussen de begrippen uit de doelstelling 
weergegeven (zie figuur 16): 

HütJe ~·wó, ffi ~-9 é'n 
. . . ~. á6B·tJ9i6 , 

Renovatie ·· 
---;·-> : & ' . 

Zo t1ne ~e n~lgiè· 

Figuur 16: relatieschema. 

2.2 Begrippenlijst 

Zon-georiënteerd renovatieconcept Hoe dit concep;· er precies komt uit te zien moet uit he~ 
onderzoek blijken. 

. . -·-··-... - ······· 

Woningkwaliteit Hieronder vallen de gebruikskwaliteit en de energetische 
kwaliteit van woningen. 

Woningkwaliteitsbehoeften Minimale eisen en/of wensen welke gesteld worden aan 
de gebruikskwaliteit en de energetische kwaliteit van 
woningen. 

Gebruikskwaliteit Het geheel van én de samenhang tussen grootte, 
flexibiliteit en functionaliteit van één of meerdere 
ruimte(n), in combinatie met het bijbehorende 
uitrustingsniveau van deze ruimte(n). 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat de woning voor iedere 
bewoner, met zijn of haar eigen mogelijkheden en/of 
beperkingen, ongeachte de leeftijd en 
huishoudenssamenstelling, geschikt is of geschikt te 
maken is. 

Energetische kwaliteit Energieprestatie van de woning, welke wordt bepaald 
door energiebesparende maatregelen in de woningschil 
en door de toegepaste ventilatie- en 
verwarmingsinstallaties binnen woningen. 

Uitrusting Hieronder vallen keuken- en badkamerinrichting, 
aanwezigheid van stopcontacten en aansluitpunten voor 
tv/radio en de aanwezigheid van overige domotica
toepassingen. Het treffen van geluidsisolerende 
maatregelen valt tevens binnen dit afstudeeronderzoek. 
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2.3 Probleemstelling 

Op basis van deze doelstelling kan de volgende probleemstelling worden opgesteld: 

Deze probleemstelling dient met behulp van de volgende onderzoeksvragen te worden 
beantwoord: 

1. Welke mismatch bestaat er tussen de gebruikskwaliteitsbehoeften en het aanbod van 
gebruikskwaliteit bij rijtjeswoningen uit de periode 1966-1976? 

a) Waaruit bestaat de huidige gebruikskwaliteitsbehoefte? 
b) Wat is de bestaande gebruikskwaliteit van rijtjeswoningen uit de periode 1966-1976? 
c) Welke zonne-energietoepassingen leveren een voldoende bijdrage aan het verhogen 

van de gebruikerskwaliteit? 

2. Wat is de minimale energiebesparing welke met het ontwerp gerealiseerd dient te worden? 

a) Wat is het energieverbruik van een energiezuinige nieuwbouwwoning? 
b) In welke mate kunnen zonne-energietoepassingen bijdragen aan energiebesparing? 

3. Hoe zou een ontwerp op basis van een zon-georiënteerd renovatieconcept eruit kunnen 
zien voor een casestudy, welke representatief is voor rijtjeswoningen uit de periode 1966-
1976? 

In onderstaand schema (zie figuur 17) worden de relaties tussen de onderzoeksvragen 
weergegeven. 

·~ .... l __ E_:i?_·.~_r9_'~_'ti:S_·· t-·h-;ë_IS'vV_· . _<l'._Ht_~--~ _ __... 

Figuur 17: onderzoeksschema. 
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3 Aanpak van het onderzoek 

3.1 Inleiding 

Het onderzoek is gericht op het opstellen van een ruimtelijk en bouwtechnisch concept, waarin 
een specifieke renovatiemethode met de inzet van een geïndustrialiseerd bouwsysteem en 
zonne-energietoepassingen middelen zijn om het energieverbruik van rijtjeswoningen uit de 
periode 1966-1976 te verlagen en daarbij de gebruikskwaliteit volledig af te stemmen op de 
huidige woningkwaliteitsbehoeften. Het concept dient daarbij te voldoen aan het opgestelde 
Programma van Eisen, welk antwoord dient te geven op de onderzoeksvragen. 

3.2 Gebruikskwaliteit 

Er wordt verondersteld dat er een mismatch bestaat tussen de aangeboden woningkwaliteit van 
rijtjeswoningen uit de periode 1966-1976 en de huidige woningkwaliteitsbehoefte. Deze 
veronderstelde mismatch resulteert in een Programma van Eisen. 

Een woning die aan de wettelijk gestelde (ontwerptechnische) eisen in het 'Bouwbesluit 30
' 

voldoet, hoeft per definitie nog geen functioneel bruikbare woning te zijn, die daarbij voldoet of 
kan voldoen aan een diversiteit aan consumentenwensen. Hiertoe is een kwaliteitskeurmerk in 
het leven geroepen, welk vertaald is in de 'VAC-Kwaliteitswijzer 317

• Met behulp van deze 
(ontwerptechnische) richtlijn is de casestudy getoetst op een minimaal vereiste 
gebruikskwaliteit. Om daarnaast alle actuele consumentenwensen in kaart te brengen, zijn 
onder andere de publicaties 'NVB-huizenkopers in profiel en NVB-huurders in profiel 32

' 

geanalyseerd. De casestudy is, naast de toetsing op de minimaal vereiste gebruikskwaliteit, 
ook getoetst op deze woonwensen. 

Tenslotte is op basis van literatuurstudie 33 bekeken, welke invloed actieve en passieve zonne
energietoepassingen (kunnen) hebben op de gebruikskwaliteit van woningen, naast een 
veronderstelde energiebesparing. Indien van toepassing zijn hiertoe aanvullende eisen in het 
Programma van Eisen met betrekking tot de gebruikskwaliteit opgenomen. 

~ Referentiewoningen bestaande bouw - Novem, 2001 

_lQ_ Bouwbesluit (2003) - Ministerie van VROM, 2003 

~ VAC-Kwaliteitswijzer- Landelijk Contactorgaan van Adviescommissies woningbouw en woonomgeving (LC VAC), 1997. 

32 - NVB-huizenkopers in profiel - NVB vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, 2002. 
NVB-huurders in profiel - NVB vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, 2002. 

33 - Woonsatisfactie, bewonersgedrag en bewonerswensen bij voorbeeldprojecten duurzaam bouwen - dr. ir. S. Silvester & 
drs. ing. G. de Vries, 1999. 
Leefstijl en huishoudelijk energieverbruik - M.A. Uyterlinde & H. Jeeninga, ECN, 2000. 
Gebruikerservaringen voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen - i.o. v. SEV / Novem, 2002. 
Rapport sociale monitoring; 1 Mega Watt PV-project Nieuwland Amersfoort - dr. ir. S. Silvester & drs. ing. G. de Vries, 
2002. 
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3.3 Energiebesparing 

Het te behalen energiebesparingspercentage is op basis van een literatuurstudie naar 
referentieprojecten naar voren gekomen. Hiertoe zijn diverse internetsites, van bijvoorbeeld 
Novem, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en Stichting BouwResearch (SBR), 
geraadpleegd 34

. Daarnaast is er vakliteratuur bestudeerd 35
. 

De referentieprojecten dienen aan enkele randvoorwaarden te voldoen: 
• Projecten bestaande uit eengezinswoningen, bij voorkeur rijtjeswoningen. 
• Projecten waarin duurzaam en energiezuinig bouwen is toegepast, met de voorkeur voor 

integratie van zonne-energietoepassingen. 

Op basis van de referentieprojecten is een streefniveau voor het te behalen energieverbruik 
vastgesteld. Het bestaande energieverbruik van de casestudy is getoetst aan dit streefniveau 
en hiermee is een minimaal besparingspercentage bepaald, waaraan het ontwerp dient te 
voldoen. Dit percentage is in het Programma van Eisen te worden opgenomen. 

De Trias Energetica 36 is een strategie bestaande uit een drie-stappen plan (zie figuur 18), welke 
de volgorde in stappen aangeeft naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Met 
behulp van deze strategie dient de gewenste energetische kwaliteit (en daarmee uiteindelijk de 
gewenste energiebesparing) binnen deze opgave te worden gerealiseerd . De drie 
achtereenvolgende stappen zijn : 

1: 

2: 

3: 

Beperken van de energievraag. 
Binnen deze opgave zullen hiertoe 
energiebesparende maatregelen uit het 
'Nationaal Pakket Woningbouw 
Duurzaam Bouwen' 37 als richtlijn dienen. 
Enkele van deze maatregelen zijn 
bijvoorbeeld bouwvorm, oriëntatie, 
warmte-isolatie en daglichttoetreding. 

Inzetten van duurzame energiebronnen 
om aan de energievraag te voldoen. 
Binnen deze opgave zullen daartoe 
zonne-energietoepassingen worden 
ingezet. 

Indien er nog fossiele brandstoffen 
dienen te worden ingezet, gebruik deze 
dan zo efficiënt mogelijk. 
Bijvoorbeeld het inzetten van Hoog
Rendement (HR) installaties en 
apparatuur en energie-efficiënte 
verlichting. 

34 - www.novem.nl 
www.sbr.nl; internetsite van de Stichting BouwResearch (SBR). 
www.sev.nl 

3 
ind ien nodig, gebru ik 

foss iele brandstoffen t o 
efficiênt en schoon mogel ijk 

Figuur 18: Model van de Trias Energetica ~. 

__1§._ Vakliteratuur zoals 'Bouwwereld', 'Renovatie en onderhoud' en 'Bouwen met staal '. 

__1§_ Trias Energetica - prof ir. C.A.J. Duijvestein, Afdelingen StadsOntwerp en Milieu (SOM) en Bouwkunde TU Delft, 1997. 

37 Nationaal Pakket Woningbouw- Duurzaam Bouwen - SBR, 1999. 
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3.4 Ontwerp 

Op basis van het opgestelde Programma van Eisen met betrekking tot de woningkwaliteit en 
het minimale energiebesparingspercentage, is een ruimtelijke vertaling voor het ontwerp 
gemaakt naar een reële situatie, namelijk' de casestudy. Vervolgens zijn de mogelijke 
woningkwaliteitsverhogende- en zon-georiënteerde oplossingen geanalyseerd, in relatie tot het 
te realiseren energieverbruik. Hierbij was een continue terugkoppeling van deze resultaten naar 
het opgestelde Programma van Eisen noodzakelijk. Uiteindelijk is een optimale relatie tussen 
woningkwaliteit en energiebesparing bereikt, welke zich laat vertalen in het definitieve ontwerp. 
Deze aanpak wordt in Figuur 19 geïllustreerd. 

'· :AN. •. Al,. '.Y .. $ E <1-----+----------il> <;j ..... :· _______ .... "o_NT_.\\VE_R_.PF.._./J.s ..... e. __________ t?:. 
•<J,__ __ c_oN_·CL_us~.1e_s _ __,ê>, 

Figuur 19: onderzoeksaanpak. De nummers 1 tlm3 refereren 
naar de onderzoeksvragen, zoals opgesteld in hoofdstuk 2. 

3.5 Resultaten 

Het energieverbruik van het opgestelde ontwerp wordt bepaald door de onderstaande 
aspecten: 

• Gebruiksoppervlak en inhoud van een woning. 
• Oppervlakte van de gehele woningschil van een woning. 
• Energiebesparende maatregelen binnen deze gehele woningschil. 
• Mate van inzetten van actieve en passieve zonne-energietoepassingen. 
• Toegepaste ventilatie- en verwarmingsinstallaties. 
• Bewonersgedrag. 

Indien het energieverbruik van het opgestelde ontwerp niet voldeed aan het Programma van 
Eisen, betekende dit, dat één van bovenstaande aspecten aangepast moest worden 
(terugkoppeling, zie figuur 14). Uiteindelijk heeft dit geleid dit tot een ontwerp dat aan alle eisen uit 
het Programma van Eisen voldoet. 
De relaties tussen afzonderlijke de energiebesparende maatregelen en zonne
energietoepassingen, zijn tijdens de berekeningen van het energieverbruik van het ontwerp 
naar voren gekomen, door middel van een trial-and-error methode. Hierbij zijn vaste en 
variabele parameters ingevoerd in de te gebruiken computerprogrammatuur 'EPW Windows 38

', 

zodat afzonderlijke invloeden van deze parameters bepaald konden worden. De daarbij 
gebruikte parameters zijn: 

• Oriëntatie en gebouwvorm. 
• Warmteweerstanden van bouwdelen binnen de woningschil en de verhouding van open en 

dichte geveldelen binnen de woningschil. 
• Passieve zonne-energietoepassingen, overig. 
• Actieve zonne-energietoepassingen. 
• Toegepaste ventilatie- en verwarmingsinstallaties. 

38 - EPW Windows Versie 1.1; NPR 5129, rekenprogramma bij NEN 5128 Energieprestatie van woningen en woongebouwen 
- NNI, 1999. 
NEN 5128- Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen, bepalingsmethode - NNI, 2003. 
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3.6 Definitief ontwerp 

Na het volledig voldoen van een opgesteld ontwerp aan het Programma van Eisen, is dit 
ontwerp tenslotte bouwtechnisch uitgewerkt. Onder deze bouwtechnische uitwerking wordt 
verstaan: 

- Opstellen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden (schaal 1:100/1 :20). 
- Opstellen van detaillering (schaal 1 :5). 

- Presentatietekeningen 

- Maquette. 

De bouwtechnische uitwerking is gepresenteerd in het A3-verslag "Zon- en consumentgericht 
renoveren van naoorlogse woningen: Bouwtechnisch ontwerp". 
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4 Analyse 

4.1 Inleiding 

Er wordt verondersteld dat er een mismatch bestaat tussen de aangeboden woningkwaliteit van 
rijtjeswoningen uit de periode 1966-1976 en de huidige woningkwaliteitsbehoefte. Deze 
veronderstelde mismatch is meetbaar in kaart gebracht in een Programma van Eisen. 

Hiertoe is allereerst onderzocht wat de huidige minimaal vereiste of gewenste woningkwaliteit 
dient te zijn van woningen. De woningkwaliteit wordt hierbij gevormd door de gebruikskwaliteit 
en de energetische kwaliteit van de woning tezamen. De aanwezige gebruikskwaliteit van de 
casestudy (zie bijlage C) zal worden vastgesteld en worden getoetst aan deze minimaal vereiste 
of gewenste gebruikskwaliteit. Vervolgens zal onderzoek worden gedaan naar de invloed die 
zonne-energietoepassingen (kunnen) hebben op de gebruikskwaliteit van woningen. Tot slot 
wordt de energetische kwaliteit met het bijbehorende energieverbruik van de casestudy 
geanalyseerd. 

De afzonderlijke onderzoeksresultaten hebben geleid tot één Programma van Eisen, op basis 
waarvan een ontwerp is gemaakt. 

4.2 Gebruikskwaliteit 

4.2.1 Inleiding 

De gebruikskwaliteitsbehoefte kan worden opgedeeld in kwaliteitseisen en -wensen. Vanuit de 
wet- en regelgeving stelt het Bouwbesluit (ontwerptechnische) voorschriften uit het oogpunt van 
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van een woning. Echter, uit diverse 
onderzoeken blijkt dat woningen hiermee niet per definitie functioneel zijn in het dagelijkse 
gebruik. Daartoe kijken woonconsumentorganisaties vanuit een consumentenoogpunt met 
toekomstige bewoners naar de gebruikskwaliteit van woningen. De hierbij gebruikte richtlijnen 
hebben de minimaal gestelde eisen uit het Bouwbesluit als uitgangspunt, aangevuld met 
ontwerptechnische eisen welke een functioneel gebruik van een woning mogelijk maken. Deze 
aanvullende eisen hebben betrekking op alle genoemde aspecten binnen het begrip 
gebruikskwaliteit. De gebruiksrichtlijnen zijn vertaald in de 'VAC-Kwaliteitswijzer', welke binnen 
dit onderzoek het ontwerptechnische uitgangspunt wordt, waaraan de casestudy minimaal zal 
moeten voldoen. 

Naast deze minimale gebruiksrichtlijnen zijn er consumentenwensen ten aanzien van 
gebruikskwaliteit. Het enige representatieve beeld van de huidige consumentenwensen op de 
woningmarkt wordt gegeven in de uitgaven 'Huizenkopers in profiel' en 'Huurders in profiel '. Uit 
dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat luxe en ruimte door consumenten gewenst wordt. 
De mate van ruimte wordt hierbij omschreven, het begrip luxe wordt niet gedefinieerd. 
Uit het onderzoek blijkt dat het begrip luxe feitelijk betekent, dat de woning voorzien moet zijn of 
kan worden van een op de wensen afgestemd uitrustingsniveau. Hierbij valt onder andere te 
denken aan keuken- en badkamerinrichting naar eigen keuze. Ook kunnen installaties en 
moderne domoticatoepassingen hiertoe worden gerekend. 
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4.2.2 Gebruikskwaliteitsbehoefte 

De resultaten van het onderzoek naar consumentenwensen ten aanzien van gebruikskwaliteit, 
overlappen voor een groot deel de minimale gebruiksrichtlijnen uit de VAC-Kwaliteitswijzer. De 
consumentenwensen liggen daarbij op een hoger niveau dan de minimale gebruiksrichtlijnen uit 
de VAC-Kwaliteitswijzer. Echter, doordat niet alle aspecten in het woonwensenonderzoek naar 
voren komen, kunnen de resultaten van dit onderzoek niet zondermeer dienen als vervanger 
van de minimale gebruiksrichtlijnen. Beide dienen derhalve naast elkaar te worden beoordeeld 
tijdens het opstellen van het ontwerp. 

Tabel 2 laat zien aan welk ruimtelijke kwaliteitsniveau de casestudy minimaal zal moeten 
voldoen. 

Begane grond 

Verdieping( en) 

Tabel 2: Inventarisatie van minimaal vereiste ruimtelijke kwaliteit van ruimten en functies op basis van de VAC-Kwaliteitswijzer en 
een overzicht van de resultaten naar ruimtelijke kwaliteit van ruimten en functies uit de woonwensenonderzoeken 'Kopers in profiel' 
en 'Huurders in profiel". 

39
: Keuken dient minimaal 9m2 groot te zijn, indien er géén eethoek in wordt opgenomen; indien er wel een eethoek in de keuken 

wordt opgenomen dient deze minimaal 12m2 groot te zijn. 
40

: Op basis van de zogenaamde plaatsings- en gebruiksoppervlakten (zie Bijlage D) behorende bij het minimaal vereiste 
uitrustingsniveau, kan worden afgeleid dat een badkamergrootte van minimaal 6 m2 vereist is, met een minimale breedte van 2,4 m. 
41

: Betreft gemiddelde waarden volgens Bijlage E. 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 28 



Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 

De mate van vereiste of gewenste flexibiliteit komt zowel uit de VAC-Kwaliteitswijzer als uit de 
woonwensenonderzoeken niet naar voren . Flexibiliteitsmogelijkheden binnen de casestudy 
dienen derhalve tijdens de toetsing te worden onderzocht. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan de mogelijkheid tot verschillende inrichtingsvarianten per vertrek, de mogelijkheid tot het 
samenvoegen of splitsen van vertrekken en aanwezigheid van installaties en domotica
toepassingen. 

Wat betreft het uitrustingsniveau van keukens doet de VAC-Kwaliteitswijzer weliswaar 
uitspraken over vereiste plaatsings- en gebruiksmogelijkheden 41 voor keukenapparatuur, echter 
niet alle apparatuur wordt vereist. Wat wel naar voren komt is een minimaal vereiste lengte van 
het aanrechtblad, welk 3 meter lang dient te zijn. Hierin dient wel de mogelijkheid tot koken en 
spoelen te zijn opgenomen. 

Wat betreft het uitrustingsniveau van badkamers doet de VAC-Kwaliteitswijzer enkel een 
uitspraak over het sanitair, dat minimaal in een badkamer moet kunnen worden opgenomen. 
Het betreft een tweetal wastafels, een bad en een douche. Een tweede toilet dient buiten de 
badkamer worden opgenomen. Uit het woonwensenonderzoek komt geen specifiek gewenst 
sanitair naar voren. 

41 De VAC-Kwaliteitswijzer geeft naast het plaatsingsoppervlak van vaste inrichting (sanitair en keukeninrichting) en meubilair 
ook een bijbehorend gebruiksoppervlak. Hiermee wordt een oppervlak rondom de plaatsingsruimte bedoelt om vrij te kunnen 
lopen of handelingen uit te voeren, zonder daarbij gehinderd te worden door overig meubilair en/of overige vaste 
inrichtingselementen. Voor een overzicht van plaatsings- en gebruiksoppervlakten van dergelijke inrichtingselementen zie 
Bijlage D. 
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4.2.3 Toetsing Casestudy 

4.2.3.1 Inleiding 

In deze toetsing zullen vertrekken van de casestudy (zie Bijlage C) worden geanalyseerd of ze al 
dan niet voldoen aan de opgestelde gebruikskwaliteitseisen en -wensen. Deze toetsing zal in 
eerste instantie plaatsvinden naar vertrek per bouwlaag en vervolgens per bouwlaag. De 
toetsing heeft betrekking op zowel grootte als op functionaliteit, uitrusting en 
flexibiliteitsmogelijkheden . 

4.2.3.2 Begane grond 

Figuur 20 laat de plattegrond van de begane 
grond zien van de casestudy. Tabel 3 laat 
zien welke vertrekken voldoen aan de 
minimale eisen ten aanzien van grootte. 
Hierbij is de plattegrond opgedeeld in twee 
separate delen. Hierbij is onderscheid 
gemaakt naar verblijfsgebied (woonkamer en 
keuken) en overige functies binnen het 
gebruiksoppervlak (verkeersfuncties, toilet). 

T 

i -1 

Uit de toetsing wordt geconcludeerd dat 
zowel de keuken als de woonkamer te klein 
zijn (rood gearceerde vertrekken in figuur 20) . 
Op basis van de minimaal vereiste 
gebruikskwaliteit is de keuken 2,9 m2 te klein. 
De woonkamer is, uitgaande van 
consumentenwensen, 13,4 m2 te klein. 
Volgens de minimaal vereiste 
gebruikskwaliteit is de woonkamer 2,4 m2 te 
klein . De overige functies binnen het 
gebruiksoppervlak voldoen aan de minimaal 
gestelde eisen. 

Dit betekent dat de begane grond van 
casestudy een gebruiksoppervlak heeft welk 
met minimaal 5,3 m2 uitgebreid dient te 
worden. Het verdient de voorkeur om een 
uitbreiding van 16,3 m2 toe te passen. 
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Figuur 20: Plattegrond begane grond casestudy. Toetsing 
Gebruiksoppervlak. 

Aanwezig Vereist Verschil 
m z z m m z 

3 3 

3,1 n.v.t. n.v.t. 

0,9 n.v.t. n.v.t. 

1, 1 1, 1 

8,1 n.lb. n.t.b 

6,1 9 - 2,9 

25,6 28- 39 - 2,4 / - 13,4 

31,7 37. 48 • 5,3 / - 16,3 

Tabel 3: toetsing van het gebruiksoppervlak van de begane grond van de casestudy. 
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Zoals reeds naar voren is gekomen, hoeft voldoende gebruiksoppervlak niet per definitie te 
betekenen dat een vertrek ook daadwerkelijk functioneel gebruikt kan worden. 

Zoals uit figuur 21 blijkt, is op basis van de plaatsings- en gebruiksoppervlakten voor meubilair 
en vaste inrichting (Volgens VAC-Kwaliteitswijzer, zie bijlage D) slechts een beperkte inrichting 
mogelijk. Niet alleen wat betreft indelingsvarianten, maar ook wat betreft het aantal meubels dat 
geplaatst kan worden. 

In het geval van de casestudy heeft deze beperking van flexibiliteit een aantal belangrijke 
oorzaken. Deze oorzaken hebben zowel op zichzelf staande als in onderlinge relatie tot elkaar 
een belemmerende werking. 

• Doordat de woning in twee beuken wordt 
verdeeld door een dragende wand, wordt 
flexibel ruimtegebruik verhinderd. 

• De positie van de toegangsdeuren tot de 
woonkamer (vanuit de hal) en de 
eetkamer (vanuit de keuken) zijn 
ongunstig gekozen, wat een negatieve 
invloed heeft op de mogelijke 
indelingsvarianten. 

• Naast het reeds geconstateerde tekort 
aan gebruiksoppervlak van de keuken, is 
ook het aanrechtoppervlak te klein. De 
daarbij behorende problematieken zijn 
een gebrek aan kastruimte en gebrek aan 

" plaatsings- en opbergruimte voor overige î 
(kleine) apparatuur. 

• Het beperkte aantal aansluit-
mogelijkheden voor televisie en radio 
alsmede het aantal wandcontactdozen, 
voldoet niet meer aan de huidige 
behoefte. Het aantal huishoudelijke 
apparaten is in de loop der jaren fors 
toegenomen en derhalve dienen er 
voldoende aansluitpunten in woonkamer 
en keuken aanwezig te zijn. 

• Het treffen van geluidsisolerende 
maatregelen ter plaatse van 
woningscheidende wanden. 

• De steile trap (optrede 200mm, aantrede 
200mm; hellingshoek 45 graden) leidt tot 
onvoldoende toegankelijkheid. Een minder 
steile trap leidt wel tot een groter 
ruimtebeslag, op zowel de begane grond 
als op de verdieping. 
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Figuur 21: Plattegrond begane grond casestudy. 
Weergave beperkte flexibiliteit en functionaliteit. 
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4.2.3.3 Verdieping 

Figuur 22 laat de plattegrond van de 
verdieping zien van de casestudy. Tabel 4 
laat zien welke vertrekken voldoen aan de 
minimale eisen ten aanzien van grootte. 

Uit de toetsing kan worden geconcludeerd 
dat zowel alle slaapvertrekken als de 
badkamer te klein zijn (rood gearceerde 
vertrekken in figuur 22). Op basis van de 
minimaal vereiste gebruikskwaliteit is de 
badkamer 2,3 m2 te klein. Slaapvertrek 1.3 
is 0,9 m2 te klein, slaapvertrek 1.5 (als 
zijnde hoofdslaapkamer) is 2,6 m2 te klein 
en slaapvertrek 1.6 is 6,0 m2 te klein . ;'!: 

Dit betekent dat de verdieping van 
casestudy een gebruiksoppervlak heeft 
welk met minimaal 11,8 m2 uitgebreid dient 
te worden. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat er daarbij ook gekeken 
dient te worden naar de plaatsing van een 
separaat twee toilet (oppervlak 1, 1 m2

) , 

waardoor een uitbreiding van 12,9 m2 de 
voorkeur verdient. 

Vertrek 

Slaapkamer (1.3) 

Slaapkamer (1.5) 
Slaapkamer (1 .6) 

Badkamer 
28 toilet 

Totaal 

Gebruiksoppervlak 
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Figuur 22: Plattegrond verdieping casestudy. Toetsing 
gebruiksoppervlak 

Aanwezig Vereist Verschil 
';/ m ';/ m ';/ m 

11, 1 12 - 0,9 
12,4 15 - 2,6 
6,0 12 - 6,0 
3,7 6 - 2,3 

1,1 - 1, 1 

33,2 45,0 12,9 

1 

1 

Tabel 4: toetsing van het gebruiksoppervlak van de verdieping van de casestudy. 
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Zoals uit figuur 23 blijkt, is net zoals op de 
begane grond, slechts een beperkte 
inrichting op de verdieping mogelijk. Niet 
alleen wat betreft indelingsvarianten, maar 
ook wat betreft het aantal meubels dat 
geplaatst kan worden. 
De voor de verdieping geldende oorzaken 
ten aanzien van een gebrek aan 
functionaliteit en flexibiliteit zijn: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Doordat de woning in twee beuken 
wordt verdeeld door een dragende 
wand, wordt flexibel ruimtegebruik 
verhinderd. 
Het ontbreken van ligbad en een 2e 
wastafel in de badkamer. 
Het ontbreken van een tweede toilet. 
Een minder steile trap vanaf de begane 
grond resulteert ook in een groter 
ruimtebeslag op de verdieping. 
Een beperkte toegang tot de 
zolderverdieping doordat er geen vaste 
verbinding is tussen verdieping en 
zolder. Het aanbrengen van een vaste 
trap zorgt voor een groter ruimtebeslag 
op de verdieping. 
Het beperkte aantal 
aansluitmogelijkheden voor televisie en 
radio alsmede het aantal 
wandcontactdozen, voldoet niet meer 
aan de huidige behoeften (audio, 
computers, apparatuur voor verzorging). 
Het treffen van geluidsisolerende 
maatregelen ter plaatse van 
woningscheidende wanden. 
Het ontbreken van een specifiek 
daarvoor bedoelde bergkast of 
bergruimte. 
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Figuur 23: Plattegrond verdieping casestudy. Wee1pave 
beperkte flexibiliteit en functionaliteit. 
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4.2.3.4 Zolder 

Figuur 24 laat de plattegrond van de zolder 
zien van de casestudy. De 
zolderverdieping is alleen toegankelijk door 
middel van een vlizotrap en herbergt 
feitelijk alleen een bergruimte en een 
opstelplaats voor verwarmingsapparatuur. 

Op basis van deze functie voldoet de 
zolder met 17,9 m2 aan het minimaal 
vereiste oppervlak voor een inpandige 
bergruimte van 6 m2

. 

Door de vlizotrap en een gering 
beloopbaar oppervlak (7 ,3 m2

) met 
voldoende vrije hoogte (21 OOmm), is de 
ruimte ongeschikt om er een verblijfsruimte 
van te maken. 
Zodoende is het ook niet mogelijk om 
bijvoorbeeld een wasmachine en/of 
wasdroger op zolder te plaatsen. Deze 
apparatuur dient dus in de badkamer of 
keuken, of één van de slaapvertrekken 
geplaatst te worden, waardoor de 
functionaliteit en het gebruiksgemak van 
deze ruimten (verder) afneemt. 

Om in de consumentenwensen te kunnen 
voorzien dienen er op de zolderverdieping 
een tweetal (slaap-) vertrekken te worden 
toegevoegd. Hierbij wordt uitgegaan van de 
mogelijkheid tot twee voldoende grote en 
functionele (slaap-) vertrekken op de 
verdieping. Met deze toevoeging gaat een 
minimaal gebruiksoppervlak van 24 m2 

gepaard. Hierbij dienen er tevens 
geluidsisolerende maatregelen ter plaatse 
van woningscheidende wanden dienen te 
worden genomen. 
Daarnaast dient er ruimte te worden 
gecreëerd voor verkeersruimte (vaste trap 
van verdieping naar zolder, in combinatie 
met een overloop), een afgesloten 
technische ruimte (opstelplaats CV en 
opstelmogelijkheid voor wasmachine en/of 
wasdroger; minimaal 5 m2

) en bergruimte 
(minimaal 6 m2

). 
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Figuur 24: Plattegrond verdieping casestudy. Weergave 
beperkte flexibiliteit en functionaliteit. 
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4.2.4 Zonne-energietoepassingen en gebruikskwaliteit 

4.2.4.1 Inleiding 

Binnen deze opgave worden zonne-energietoepassingen ingezet. Hierbij is tevens onderzocht, 
welke zonne-energietoepassingen ook daadwerkelijk een positieve bijdrage aan de 
gebruikskwaliteit van woningen leveren of kunnen leveren. 

Uit diverse evaluaties 43 van voorbeeldprojecten Duurzaam Bouwen (DuBo) wordt 
geconcludeerd in welke mate verschillende zonne-energietoepassingen, door bewoners wel of 
niet gewaardeerd worden binnen het gestelde kader van gebruikskwaliteit. Op basis van deze 
evaluaties worden aanbevelingen gedaan, welke in het Programma van Eisen zijn opgenomen. 

4.2.4.2 Zon- en daglichttoetreding 

Het zorgen voor grote raamoppervlakken in gevels leidt tot veel daglichttoetreding in woningen. 
Door deze grote raamoppervlakken zon-georiënteerd toe te passen ontstaat er toetreding van 
zonlicht en daarmee zonnewarmte. Hiermee maakt de toepassing van grote zon-georiënteerde 
raamoppervlakken, bij voorkeur in combinatie met kleine op het Noorden georiënteerde 
raamoppervlakken, deel uit van de passieve zonne-energietoepassingen. 
Uit de evaluaties komen de voor- en nadelen van zon- en daglichttoetreding naar voren. Over 
het algemeen kan worden gesteld dat het grootste deel van bewoners deze vorm van passieve 
zonne-energietoepassingen positief waardeert (72% tot 88%) 43

• Enkele positieve 
waarderingsaspecten ten aanzien van gebruikskwaliteit zijn: 

1. Lichtopbrengst (72%, percentage van bewoners dat dit aspect waardeert). 
2. Uitzicht; sociale veiligheid (15%) 

Onderstaande aspecten hebben enkel betrekking op energiebesparing. 
3. Besparing op verlichting (58%) 
4. Energiebesparing op verwarming door zontoetreding (18%) 

Echter, naast de positieve waarderingsaspecten zijn er ook aspecten welke als zijnde negatief 
worden ervaren. Deze aspecten ten aanzien van gebruikskwaliteit met hun oorzaken zijn: 

1. Te weinig lichtopbrengst door te kleine Noord-georiënteerde ramen (8%, percentage van 
bewoners dat dit aspect als negatief ervaart) . 

2. Inkijk (4%) 
3. Ongewenste opwarming, met name in de zomerperiode (18%) 

43 - Woonsatisfactie, bewonersgedrag en bewonerswensen bij voorbeeldprojecten duurzaam bouwen - dr. ir. S. Silvester & 
drs. ing. G. de Vries, 1999. 
Leefstijl en huishoudelijk energieverbruik - M.A. Uyterlinde & H. Jeeninga, ECN, 2000. 
GebruikerseNaringen voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen - i.o. v. SEV / Novem, 2002. 
Rapport sociale monitoring; 1 Mega Watt PV-project Nieuwland Amersfoort - dr. ir. S. Silvester & drs. ing. G. de Vries, 
2002. 
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4.2.4.3 Serre 

Een serre is een grotendeels door glas omgeven onverwarmde overdekte buitenruimte, 
grenzend aan een woning. De thermische scheiding van de gebouwconstructie ligt daarbij 
tussen de serre en de woning. Een serre werkt als een buffer en beperkt daardoor het 
warmteverlies (transmissieverlies) door de gevel in de winterperiode. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat het grootste deel van bewoners deze vorm van 
passieve zonne-energietoepassingen positief waardeert (81 %). Echter, positieve 
waarderingsaspecten worden wel vermeld, maar niet beoordeeld. Hierbij dient gedacht te 
worden aan energiebesparing en de uitbreiding van de woonfunctie, het creëren van een 
speelruimte, een droog ruimte voor was of een tochtportaal. 

Echter, naast deze positieve waarderingsaspecten zijn er ook aspecten welke als zijnde 
negatief worden ervaren. Deze aspecten ten aanzien van gebruikskwaliteit zijn: 

1. Te lage temperatuur in winterperiode (85%, percentage van bewoners dat dit aspect waardeert) 
2. Ongewenste opwarming serre in de zomerperiode (79%) 
3. Ongewenste opwarming aangrenzende woonkamer in de zomerperiode (18%) 

4.2.4.4 Actieve thermische zonne-energie (zonneboilers) 

Bij actieve thermische zonne-energie worden zonnecollectoren gebruikt. Hierdoor stroomt 
vloeistof dat door direct en diffuus zonlicht wordt verwarmd. De warme vloeistof wordt 
opgeslagen in een voorraadvat, waarna het beschikbaar is voor tapwater- en/of 
ruimteverwarming. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat het grootste deel van bewoners deze vorm van 
actieve zonne-energietoepassingen positief waardeert (78%). Enkele, niet nader beoordeelde, 
positieve waarderingsaspecten ten aanzien van gebruikskwaliteit zijn: 

1. Comfort (korte wachttijd, temperatuur) 

Onderstaande aspecten hebben betrekking op energiebesparing. 
2. Energiebesparing 
3. Milieubijdrage 

De aspecten welke als zijnde negatief ten aanzien van gebruikskwaliteit worden ervaren zijn: 

1. Comfort (lange wachttijd, temperatuurwisselingen, geluidsoverlast leidingen) 
2. Zonnecollectoren vormen een belemmering voor uitbreidingsmogelijkheden van de woning. 
3. Functionaliteit (werking, onderhoud) 
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4.2.4.5 Actieve fotovoltaïsche zonne-energie (PV-panelen) 

Fotovoltaïsche zonne-energie, ook wel zonnestroom genoemd, berust op de omzetting van licht 
in elektriciteit. Deze omzetting vindt plaats in een zonnecel. Meerdere zonnecellen bij elkaar 
vormen een PV-paneel. Deze PV-panelen leveren vervolgens elektriciteit, welke voor diverse 
doeleinden ingezet kan worden. 

Uit de evaluatie van het 1 MW PV-project Nieuwland te Amersfoort komen onder andere de 
volgende conclusies naar voren, met betrekking tot de toepassing van PV-panelen in de 
woningbouw. Het betreft hier een beoordeling naar tevredenheid, voorkeur en voor- en nadelen 
van de toepassing ten aanzien van gebruikskwaliteit. 

1. Grote tevredenheid over het functioneren van de PV-panelen. 
2. PV-panelen vormen een belemmering voor uitbreidingsmogelijkheden van de woning. 

Onderstaand aspect heeft betrekking op esthetica. 
3. Voorkeur voor een onzichtbare inpassing van PV-panelen. 

4.2.5 Programma van Eisen gebruikskwaliteit 

Op basis van de conclusies uit de paragrafen 4.2.3 en 4.2.4. is het volgende Programma van 
Eisen ten aanzien van gebruikskwaliteit opgesteld: 

• De begane grond dient met minimaal 5,3 m2 te worden uitgebreid. (Exclusief het extra 
benodigde oppervlak voor verkeersruimte) 

Woonkamer en keuken dienen te worden uitgebreid zodat beide functies voldoende 
gebruiksoppervlak kunnen bieden (tezamen minimaal 40 m2

). Deze uitbreiding dient 
dusdanig ontworpen te worden, dat de relatie tussen beide functies en vertrekken tevens 
kan voorzien in flexibiliteit. Daarbij dient te worden geanalyseerd tot in hoeverre de 
dragende wand ter plaatse van de keuken en eetkamer verwijderd dient te worden, teneinde 
een optimale flexibiliteit te kunnen creëren. 
In de genoemde uitbreiding is nog geen extra ruimte gereserveerd voor het vergroten van de 
verkeersruimte door toepassing van een minder steile trap naar de verdieping. 

• De verdieping dient met minimaal 12,9 m2 te worden uitgebreid. 
(Exclusief het eventueel extra benodigde oppervlak voor verkeersruimte) 

Op de verdieping dient een tweede toilet, een vaste trap naar de zolder (en daarmee extra 
verkeersruimte op de overloop) te worden toegepast. Daarnaast dienen de slaapvertrekken 
en badkamer vergroot te worden. Het verplaatsen van één van de slaapvertrekken naar de 
zolderverdieping heeft daarbij de voorkeur. Het verdient tenslotte de voorkeur om op de 
verdieping ruimte geschikt te maken voor bergruimte. 
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• Het functioneel bruikbaar maken van de zolderverdieping. Een minimaal benodigd 
gebruiksoppervlak (dat feitelijk kan voldoen aan de eisen voor een verblijfsgebied) van 35 
m2

. Hiermee dient de benodigde uitbreiding minimaal 27,7 m2 te bedragen. (Exclusief het 
eventueel extra benodigde oppervlak voor verkeersruimte) 

Op de zolderverdieping dienen minimaal twee (slaap-)vertrekken te worden toegevoegd, 
beiden minimaal 12 m2 groot. Hierbij geldt dat de zolderverdieping door middel van een 
vaste trap met de verdieping verbonden dient te worden. Dit houdt tevens in dat er op de 
zolderverdieping ruimte voor een overloop dient te worden gecreëerd. Tenslotte verdient het 
de aanbeveling om een technische ruimte (ook inzetbaar als wasruimte; minimaal 5 m2

) en 
een voldoende grote bergruimte (minimaal 6 m2

) op te nemen. Het benodigde oppervlak 
voor verkeersruimte bepaalt het totaal toe te voegen gebruiksoppervlak. 

• Het gehele gebruiksoppervlak, inclusief zolderverdieping, van de casestudy bedraagt 94,5 
m2

. Op basis van de afzonderlijk benodigde uitbreidingen per verdieping kan worden 
geconcludeerd, dat de woning met minimaal 45,9 m2 dient te worden uitgebreid tot 140,4 m2

. 

(Wanneer er per verdieping een extra benodigd oppervlak voor verkeersruimte (inclusief trappen) 
wordt verondersteld. van 2 m2 voor de begane grond, 2 m2 voor de verdieping en 4 m2 voor de 
zolderverdieping, dient het totaal toe te voegen gebruiksoppervlak minimaal 56,9 m2 te bedragen). 

• Het uitrustingsniveau dient te worden opgewaardeerd tot hedendaagse standaarden. Dit 
betreft keukeninrichting en -meubilair en sanitaire toestellen (twee wastafels, bad en 
douche). Daarnaast dienen ook het aantal aansluitpunten voor televisie en radio en het 
aantal wandcontactdozen in verblijfsruimten vermeerderd te worden. Tevens dienen ter 
plaatse van de woningscheidende wanden voldoende geluidsisolerende maatregelen te 
worden genomen. 

• Passieve zonne-energietoepassingen: Het verdient de aanbeveling om grote 
raamoppervlakken in de zon-georiënteerde gevels toe te passen, waarbij diverse 
zonweringsystemen (overstekken, screens, en dergelijke) met name de oververhitting in de 
zomerperiode moeten kunnen tegengaan. Daarnaast dient een zon-georiënteerde serre te 
worden toegepast, waarvoor ook moet gelden dat diverse zonweringsystemen eventuele 
oververhitting moeten kunnen tegengaan. 

• Actieve zonne-energietoepassingen: Ten aanzien van de zonneboilertoepassing kan 
worden gesteld, dat korte leidinglengten en geïsoleerde leidingen de negatieve effecten 
zoals lange wachttijden en geluidsoverlast teniet doen. Beiden zijn ontwerptechnische 
aspecten op het gebied van gebruikskwaliteit. 
Daarnaast geldt dat voor zowel de zonnecollectoren als voor de PV-panelen, dat er tijdens 
de ontwerpfase gezocht dient te worden naar een inpassing, welke ook in de toekomst een 
optimale afstemming verzorgt tussen gebruikskwaliteit en energiebesparing. 
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4.3 Energiebesparing 

4.3.1 Inleiding 

In het Programma van Eisen is, naast de eisen met betrekking tot gebruikskwaliteit, een eis 
voor een minimum energiebesparingspercentage opgenomen. Hiertoe is allereerst het jaarlijkse 
energieverbruik van de casestudy berekend 44

. 

Vervolgens is aan de hand van het energieverbruik van energiezuinige nieuwbouwwoningen uit 
enkele referentieprojecten, een minimaal na te streven energieverbruik vastgesteld. De 
verhouding tussen het huidige jaarlijkse primaire energieverbruik en het na te streven jaarlijkse 
primaire energieverbruik, is als minimaal besparingspercentage in het Programma van Eisen 
opgenomen. 

4.3.2 Energieverbruik casestudy 

Het totale jaarlijkse energieverbruik van de casestudy is nagenoeg gelijk aan het totale jaarlijkse 
energieverbruik van de gemiddelde tussenwoning uit de bouwperiode 1966-1976 (137.437 MJ 
tegen 140.460 MJ 44

). Het jaarlijkse energieverbruik van de casestudy is als volgt opgebouwd 
(zie tabel 5): 

Tabel 5: opbouw van het totale jaarlijkse huishoudelijke energieverbruik van de casestudy (noord-zuid georiënteerde 
tussenwoning). 

44 Berekening energieverbruik gemaakt in EPA 4.02 en in NPR5129/EPW 1.1. Verschil in energieverbruik wordt veroorzaakt door 
een verschil in gebruiksoppeNlak, waardoor het elektriciteitsverbruik voor verlichting voor de gemiddelde tussenwoning uit de 
periode 1966-1976 hoger is. Het betreft in beide gevallen het energieverbruik van noord-zuid georiënteerde tussenwoningen. 

_j§__ Omrekenfactoren volgens NEN5128/NPR5129: 1m3 aardgas= 35, 17 MJ energie en 1 kWh elektriciteit= 9,23 MJ energie. 

~Berekeningen gemaakt in EPA 4.02 én in NPR5129/EPW 1.1 . 

47 Referentiewoningen 1999 - Novem 1999. 
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Zoals uit tabel 5 is op te maken, bedraagt het totale jaarlijkse huishoudelijke energieverbruik van 
de casestudy 137.437 MJ per jaar. Het totale gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van alle 
woningen in de wijk ligt hoger, vanwege het verschil in oriëntatie en de aanwezigheid van 
hoekwoningen (31 % van het totaal aantal woningen in de wijk). Het gemiddelde totale jaarlijkse 
energieverbruik van een woning in de wijk bedraagt daarmee 147.978 MJ (zie tabel 6) : 

Woningtype Oriëntatie Woningen in de wijk Energieverbruik 48 

Aantal MJ per woning 

Tussenwoning (casestudy) Noord - Zuid 70 137.437 
Tussenwoning Oost- West 88 140.054 

Hoekwoning Noord - Zuid 38 166.544 

Hoekwoning Oost -West 34 169.438 

Gemiddeld 147.978 

Tabel 6: totaal gemiddeld jaarlijks energieverbruik per woning in de wijk Sluisoord te Apeldoorn. 

Het hoge energieverbruik is te wijten aan de energetische kwaliteit van de woning. Hier zullen 
de knelpunten op een rij worden gezet, waarbij een vergelijking zal worden gemaakt met 
huidige prestatie-eisen welke in het Bouwbesluit zijn opgenomen en/of richtlijnen voor 
energiebesparende maatregelen, voortkomende uit het Nationaal Pakket Woningbouw -
Duurzaam Bouwen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt naar: ontwerpaspecten ( 1) 
bouwtechnische opbouw (2) en installaties (3). 

1. Ontwerpaspecten: Alle woningen binnen de wijk kennen exact dezelfde uiterlijke 
verschijningsvorm (zie figuren 25 en 26), onafhankelijk van oriëntatie en verkaveling. Hierdoor 
zijn de voor- en achtergevels verschillend georiënteerd. Doordat 48% van de voorgevels en 
50% van de achtergevels uit glasoppervlak bestaan, is het percentage glasoppervlak dat op 
het Noorden is gericht, ten alle tijden groter dan 48%. 

Figuur 25: aanzicht voorgevel casestudy. Figuur 26: Achtergevel casestudy. 

Vanuit het oogpunt van energiezuinig bouwen, verdient het de voorkeur, om het 
beglazingsoppervlak in noordgevels juist zo klein mogelijk te houden, met een minimum van 
10% van het achterliggende gebruiksoppervlak (Bouwbesluit). Er bestaan geen richtlijnen 
voor een maximum te hanteren beglazingsoppervlak, dit dient tijdens de ontwerpfase 
bepaald te worden. 

48 Berekeningen gemaakt in EPA 4.02 én in NPR5129/EPW 1.1. 
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2. Bouwtechnische opbouw (zie figuur 27), de huidige 
opbouw is als volgt: 

Ongeïsoleerd(e) vloer, spouwmuren en dak, 
met Re-waarden van respectievelijk 0, 17 
m2K/W, 0,4 m2K/W en 0,8 m2K/W. 
Richtlijnen voor de te hanteren Re-waarden zijn 
minimaal 3,5 m2K/W voor vloeren en gesloten 
geveldelen en 4,0 m2K/W voor daken. 

Enkele beglazing met een U-waarde van 5, 1 
W/m2K. 
Richtlijnen voor een te hanteren U-waarde voor 
beglazing is maximaal 1,2 W /m 2K. 

Lijnvonnige koudebruggen ter plaatse van de 
betonnen gevellateien en de aansluiting van de 
fundering op de begane grondvloer, waardoor 
er met name vochtproblemen ontstaan 49

. 

Koudebruggen dienen echter ten alle tijden 

Spouwmuur 
Re = 0,4 m2KJW-~-· 

Enkele beglazing 
U-waarde 5, 1 W/m2K 

Enkele beglazing 
U-waarde 5, 1 W/m2K 

voorkomen te worden. Spouwmuur 

Onvoldoende naad- en kierdichting rondom 
kozijnen, waardoor er met name ongewenste 
warmteverliezen en tochtproblemen ontstaan 
34

. Volgens de richtlijnen is dubbele naad- en 
kierdichting vereist. 

3. Installaties: 
VR-ketel voor ruimteverwarming 
wanntapwater. Richtlijnen schrijven een 
ketel voor, bij voorkeur gecombineerd 
een zonneboilersysteem. 

en 
HR
met 

Natuurlijke luchttoe- en afvoer. Richtlijnen 
schrijven een gebalanceerd ventilatiesysteem 
voor. 

Re = 0,4 m2KJW--..i-=~ 

~~~-

- rransmissiev er lies 
- Koudebrug/ condensvorming 
- Naad- en kierdichting 

Figuur 27: Bouwtechnische opbouw casestudy. 

49 Wonen bij Wooninc.; onverminderd goed- C. v. Vught, P. Dogge & J. Smeets, 1999. 
Wonen bij Aert Swaens; de klant aan het woord - P. Dogge & J. Smeets, 2000. 
Wonen en woonwensen; stadspeiling 2000- Bureau onderzoek en statistiek gemeente Amersfoort, 2001. 
Hoe gezond is de Nederlandse woning? - E. Hasselaar, 2001. 
Cijfers over wonen 2002 - CBS, 2002. 
www.lcvac.nl- internetsite van LC VAC. 
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4.3.3 Energieprestatie energiezuinige nieuwbouw 

4.3.3.1 Energieprestatienormering 

Sinds 1995 worden in het Bouwbesluit eisen gesteld ten aanzien van de energiezuinigheid en 
zijn de energieprestatienormen geïntroduceerd. De eisen zijn gericht op een totaalprestatie met 
betrekking tot de energiezuinigheid van een woning of woongebouw: de energieprestatie. Deze 
energieprestatie wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPC wordt 
berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en 
gestandaardiseerd bewonersgedrag. Hoe lager de EPC-waarde is, des te energiezuiniger is de 
woning. 

Sinds de introductie van de energieprestatienormen in 1995, zijn de eisen ten aanzien van de 
energiezuinigheid steeds verder aangescherpt. Voor woningen en woongebouwen is de EPC
eis in 1998 aangescherpt van 1,4 naar 1,2. en in 2000 van 1,2 naar 1,0. 

De EPC wordt als volgt berekend 50
: 

Hierin is: 
Opnm = Primaire energieverbruik in MJ/jaar. 
Ag = Gebruiksoppervlak van de woning in m2

. 

Av = Verliesoppervlak van de woningschil in m2
• 

Het is algemeen de verwachting dat de EPC in de nabije toekomst (2006) verder wordt 
aangescherpt tot 0,8. Diverse voorbeeldprojecten laten echter al zien dat het met de huidige 
kennis, bewezen technieken en onder marktconforme omstandigheden reeds mogelijk is, om 
woningen te bouwen welke zelfs een EPC hebben die lager ligt dan 0,8. 

4.3.3.2 Energiezuinige woningen 

SEV en Novem hebben in 1996 een programma 'Voorbeeldprojecten Duurzaam en 
Energiezuinig Bouwen' gestart. Alle gerealiseerde projecten binnen dit programma, voldoen 
daarbij in principe minimaal aan de basiseisen van het Nationaal Pakket Woningbouw -
Duurzaam Bouwen. In 1999 is dit programma opgevolgd door het programma 'Tender 
Woningen' (Novem). Binnen dit programma wordt aangetoond dat in de praktijk woningen 
gerealiseerd kunnen worden, welke een EPC-waarde hebben die lager is dan 0,8. 

Daarnaast heeft het WereldNatuurFonds (WNF) in 1995 een certificaat opgesteld, welke hoge 
eisen stelt aan de duurzaamheid van woningen. Het vervolg op dit WNF-project is het certificaat 
Zonnewoning 51 (2002; Novem en WNF). Een woning dient hierbij aan een aantal eisen te 
voldoen, indien de woning voor deze certificering in aanmerking wil komen. Enkele criteria 
daarbij zijn: 

• Realiseer een EPC van maximaal 0,75. 
• Pas minimaal twee vormen van duurzame energie toe. 
• Toepassen van energiebesparende maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzaam 

Bouwen. 
• Zorg voor voldoende daglichttoetreding en voorkom temperatuuroverschrijding. 

_§Q_ NEN 5128 - Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen, bepalingsmethode - NNI, 2003. 

51 Zonnewoning; comfortabel, energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen - Ecofys, 2003. 
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Uit de bovenstaande programma's zijn enkele projecten geselecteerd, welke als referenties 
worden gehanteerd (zie tabel 7). Het betreft recente projecten (vanaf 1997), welke voldoen aan 
de eerder opgestelde randvoorwaarden (eengezinswoningen, rijtjeswoningen, DuBo
maatregelen en zonne-energietoepassingen). Ter vergelijking zijn de gegevens van de 
casestudy en een gemiddelde nieuwbouw tussenwoning eveneens in tabel 7 opgenomen. 

Referentie Plaats Bouwjaar EPC ~ A., Qprim 

m < < m MJ/jaar 

Casestudy Apeldoorn 1969 2,73 97,5 154,6 114.915 

Referentie tuinkamerwoning 52 vanaf2000 1,00 111,4 148,4 46.408 

Zonnewoning 53 vanaf2002 0,75 111,4 148,4 34.806 

WNF woningen (figuur 28) Almere 1999 0,74 127,9 163,0 39.014 

Galecop (figuur 29) Nieuwegein 1998 0,69 128,4 151,2 34.995 
Waterrandwoningen (figuur 30) Zoetermeer 2002 0,62 121,0 171,6 31.290 

Boerenstreek (figuur 31) Soest 1997 0,61 110,0 160,0 28.487 

Kersentuin (figuur 32) Utrecht 2003 0,59 108,1 166,3 27.425 

Tabel 7: Energieprestatie van de casestudy in relatie tot de energieprestaties van (energiezuinige) nieuwbouw tussenwoningen. 

Figuur 28: WNF-woningen Almere, EPC=O, 74. Figuur 29: Galecop Nieuwegein, EPC=O, 69. Figuur 30: Waterrandwoningen 
Zoetermeer, EPC=0,62. Figuur 31: Boerenstreek Soest, EPC=0,61 . Figuur 32: Kersentuin Utrecht, EPC=0,59. 

52 - Vademecum energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen - BOOM/Novem, 2000. 
www.novem.nl. 
Referentiewoningen 1999 - Novem, 1999. 

53 Woninggegevens op basis van de referentiewoning tuinkamerwoning (noord-zuid georiënteerd). EPC-eis 0, 75 op basis van 
certificaat Zonnewoning. Hiermee kan het maximaal toegestane primaire energieverbruik worden berekend, volgens de EPC
formule. 
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4.3.4 Programma van Eisen energiebesparing 

Op basis van de gekozen referenties is een besparingspercentage vastgesteld voor het jaarlijks 
primaire energieverbruik. Hiertoe is het na te streven energieverbruik voor het ontwerp bepaald. 

Uit de referenties blijkt, dat het mogelijk is om woningen te realiseren, welke een jaarlijks primair 
energieverbruik kennen van minder dan 30.000 MJ. Dat is tot 40% minder primaire energie, dan 
dat er bij een gemiddelde nieuwbouw tussenwoning wordt verbruikt, die volgens de wettelijke 
eisen gerealiseerd worden. Aangezien het ontwerp ook in toekomstige behoeften ten aanzien 
van de energieprestatie moet kunnen voorzien, is het realiseren van een woning die alleen aan 
huidige eisen voldoet geen optie. De energieprestatie-eis zal dus moeten worden aangescherpt. 
Tabel Blaat zien hoe groot de besparingspercentages zijn van de referenties ten opzichte van 
de casestudy. 

Tabel 8: besparingspercentages van de referentieprojecten ten opzichte van de casestudy. 

Op basis van de referentieprojecten wordt het volgende ambitieniveau voor deze 
ontwerpopgave vastgesteld, welk aanvullend in het Programma van Eisen zal worden 
opgenomen: 

Het minimaal te realiseren besparingsniveau ten . opzichte van het jaarlijks primaire 
energieverbruik van de casestudy dient minimaal 70% te bedragen om te kunnen concurreren 
met energiezuinige nieuwbouwwoningen. 
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5 Ontwerp 

5.1 Inleiding 

Op basis van de doelstelling en het opgestelde Programma van Eisen (PvE), wordt 
geconcludeerd dat het ontwerp dient te bestaan uit een vernieuwende renovatiemethode, 
waarbij een geïndustrialiseerd bouwsysteem enerzijds dient te voorzien in extra ruimte, 
flexibiliteit en een verbeterde uitrusting voor elke bouwlaag en anderzijds garant dient te staan 
voor een hoge energetische kwaliteit. Daarbij dienen er voldoende mogelijkheden voor zonne
energietoepassingen binnen dit ontwerp te worden opgenomen, teneinde tezamen met de 
verbeterde energetische kwaliteit een vereiste energiebesparing van 70% ten opzichte van de 
oorspronkelijke situatie van de casestudy te kunnen realiseren. 

Het ontwerp bestaat daarbij uit de combinatie van een ruimtelijk concept en een energetisch 
concept. Het ruimtelijke concept voldoet aan de eisen ten aanzien van gebruikskwaliteit. Het 
energetisch concept voldoet aan de eisen ten aanzien van zon-georiënteerd ontwerpen en het 
vereiste primaire energiebesparingspercentage. Door beiden te combineren en op elkaar af te 
stemmen (integratie), is een optimale relatie tussen gebruikskwaliteit en energiebesparing 
gerealiseerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot een ontwerp voor de casestudy. 

5.2 Uitgangspunten 

5.2.1. Inleiding 

De uitgangspunten voor het te toe te passen geïndustrialiseerde bouwsysteem voor de 
benodigde uitbreidingen van de woning zijn: 

• Toepassen van een IFD-bouwmethode. 
• Vermijden van extra milieubelasting. 
• Verkorten van de bouwtijd. 
• Beperken van bewonersoverlast. 

Op basis van deze uitgangspunten zijn de uitbreidingen dusdanig ontworpen, dat enerzijds een 
("droge") montage op locatie mogelijk is en waarbij anderzijds het optimaal en maximaal 
benutten van de bestaande draagconstructie centraal staat. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze opgave zich niet richt op productontwikkeling op 
bouwdeelniveau. Het toe passen bouwsysteem zal derhalve een bestaand bouwsysteem zijn, 
dat aan de gestelde randvoorwaarden en PvE's kan voldoen. 

5.2.2 Uitbreidingsmethode 

Het bouwsysteem dient te voorzien in volledige invulling van het eisenpakket uit het Programma 
van Eisen. Dit betreft niet alleen oppervlaktevergroting, echter ook de mogelijkheid tot het 
opnemen van de ruimten/functies in deze uitbreidingen, zoals nieuwe keukens en badkamers, 
welke volgens het PvE (zie hoofdstuk 4.2.5) niet meer voldoen. Tevens dient het systeem te 
kunnen voorzien in het inzetten van de genoemde zonne-energietoepassingen, teneinde ook 
aan het vereiste primaire energiebesparingspercentage te kunnen voldoen. Binnen de 
bestaande woning worden op deze manier traditionele, arbeidsintensieve en tijdrovende, 
werkzaamheden zoals sloop, nieuwe inbouw, afwerking, leidingwerken installaties, voorkomen. 
Dit resulteert in de versterking van de voordelen van renovatie ten opzichte van sloop met 
vervangende nieuwbouw (zie hoofdstuk 1.2) . 
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5.2.3 Constructieve kwaliteit 

Binnen het op te stellen concept staat tevens het optimaal en maximaal benutten van de 
bestaande draagconstructie centraal. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de DuBo-gedachte en 
op de gedachte achter de eerste stap uit de 'Trias Energetica' (zie hoofdstuk 3.3): het beperken 
van de ingreep (en daarmee van het sloop- en bouwafval). 

Hiermee wordt onder andere het vermijden van nieuw aan te brengen (traditionele) onderdelen 
voor draagconstructies, zoals onder andere een nieuwe betonnen fundering, bedoeld. Deze 
benadering is gebaseerd op literatuurstudie 54 en interviews 55

, waaruit naar voren komt dat de 
funderingen van deze woningen met 10% - 15% extra (gelijkmatig) belast kunnen worden. Daar 
feitelijk reeds is gebleken dat grote delen van de woningschil, alleen al vanwege de noodzaak 
tot uitbreiden, vervangen dienen te worden, kan worden gesteld dat dit percentage nog 
verhoogd wordt. Daartoe is onderzocht in welke mate en op welke wijze de toe te voegen 
uitbreidingen, in constructieve zin gebruik kunnen maken van de bestaande draagconstructie 
(zie figuur 33). 

M{. c r, 

~\ 
F 

+ ? + 7400 mm 

Legenda: - Bestaande constructie - Nieuwe uitbreidingen 

Figuur 33: Gelijkmatige toevoeging van nieuwe uitbreidingen. 

7400 mm 

De linker figuur laat zien, dat wanneer de uitbreidingen op zowel de begane grond als de verdieping aan dezelfde zijde worden 
gepositioneerd, de verticale krachten weliswaar gelijkmatig verdeeld kunnen worden (afhankelijk van het "tegengewicht" door 
bijvoorbeeld de gevel aan de andere zijde), echter het optredende moment veroorzaakt door de uitbreidingen kan niet door de 
bestaande fundering worden opgenomen. 
De rechter figuur laat zien dat de toegevoegde belastingen, in de vorm van uitbreidingen op de begane grond en verdieping, aan 
weerszijden van de bestaande constructie dienen te worden toegevoegd. Hiermee ontstaat een gelijkmatige verticale belasting op 
de bestaande fundering en heffen de tegengestelde optredende momenten elkaar op. (De posities van de uitbreidingen zijn hier 
willekeurig). 

De nieuw toe te voegen uitbreidingen van de begane grond en de verdieping, worden derhalve 
gelijkmatig over de woning verspreid (zie figuur 33). Voor de zolderverdieping geldt eveneens de 
eis van een gelijkmatige belastingtoename, waarbij de uiteindelijke vorm van de dakconstructie 
in een later stadium zal worden bepaald. 
De constructieve haalbaarheid zal op basis van het voorlopig ontwerp worden getoetst, 
alvorens een definitief ontwerp zal worden gemaakt. 

Deze constructieve benadering resulteert, naast de besparing op de milieubelasting, ook in een 
versterking van de voordelen van renovatie ten opzichte van sloop met vervangende 
nieuwbouw (zie hoofdstuk 1.2), zoals een kortere bouwtijd en minder bewonersoverlast. 

_§i_ Gereedschappen voor herontwikkeling: Optoppen - SEV, 1999. 

55 - Prof. ir. F. van Herwijnen, Capaciteitsgroep Constructief ontwerpen, TUie. 
Ir. R. Blok, Capaciteitsgroep Constructief ontwerpen, TUie. 
Ing. B. VeNest, Ingenieursbureau Smit Westerman te Eindhoven. 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 46 



Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 

5.3 Ruimtelijk concept 

5.3.1 Inleiding 

Het ruimtelijke concept dient invulling te geven aan het Programma van Eisen (PvE) ten 
aanzien van gebruikskwaliteit. Daartoe zijn de uitbreidingen in grootte, indeling, uitrusting, 
functionaliteit en flexibiliteit bepaald, waarbij een optimale relatie is bereikt in gebruikskwaliteit, 
tussen de nieuwe uitbreidingen per bouwlaag en het gehele gebruiksoppervlak per bouwlaag. 

Op basis van de uitgangspunten is onderscheid gemaakt naar een tweetal typen woningen (zie 
figuur 34): 

• Woningtype 1: hierbij wordt de uitbreiding van de begane grond aan de entreezijde 
(voorgevel) van de woning gesitueerd. Dit betekend dat de uitbreiding van 
de verdieping daarmee aan de tuinzijde (achterzijde) zal worden 
gesitueerd. 

• Woningtype 2: hierbij wordt de uitbreiding van de begane grond aan de tuinzijde 
(achterzijde) van de woning gesitueerd. Dit betekent dat de uitbreiding 
van de verdieping daarmee aan de entreezijde (voorzijde) zal worden 
gesitueerd. 

.f 7.4 m 7.4 -rn 

Figuur 34: Er wordt onderscheid gemaakt naar woningtype 1 (links) en woningtype 2 (rechts). 

Het opgestelde ruimtelijk concept zal hierna voor woningtype 1 per bouwlaag worden 
voorgesteld. Het concept voor woningtype 2 zal in Bijlage F worden opgenomen. Dit ruimtelijke 
concept dient tezamen met een energetisch concept te leiden tot een voorlopig ontwerp. 
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5.3.2 Begane grond 

Samenvattend kan wat betreft de bestaande indeling van de begane grond (zie figuur 35), 
worden geconcludeerd dat de keuken en woonkamer te klein zijn en dat daarnaast het 
uitrustingsniveau (keukeninrichting en - apparatuur, elektra- en domotica-installaties) niet meer 
voldoet. Hierbij wordt als ontwerpuitgangspunt gehanteerd dat een nieuwe keuken in de 
uitbreiding dient te worden opgenomen (zie hoofdstuk 4.2.5) . 

Voor woningtype 1 betekent dit, dat 
de keuken zal worden verplaatst 
naar de voorzijde van de woning 
(zie figuur 36). Door de keuken in het 
verlengde van breedste beuk in de 
bestaande situatie (3,6 m breed) te 
situeren, wordt bij een (nuttige 
diepte) van 2,4 m een 
gebruiksoppervlak van 8,6 m2 

gecreëerd. Dit oppervlak biedt ruim 
voldoende mogelijkheden voor 
flexibele en functionele inrichtingen 
voor de (gesloten) keuken. 

Het vrijgekomen oppervlak van de 
oude keuken, kan vervolgens 
worden ingezet om de woonkamer 
te vergroten. Hiertoe dient wel het 
achterste deel van de dragende 
tussenwand te worden verwijderd 
(zie figuur 37). Daarbij verdient het 
tevens de aanbeveling om de niet
dragende scheidingswand ter 
plaatse van de hal te verplaatsen, 
waardoor de woonfunctie achter de 
hal voldoende diepte (> 2,7 m) 
verkrijgt, teneinde een functionele 
en flexibele inrichting en indeling 
van de woonkamer mogelijk te 
maken. 
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Figuur 35 (linksboven): Ruimtelijke indeling van de bestaande situatie. 
Figuur 36 (rechtsboven): Verplaatsing keuken en bepaling van de 
uitbreidingsdiepte. 
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Figuur 37 (linksonder) : Vergroting van de woonkamer, door verwijdering en 
verplaatsing van dragende en niet-dragende wanden. 
Figuur 38 (rechtsonder): Vergroten van de entree door een woningbrede 
toepassing van de uitbreiding. 

Het verschuiven van de niet-dragende wand ter plaatse van de hal, resulteert echter in een 
onvoldoende diepte van de bestaande hal en tevens dient hierdoor de bestaande toiletruimte te 
worden verplaatst. Doordat er daardoor in de verkleinde bestaande hal geen ruimte resteert 
voor voldoende toegankelijkheid achter de voordeur, een meterkast en een garderobe, is een 
nieuwe entree in het verlengde van de bestaande entree toegepast (zie figuur 38). Deze entree 
kent bij een resterende breedte van 1,93 m naast de nieuwe keuken, een minimale diepte van 
2,4 m, teneinde de genoemde functies te kunnen herbergen. 
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Het totale oppervlak van deze uitbreiding (5,76 m x 2,4 m) beslaat hiermee 13,8 m2
, wat voldoet 

aan de vereiste vergroting van de begane grond van 5,3 m2 
- 16,3 m2

. Ook het 
gebruiksoppervlak van keuken en woonkamer tezamen (42,2 m2

), voldoen in de nieuwe situatie 
aan de minimale eis van 37 m2

. 

Hiermee kan worden geconcludeerd dat een woningbrede uitbreiding van de begane grond, 
met een (nuttige) diepte van 2,4 meter, kan voorzien in: 

• Een nieuwe keuken welke voldoende gebruiksoppervlak (8,6 m2
) kent voor voldoende 

functionele en flexibele indelingsmogelijkheden. 
• Een vergrote woonkamer van 33,6 m2 waarbinnen een meer flexibele inrichting mogelijk is 

en welke volledige privacy biedt doordat de woonkamer volledig op de tuinzijde is gericht en 
inkijk vanaf de straatzijde wordt voorkomen door de positie van de keuken. 

• Een toegevoegde entreeruimte, met voldoende toegankelijkheidsmogelijkheden (draaicirkel 
1,5 m x 1,5 m), ruimte voor een garderobe, meterkast en leidingkoker(s), een directe 
toegang naar de keuken en een separate toegang naar hal en woonkamer, waardoor deze 
nieuwe entree tevens de functie vervult van (een energiebesparend) tochtportaal. 

5.3.3 Verdieping 

Samenvattend kan wat betreft de bestaande indeling van de verdieping (zie figuur 39), worden 
geconcludeerd dat de badkamer en slaapkamers te klein zijn en dat daarnaast het 
uitrustingsniveau (badkamerinrichting en sanitair, elektra- en domotica-installaties) niet meer 
voldoet. Hierbij wordt als ontwerpuitgangspunt gehanteerd dat een nieuwe badkamer in de 
uitbreiding dient te worden opgenomen (zie hoofdstuk 4.2.5). 

Op basis van het ontwerpuitgangspunt van gelijkmatige toevoeging van belastingen, gelden 
voor de verdiepingsuitbreiding van woningtype 1 twee criteria: 

• De uitbreiding van de verdieping en daarmee de positie van de nieuwe badkamer, dienen 
aan de tuinzijde te worden gesitueerd. De uitbreiding van de begane grond is tenslotte reeds 
aan de straatzijde gesitueerd. 

• De uitbreiding van de begane grond kent (voorlopig) een (nuttige) diepte van 2400 mm en is 
woningbreed. Er dient derhalve te worden onderzocht in welke mate eenzelfde uitbreiding 
kan voorzien in de volledige invulling van het PvE dat van toepassing is voor de verdieping. 
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De badkamer is derhalve 
verplaatst naar de achterzijde van 
de woning (zie figuur 40). Door de 
badkamer in het verlengde van 
smalle beuk (2,53 m breed) te 
situeren, wordt bij de (nuttige) 
diepte van 2,4 m, een 
gebruiksoppervlak van 6, 1 m2 

gecreëerd. Dit oppervlak biedt 
ruim voldoende mogelijkheden 
voor flexibele en functionele 
inrichtingen voor de badkamer. 
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Figuur 34 (links): Ruimtelijke indeling van 
de bestaande situatie. 

Figuur 35 (rechts): Verplaatsing badkamer. 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 

Co 
rn 

" ~ ,,,. 
?.: 

·1 "' 0 

-~ . ~ 

6. R 
a:! 
&l 
"'I 

" 

Î" ~ 8 ·-
* 

,SU··FK . .\Mr::,P. 

Jt.-00, Hi)O 

49 



Ten aanzien van de twee 
slaapkamers in de brede beuk kan 
worden gesteld, dat met het 
resterende oppervlak in de 
uitbreiding (3, 1 m x 2,4 m), beide 
slaapvertrekken wat betreft 
gebruiksoppervlak voldoende 
vergroot kunnen worden (zie figuur 
41). 

Door daarnaast de vaste 
kastenwand te verwijderen en een 
lichte scheidingswand te plaatsen, 
kunnen beide vertrekken voorzien in 
functionele en flexibele indelings- en 
gebruiksmogelijkheden. 

Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 
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Figuur 41 (links): Vergroting en herindeling van de slaapfunctie. 
Figuur 43 (rechts): Herbestemmen van :1' slaapkamer en daannee een totale 
herindeling van de nieuwe overloop. 

De derde slaapkamer (in de smalle beuk) dient bij voorkeur naar de zolderverdieping verplaatst 
te worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot het uitbreiden van de overloop op de 
verdieping met een toevoeging van bergkasten, een 2° toilet en eventueel een technische 
ruimte (zie figuur 42). 

Het totale oppervlak van de uitbreiding (5,76 m x 2,4 m) beslaat hiermee 13,8 m2
, wat voldoet 

aan de vereiste vergroting van de verdieping van 12,9 m2
. Ook de gebruiksoppervlakken van 

de afzonderlijke slaapkamers voldoen met 15,0 m2 en 18,0 m2 (hoofdslaapkamer) aan de eisen 
van minimaal 15 m2 en hetzelfde geldt voor de badkamer, welke met 6, 1 m2 eveneens voldoet 
aan de minimale eis van 6 m2

. 

Hiermee kan worden geconcludeerd dat een woningbrede uitbreiding van de verdieping, met 
een (nuttige) diepte van 2,4 meter, kan voorzien in: 

• Een nieuwe badkamer welke voldoende gebruiksoppervlak (6, 1 m2
) kent voor voldoende 

functionele en flexibele indelingsmogelijkheden. Hieronder valt bijvoorbeeld de mogelijkheid 
tot het opnemen van een bad, douche en dubbele wastafel. 

• Twee voldoende grote slaapvertrekken van 15 m2 en 18 m2 
, welke beiden voorzien in 

functionele en flexibele indelings- en gebruiksmogelijkheden 
• De vergroting van de overloop met toevoeging van bergruimte(n), een 2° toilet en eventueel 

een technische ruimte, doordat de derde slaapkamer naar de zolderverdieping dient te 
worden verplaatst. 
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5.3.4 Zolder 

Samenvattend kan wat betreft de bestaande indeling van de zolder (zie figuur 43) worden 
geconcludeerd, dat er enkel plaats is voor een bergruimte. Er dient een uitbreiding van deze 
bouwlaag te worden toegepast van minimaal 27,7 m2

, waarbinnen twee slaapvertrekken, een 
vaste trap met bijbehorende overloop, een technische ruimte en bij voorkeur een bergruimte in 
kunnen worden opgenomen. 

Uitgaande van het gewenste gebruiksoppervlak van 35 m2 kan worden gesteld, dat in het geval 
van een woning brede optopping, een minimale diepte van de optopping vereist is van 6, 1 m. Nu 
is reeds vastgesteld dat met gelijke uitbreidingen van 2,4 m x 5,76 m, de begane grond en de 
verdieping, kunnen voorzien in het PvE. De dieptemaat van deze uitbreidingen kan ook op de 
zolderverdieping worden toegepast: aangezien deze bouwlaag een diepte kent van 7,4 m, is er 
de mogelijkheid om hier een drietal uitbreidingen achter elkaar toe te passen. Hiermee ontstaat 
een nuttig gebruiksoppervlak op de zolderverdieping van 5,76 m x 7,2 m = 42,6 m2

, waarmee 
aan de eis van een gebruiksoppervlak van 35 m2 wordt voldaan. 
Binnen dit oppervlak wordt de beukverdeling uit de bestaande situatie gehanteerd, waarmee 
een brede beuk ontstaat van 7,2 m x 3,6 m voor twee slaapvertrekken (zie figuur 44) en een 
smalle beuk, met een breedte van 2 meter, voor overige functies (zie figuur 45). De twee 
slaapvertrekken voldoen met een gezamenlijke grootte van 26,0 m2 aan de minimale eis voor 
de grootte van 12 m2 voor elke afzonderlijke kamer. De smalle beuk biedt naast het oppervlak 
voor verkeersruimte (4 m2), voldoende gebruiksoppervlak (9,7 m2), voor een bergruimte en een 
technische ruimte. 
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Figuur 43: Bestaande indeling 
zolderverdieping. 
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Figuur 44: Toevoeging van 
gebruiksoppervlak voor twee 
slaapvertrekken. Dit oppervlak is vrij 
indeelbaar; één grote ruimte behoort 
derhalve ook tot de mogelijkheden. 
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Figuur 45: Toevoeging van 
gebruiksoppervlak voor trap, 
overloop, technische ruimte en 
bergruimte. 

Een uitbreiding waarbij de bestaande hellende kap niet wordt verwijderd, kan echter niet leiden 
tot de gewenste vergroting en functionele invulling van het gebruiksoppervlak. Door deze helling 
is er namelijk onvoldoende oppervlak met voldoende (functionele) vrije hoogte. Derhalve dient 
op basis van de ruimtelijke invulling een nieuwe kapvorm te worden bepaald, waarbij het 
energetische concept, in de vorm van zonne-energietoepassingen, eveneens een rol speelt. 
Op basis van het ontwerpuitgangspunt van gelijkmatige toevoeging van belastingen, geldt 
daarbij voor zowel woningtype 1 als voor woningtype 2, dat deze kapvorm in een symmetrische 
vorm dient te worden uitgevoerd. 
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5.4 Energetisch concept 

5.4.1 Inleiding 

Met behulp van het stappenplan van de Trias Energetica dient de gewenste energetische 
kwaliteit (en daarmee uiteindelijk de vereiste energiebesparing) binnen deze opgave te worden 
gerealiseerd. De drie achtereenvolgende stappen hierbij zijn, zie tevens figuur 46: 

1: Beperken van de energievraag: 
Enkele van deze maatregelen zijn 
bijvoorbeeld warmte-isolatie, bouwvorm, 
oriëntatie en daglichttoetreding. 

2: Inzetten van duurzame energiebronnen om 
aan de energievraag te voldoen: 

3: 

Hiertoe zullen actieve- en passieve zonne
energietoepassingen worden ingezet. 

Indien er nog fossiele brandstoffen dienen te 
worden ingezet, gebruik deze dan zo efficiënt 
mogelijk: 
Het inzetten van Hoog-Rendement (HR) 
installaties en -apparatuur en energie
efficiënte verlichting. 

Figuur 46: Model van de Trias Energetica 

Binnen het opstellen van een energetisch concept kan worden gesteld dat de maatregelen 
behorende tot de eerste stap kunnen worden vertaald in zowel energiebesparende 
maatregelen, zoals warmte-isolatie, als in passieve zonne-energietoepassingen (oriëntatie, 
daglichttoetreding, gebouwvorm). 

Over de energiebesparende maatregelen kan pas op basis van de berekening van het 
energieverbruik een uitspraak worden gedaan. Hierbij is niet alleen de isolatiewaarde van dichte 
geveldelen, maar ook de relatie tussen open en dichte geveldelen, de warmteweerstand van 
open geveldelen, passieve zonne-energietoepassingen en het achterliggende totale 
gebruiksoppervlak van belang. 

Ten aanzien van installaties (stap 3) wordt opgemerkt, dat er tijdens het opstellen van het 
ontwerp rekening wordt gehouden met de plaatsingsruimte van de installaties en het verloop 
van leidingen binnen de woning en de uitbreidingen. Het verdient daarbij de voorkeur om een 
type bouwsysteem toe te passen dat hierin kan voorzien. Op basis van een indeling en een type 
bouwsysteem, zal een installatieconcept worden opgesteld, waarin plaatsing van installaties en 
leidingverloop zal worden weergegeven. 
De bijbehorende typen installaties voor verwarming en ventilatie, zullen op basis van de 
berekeningen van het energieverbruik te worden bepaald. Installaties, welke tezamen met de 
maatregelen en toepassingen uit de stap 1 en stap 2, resulteren in de hoogste 
energiebesparing, zullen in dit installatieconcept en daarmee ook in het ontwerp worden 
toegepast. 

Dit houdt in dat er bij het energetisch concept, gekeken is naar de mogelijkheden van inpassing 
van passieve zonne-energietoepassingen en toepassing van actieve zonne
energietoepassingen. Dit concept leidt tezamen met het opgestelde ruimtelijk concept tot een 
voorlopig ontwerp, op basis waarvan vervolgens de berekeningen voor het energieverbruik 
kunnen worden opgesteld. 
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5.4.2 Passieve zonne-energietoepassingen 

5.4.2.1 Oriëntatie en wijkopbouw 

Uitgangspunt voor de toepassing van zonne-energie is een 
zongerichte oriëntatie van een woning. Hierbij is een woning 
met een gevel- en dakoppervlak dat gericht is op het zuiden, 
optimaal voor de mogelijkheden voor zonne
energietoepassingen. Echter, bij renovatie ligt de oriëntatie 
van de woningen reeds vast, waarbij in vroegere 
bouwperioden doorgaans niet specifiek rekening werd 
gehouden met een zongerichte oriëntatie van woning en 
wijkopbouw. 

Figuur 47 laat een overzichtstekening van de wijk van de 
casestudy zien. Hieruit valt op te maken dat de woningen in 
de wijk, kijkende naar de verkavelingsvorm, vier verschillende 
oriëntaties ten opzichte van de zon kennen (Noord, Zuid, 
Oost en West). Op basis van deze wijkindeling wordt een 
onderscheid gemaakt naar een tweetal woningtypen: 
woningtype 1 (grijs gemarkeerd in figuur 47) en woningtype 2 
(rood gemarkeerd in figuur 47): 

Figuur 47: Wijkindeling casestudy; Sluisoord te Apeldoorn. 

• Woningtype 1: Hierbij is de achtertuin van de woning zuid- of westgeoriënteerd. De voortuin 
van de woningen is hierbij respectievelijk noord- of oostgeoriënteerd (zie figuur 48). 

• Woningtype 2: Hierbij is de achtertuin van de woning noord- of oostgeoriënteerd. De 
voortuin van de woningen is hierbij respectievelijk zuid- of west georiënteerd (zie figuur 48). 

, V 1erzon 

WONINGTYPE 1 WONINGTYPE 2 

7,4 m 10.5 m 2m 10,5 m 7,4 m 

Figuur 48: Zoninstraling van de achtertuinen van de casestudy in de bestaande situatie om 12.00 uur (zomerzon zonne
instralingshoek van 6<J': mei, juni en juli, winterzon zonne-instralingshoek van 2Cf': januari en november 58

). 

Voor beide woningtypen is vastgesteld wat een meest geschikte gebouwvorm is voor optimale 
inzetmogelijkheden van passieve- en actieve zonne-energietoepassingen. Hierbij geldt dat voor 
de begane grond en de verdieping, de inzet van passieve zonne-energietoepassingen bepalend 
is voor de gebouwvorm. De vorm van de zolderverdieping daarentegen, wordt bepaald door de 
inzetmogelijkheden van actieve zonne-energietoepassingen. 

56 Zon en architectuur - Novem, 2001. 
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5.4.2.2 Daglichttoetreding en beschaduwing 

Uit de uitgangspunten (zie hoofdstuk 5.2.2) is reeds naar voren gekomen dat de uitbreidingen van 
de begane grond en de verdieping, in het kader van gelijkmatig toe te voegen belastingen, aan 
tegenovergestelde zijden van de woning geplaatst dienen te worden. Door nu de uitbreiding van 
de verdieping aan de zuid- of westzijde van de woning te situeren, wordt aan de deze zijde een 
permanent overstek gevormd. Enerzijds beperkt dit overstek ongewenste opwarming en 
oververhitting van de ruimten op de begane grond in de zomerperiode en anderzijds ontstaat in 
de winterperiode de situatie, dat zonnestraling onder dit overstek door kan schijnen en daarmee 
de achterliggende ruimte (woonkamer) opwarmt (zie figuur 49). 
Het negatieve neveneffect van ongewenste opwarming van de ruimten onder het platte dak van 
de uitbreidingen zal daarbij moeten worden voorkomen. Oplossingen hiertoe kunnen worden 
gezocht in de toepassing van zonnepanelen (actieve- en/of passieve toepassingen) of in 
bouwtechnische zin (isolatie, dakafwerking). 
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Figuur 49: Zoninstraling in de nieuwe situatie (Stand van de zon om 12. 00 uur, zomerzon zonne-instra/ingshoek van maximaal 
6á':21 juni, winterzon minimale zonne-instra/ingshoek van 2Cf: januari en november 57

). 

In de figuur is de situatie binnen de casestudy weergegeven waarbij is uitgegaan van de minst diepe achtertuinen (diepte 
achtertuinen varieert van 10,5 m - 19,5 m). Door de ruime opzet van de wijk van de casestudy, treedt er ook in de winterperiode 
geen beschaduwing op door de tegenovergelegen woningen. 

Om beschaduwing door naastgelegen 
woningen te voorkomen, worden de 
uitbreidingen per woningblok, 
woningbreed en aan dezelfde zijde 
toegepast (zie figuur 50). Indien dit niet 
het geval zou zijn, zou de optredende 
beschaduwing door belendende 
uitbreidingen zorgen voor negatieve 
gevolgen ten aanzien van de opbrengst 
van zonne-energietoepassingen. 

Figuur 50: Voorkomen van beschaduwing van belendende 
bebouwing, door op woningblokniveau de uitbreidingen 

woningbreed en aan dezelfde zijde toe te passen 

57 Zon en architectuur- Novem, 2001. 
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5.4.2.3 Situering vertrekken 

Voorwaarde voor de optimale benutting van passieve zonne-energie bij deze toe te passen 
uitbreidingsvormen, gecombineerd met zongerichte plattegrondsindelingen, is dat de zuid- en 
westgeoriënteerde gevels een groot percentage glasoppervlak dienen te bezitten. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat de woonkamer en slaapvertrekken bij voorkeur aan deze zuid- of 
westzijde gesitueerd dienen te worden (zie figuren 51 tlm 53; deze laten een zongerichte indeling 
zien op basis van de indeling en oriëntatie van woningtype 1. Deze indeling voor woningtype 2 is 
opgenomen in Bijlage F) . 
De noordgeoriënteerde gevel dient daarentegen een zo klein mogelijk percentage aan 
glasoppervlak te hebben. Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met een 
minimaal vereiste daglichttoetreding, waardoor een minimaal percentage glasoppervlak van 
15% - 20% benodigd is. Hiermee komt naar voren, dat functies zoals keuken, badkamer, 
verkeersruimten, bergruimten en technische ruimten, daarmee zoveel mogelijk aan de 
noordzijde van een tussenwoning te dienen worden toegepast. 

Een optimale afstemming van de beglazingspercentages van de gevels in relatie tot het 
energieverbruik, zal moeten blijken uit de berekeningen van het energieverbruik, welke op basis 
van het voorlopige ontwerp kunnen worden opgesteld. 

Noord- (of Oost) oriëntatie= straatzijde (gesloten gevel) 
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VERKEÉR KEUKEN 

WOONKAMER 
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Zuid- (of West) oriëntatie = tuinzijde (open gevel) 

VERKEER 

SLAAPKAMER 

Figuur 51 (links): Zongerichte ruimte-indeling van de begane grond van de tussenwoning van woningtype 1. 
Figuur 52 (midden): Zongerichte ruimte-indeling van de verdieping van de tussenwoning van woningtype 1. 
Figuur 53 (rechts): Zongerichte ruimte-indeling van de zolderverdieping van de tussenwoning van woningtype 1. 
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De indelingen zijn gebaseerd op de hoofdmaatvoering (9,8 m x 6 m; inclusief de nieuwe uitbreidingen) van de woningen. De 
functies op zich kennen echter geen specifieke maatvoering, het gaat enkel om de situering van de functies binnen de woning. 
Bouwtechnische en constructieve bouwdelen binnen het casco van de woning zijn hierbij eveneens weggelaten. 
Daar de entreefunctie vast ligt, zijn de indelingen van verdieping en zolder hierop gebaseerd. Voor de zongerichte indeling van 
woningtype 2 wordt verwezen naar Bijlage F. 

5.4.2.4 Serre 

Zoals uit figuur 51 blijkt, zal voor woningtype 1 aangrenzend aan de achtertuin een woningbrede 
serre worden toegepast, welke als een buffer werkt tussen de begane grond en de 
buitenruimte. Hierdoor wordt het energieverbruik verlaagd, als gevolg van reductie van 
transmissieverliezen door de achtergevel. Daarnaast kan verwamde lucht uit de serre worden 
ingezet als voorverwarmde ventilatielucht. 
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5.4.3 Actieve zonne-energietoepassingen 

5.4.3.1 Inleiding 

Nu de positionering van de uitbreidingen is bepaald aan de hand van passieve zonne
energietoepassingen, wordt bepaald op welke wijze de vergroting van de zolder (optopping) kan 
worden uitgevoerd. Deze bouwlaag dient in de nieuwe situatie minimaal een gebruiksoppervlak 
van 35 m2 te bezitten. 

De kapvorm van deze bouwlaag bepaalt in grote mate de hoeveelheid zonnecollectoren en PV
panelen die kunnen worden toegepast, welke een grote bijdrage kunnen leveren aan een 
verdere energiebesparing. Op basis van een analyse is bekeken, welke relatie tussen 
gebruiksoppervlak en energieopbrengst, een meest optimale relatie is voor deze situatie. 

Bij deze analyse zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

In de hierna volgende uiteenzetting worden kort een viertal kapvormen geanalyseerd, waarbij 
de relatie tussen gebruiksoppervlak en energieopbrengst bepalend is geweest voor de 
uiteindelijk toegepaste dakvorm. 

58 Vademecum energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen - Novem, 2000. 

59 NEN 5128- Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen, bepa/ingsmethode - NNI, 2003. 
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5.4.3.2 Analyse optopping 

Bij behoud van de kapvorm van de bestaande 
situatie (zie figuur 54), kan een 'g · 
paneeloppervlak worden gegenereerd van 
25,5 m2

, onder een hellingshoek van 30°. De 
energieopbrengst bedraagt hiermee jaarlijks 
2575 kWh aan elektriciteit. Echter, het 

wordt niet vergroot, waarmee niet aan de eis . 
bestaande gebruiksoppervlak van 17 ,9 m2 

, 

(min. 35 m2
) wordt voldaan. . 

Figuur 54: Behoud van bestaande dakvorm. 

Bij het verhogen van de nok van de bestaande 
kapconstructie, ontstaat een steilere helling 
(zie figuur 55), waardoor het gebruiksoppervlak 
wordt vergroot van 17,9 m2 naar 20,4 m2

. Door 
de steilere dakhelling (45°) wordt het 
dakoppervlak vergroot tot 30,9 m2

. Hiermee 
kan jaarlijks 3120 kWh aan elektriciteit worden 
opgewekt. Ondanks deze grote opbrengst, is 
het nieuwe gebruiksoppervlak nog 
onvoldoende groot. 

Figuur 55: Ophoging van de nok. 

Door aan de voor- en achterzijde van de 
woning een steilere dakhelling toe te passen 
voor het onderste deel van het dak (zie figuur 
56), ontstaat een groter gebruiksoppervlak van 
35,4 m2

, wat voldoet aan de eis uit het PvE. 
Ondanks dat het dakoppervlak hiermee ook 
wordt vergroot (31,8 m2

) is de jaarlijkse 
energieopbrengst met 2925 kWh elektriciteit 
lager dan bij een kapvorm met een 
opgehoogde nok. Dit wordt veroorzaakt 
doordat ruim 9 m2 dakoppervlak een helling 
van 70° kent. 

Figuur 56: mansardekap. 

Het optimale gebruiksoppervlak op de 
zolderverdieping wordt bereikt indien een 
doosvormige optopping wordt toegepast. Het 
nieuwe gebruiksoppervlak wordt daarmee 40,6 
mz. 
Op het platte dak is voldoende opstelruimte 
voor 3 rijen panelen (zie figuur 57), welke 
elkaar niet beschaduwen. Het totale 
paneeloppervlak komt daarmee op 32,4 m2

, 

wat jaarlijks resulteert in een opbrengst van 
3272 kWh elektriciteit. 

Figuur 57: plat dak met paneel-opstelling. 
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Op basis van deze analyse kan worden geconcludeerd dat de kapvorm met een plat dak, een 
optimale relatie tussen energieopbrengst en gebruikskwaliteit kan bieden. 
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5.4.4 Zon-georiënteerd concept 

Concluderend kan worden gesteld dat een doosvormige optopping, gecombineerd met de 
optimale gebouwvorm voor de inzet van de passieve toepassingen de volgende voordelen 
biedt: 

• Woninguitbreiding en actieve toepassingen vormen integraal onderdeel van passieve 
zonne-energietoepassingen. 
Door de verdiepingsuitbreidingen dusdanig te situeren op de zonzijde van de woningen, 
ontstaan permanente overstekken, welke een positief effect hebben op daglichttoetreding en 
klimaatbeheersing in de zomerperiode en op zoninstraling in de winterperiode. 
De actieve toepassingen leveren eveneens een passieve bijdrage; de panelen vormen een 
permanente overstek, zodat de open geveldelen van de onderliggende verdiepingen (zolder 
en verdieping), in de zomersituatie ook een permanente zonwering hebben. 

• Creëren van een optimaal gebruiksoppervlak, welk voldoet aan alle eisen uit het PvE. 
Dit betekent niet alleen een optimale benutting van het vloeroppervlak, maar juist ook dat de 
vrije hoogte overal kan worden benut, waardoor er een optimale indelingsvrijheid en flexibel 
gebruik van de gehele zolderverdieping ontstaat. De definitieve indeling, welke zowel 
ruimtelijk als energetisch gezien in optimale relatie tot elkaar staan, komt naar voren uit het 
voorlopig ontwerp. 

• Groot beschikbaar oppervlak voor actieve zonne-energietoepassingen en daardoor een 
hoge energieopbrengst. 
Om aan het gewenste (PV-)paneeloppervlak van minimaal 35 m2 te kunnen voldoen, biedt 
de gekozen bouwvorm (zie figuur 57) tevens nog de mogelijkheid om het platte dak van de 
verdiepingsuitbreiding daartoe te gebruiken. Hiermee kan een extra paneeloppervlak van 
21 m2 worden gecreëerd, waarmee het totale paneeloppervlak per woning 53,4 m2 bedraagt. 
Uitgaande van 40 m2 PV-panelen, resteert hiermee een beschikbaar oppervlak voor 
zonnecollectoren van 13,4 m2

. 

• Creëren van hoge Industrialisatiegraad. 
Alle uitbreidingselementen van de woning kunnen, bij toepassing van een doosvormige 
optopping, eenzelfde opbouw hebben. Dit resulteert in de hoogste mate van industrialisatie 
binnen het toe te passen bouwsysteem. 

• Gelijkblijvende energievoorziening in de toekomst. 
Er zullen geen situaties ontstaan, waarbij (nieuwe) uitbreidingen zoals dakkapellen hoeven 
te worden toegepast, welke een beschaduwing op de naastgelegen paneel- of 
collectoroppervlakken veroorzaken. 

Dit leidt tot een definitieve 
gebouwvorm op basis van zon
georiënteerd ontwerpen (zie figuur 
58). Deze gebouwvorm sluit 
daarnaast ook aan bij het reeds 
opgestelde ruimtelijk concept. 

Figuur 58: definitieve gebouwvorm op basis 
van zon-georiënteerd ontwerpen. 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 

, .. _. __ :?.~.Q.9 --+----~1~•0=0- ........... ..•........ ".~ .1.9 .<L .......• 

58 



Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 

5.5 Voorlopig ontwerp 

5.5.1 Inleiding 

Zoals reeds gesteld bestaat het voorlopig ontWerp uit de combinatie van het ruimtelijke concept 
en het energetische concept. Hierbij is door integratie een optimale relatie gerealiseerd tussen 
gebruikskwaliteit en energiebesparing. Op basis van dit voorlopige ontwerp zal een 
energieverbruikberekening worden gemaakt, waaruit dient te blijken welke relatie tussen 
energiebesparende maatregelen, zonne-energietoepassingen en installaties leidt tot een hoogst 
haalbare energiebesparing. 

Hier zal het voorlopige ontwerp voor woningtype 1 worden toegelicht. Het voorlopige ontwerp 
voor woningtype 2 is met een bijbehorende toelichting in Bijlage G opgenomen 

5.5.2 Begane grond 

Ten aanzien van de indeling van de begane grond kan worden gesteld, dat het ruimtelijke 
concept en het energetische concept elkaar in grote lijnen volledig overlappen; de positionering 
van entree, verkeersruimte, keuken en woonkamer zijn hierbij gelijk. Hierbij zijn de entree en 
keuken in de uitbreiding van de begane grond gepositioneerd, welke ook aan de noord- of 
oostzijde van de woning is gesitueerd. De woonkamer is daarmee volledig op het zuiden of 
westen georiënteerd (zie figuur 59). 

De bestaande voorgevel dient in verband met de 
plaatsing van de uitbreiding te worden verwijderd. De 
uitbreiding wordt voorzien van een relatief gesloten en 
voldoende geïsoleerde gevel. Hierbij wordt uitgegaan 
van een glasoppervlak ter plaatse van de keuken van 
maximaal 20% van het oppervlak van de keuken (8,6 
m2

). De zijwanden van de uitbreiding verzorgen de 
functie van woningscheidende wanden. Derhalve 
dienen deze wanden voldoende geïsoleerd te worden 
(geluid, brand). Ook de tussenwanden tussen entree
keuken, entree-hal en zonodig keuken-woonkamer 
zullen geïsoleerd worden uitgevoerd. 

Zoals is gesteld in het ruimtelijk concept, biedt de 
entree, gelegen in de nieuwe uitbreiding, ruimte voor 
voldoende toegankelijkheid, een aparte toegang tot de 
keuken en hal (tochtportaal), een garderobe en een 
nieuwe meterkast. Aangezien de indeling van de 
bestaande hal, in verband met het vergroten van de 
woonkamer, gewijzigd dient te worden, wordt het toilet 
aan de zijde van de uitbreiding geplaatst. Door aan 
deze zijde een leidingkoker in de uitbreiding op te 
nemen, is het mogelijk om het toilet direct op leidingen 
in deze leidingkoker aan te sluiten. Hiermee worden 
onnodige werkzaamheden binnen het bestaande deel 
van de woning voorkomen. De leidingkoker verzorgt 
tevens de doorvoer van andere leidingen (water, 
elektra, domotica), zowel binnen de uitbreiding als van 
de uitbreiding naar het bestaande deel van de woning . 
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Figuur 59: voorlopig ontwerp begane grond. De zwarte delen geven de 
bestaande bouwdelen aan, grijze delen geven nieuwe elementen weer. 
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In de bestaande hal is achter het nieuwe toilet voldoende plaats voor een nieuwe luie trap. 
Onder de trap is plaats voor een kleine bergkast. Vanuit deze hal is er een directe toegang tot 
de woonkamer. De grootte (33 m2

), vorm en situering van de woonkamer wordt mogelijk 
gemaakt door het verwijderen van een deel van de dragende tussenwand, waarvoor een 
vervangende draagconstructie dient te worden toegepast. Het verschuiven van de 
scheidingswand tussen woonkamer en hal heeft geen constructieve gevolgen, omdat deze 
wand als een niet-dragende wand is uitgevoerd in de bestaande situatie. 
Vanwege de situering en vorm van de woonkamer, dient er door middel van een open gevel 
(groot glasoppervlak) optimaal gebruik te worden gemaakt van passieve zonne-energie. In het 
verlengde van de woonkamer zal ter plaatse van de achtergevel tevens een serre worden 
toegepast. Zoals uit beide concepten is gebleken, wordt de uitbreiding van de verdieping aan de 
achterzijde van de woning gesitueerd, waardoor er boven deze serre een permanente overstek 
wordt gecreëerd. 

De woningscheidende wand zal over de gehele diepte, aan één zijde worden voorzien van een 
voorzetwand. In deze voorzetwand dient isolatie te worden opgenomen (geluid, brand), 
alsmede leidingen voor elektra, installaties en domotica-toepassingen. Hiermee voorziet deze 
voorzetwand in een vergroting van de indelings- en gebruiksmogelijkheden van de woonkamer. 

5.5.3 Verdieping 

De uitbreiding van de verdieping is gesitueerd aan de 
zon-georiënteerde achterzijde van de woning. Het 
opnemen van de badkamer aan deze zijde van de 
woning staat haaks op de indeling behorende tot het 
energetische concept, waarbij twee slaapkamers 
naast elkaar aan de achterzijde gesitueerd dienen te 
worden. Echter, ten aanzien van deze indeling kan 
worden geconcludeerd dat de woningbreedte niet 
toereikend is om plaats te kunnen bieden aan twee 
naast elkaar gelegen, functioneel bruikbare, 
slaapvertrekken. 
Dit houdt in dat de slaapvertrekken in elkaars 
verlengde gesitueerd worden en dat de secundaire 
functies zoals badkamer, verkeers-, berg-, toilet- en 
technische ruimte in de smalle woningbeuk worden 
gesitueerd (zie figuur 60). Daarbij wordt de badkamer 
(6, 1 m2

), op basis van de uitgangspunten en het 
ruimtelijke concept, in de uitbreiding aan de zon
georiënteerde achterzijde van de woning gesitueerd. 

De bestaande achtergevel dient in verband met de 
plaatsing van de uitbreiding te worden verwijderd. De 
uitbreiding wordt voorzien van een relatief open en 
voldoende geïsoleerde gevel. Hierbij wordt uitgegaan 
van een voldoende groot glasoppervlak ter plaatse 
van de slaapkamer, waarbij beschaduwing wordt 
gecreëerd door een overstek van PV-panelen op het 
dak van de uitbreiding. De badkamer zal wel van 
daglichttoetreding worden voorzien, echter daarbij zal 
nauwelijks sprake zijn van een energiebesparende 
bijdrage. De zijwanden en tussenwanden zullen op 
dezelfde wijze worden uitgevoerd, zoals dat bij de 
begane grond uitbreiding het geval is. 
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De bestaande vaste kastenwand tussen de beide slaapvertrekken (15,0 m2 en 17.6 m2
) zal 

worden verwijderd en er zal een nieuwe lichte scheidingswand worden geplaatst. Langs de 
woningscheidende wand zal ook hier een voorzetwand over de gehele diepte van de woning 
worden toegepast, waarbij de functies gelijk zijn aan de voorzetwand op de begane grond. 

Volgens hetzelfde principe als bij de uitbreiding van de begane grond, zal ook hier het (nieuwe) 
toilet aan de zijde van de uitbreiding worden gesitueerd, waarmee een directe toe- en afvoer 
van leidingen vanuit een leidingkoker in de badkamer mogelijk is. Op basis van een zo kort 
mogelijke leidinglengte naar zowel badkamer als keuken, dient de zonneboiler in een 
technische ruimte aan de voorzijde van de woning te worden gepositioneerd. Waterleidingen 
naar de keuken en het toilet op de begane grond, kunnen vanaf deze ruimte via het toilet op de 
begane grond en de aangrenzende leidingkoker in de uitbreiding verder worden gedistribueerd. 

Het resterende oppervlak op de verdieping zal dienst doen als overloop. De ruimte tussen de 
nieuwe trap en het 2° toilet kan worden benut als bergruimte (1,8 m2

). 

5.5.4 Zolder 

De dakopbouw voor de zolderverdieping is zowel op 
basis van gebruikskwaliteit als op basis van 
energieopbrengst reeds vastgelegd. Binnen deze 
doosvormige optopping (zie figuur 58, hoofdstuk 5.4.4) is 
een verdere indeling volledig vrij. De zijwanden van de 
optopping vormen de woningscheidende wanden. 
Naast de primaire functies van draagconstructie, 
brandwering en geluidswering, dienen deze wanden 
ook te voorzien in de functies, welke de voorzetwanden 
op begane grond en verdieping bieden. 

Het verdient de voorkeur om één vertrek (16,5 m2
) aan 

de zon-georiënteerde zijde, over de gehele 
woningbreedte toe te passen. Zoals ook voor de 
verdieping geldt, kunnen ook hier geen twee naast 
elkaar gelegen, zon-georiënteerde en functioneel 
bruikbare vertrekken worden gesitueerd. De gevel van 
dit vertrek dient te worden voorzien van een groot 
glasoppervlak, teneinde optimaal gebruik te kunnen 
maken van passieve zonne-energietoepassingen. 
Beschaduwing wordt daarbij gecreëerd door een 
overstek van de PV-panelen op het dak van de 
optopping. 
In een tweede vertrek van voldoende grootte en 
functional iteit kan worden voorzien, door het resterende 
gebruiksoppervlak in twee beuken te verdelen. De 
smalle beuk biedt daarmee plaats voor een nieuwe 
vaste trap, een overloop en een technische ruimte. Het 
tweede vertrek (15,0 m2

) kan in de brede beuk worden 
opgenomen. De technische ruimte wordt boven de 
technische ruimte op de verdieping gesitueerd. In deze 
ruimte kan het ventilatiesysteem worden geplaatst, 
waarbij de doorvoer van ventilatieleidingen op 
eenzelfde wijze kan geschieden als de overige 
leidingen, welke vanaf de technische ruimte op de 
verdieping gedistribueerd dienen te worden. 
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5.5.5 Dak 

Op basis van de definitieve gebouwvorm (zie hoofdstuk 5.4.4 en figuur 62) is het dakaanzicht 
opgesteld (zie figuur 63) . Het platte dak zal plaats bieden aan PV-panelen en zonnecollectoren. 
Uit het aanzicht kan worden opgemaakt, dat de verschillende panelen welke op het platte dak 
van de optopping worden opgesteld, zullen worden toegepast. Het totale paneeloppervlak 
bedraagt daardoor maximaal 55 m2
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Figuur 62: Definitieve gebouwvonn (zijaanzicht), de hellende vlakken geven de 
paneeloppervlakken weer. 

De optimale verhouding tussen het oppervlak dat voor PV 
en voor zonnecollectoren zal worden ingezet, dient in de 
energieverbruikberekening te worden bepaald . Daarbij 
spelen de overige energiebesparende maatregelen en 
zonne-energietoepassingen eveneens een rol. 

Figuur 63: voorlopig ontwerp dak. Hierin is de 
(voorlopige) verdeling en plaatsing van 

PV-panelen en zonnecollectoren weergegeven. 
In de figuur is het dakaanzicht van bovenaf weergegeven. 
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5.5.6 Resultaten 

Uit het voorlopig ontwerp (zie hoofdstuk 5.5) blijkt dat dit ontwerp voldoet aan het Programma van 
Eisen ten aanzien van gebruikskwaliteit. Tenslotte, beide afzonderlijke concepten zijn hierop 
reeds gebaseerd. 

Voor de volledigheid worden hier cijfermatig de resultaten getoond, op basis waarvan wordt 
geconcludeerd dat het ruimtelijk ontwerp voldoet aan de gestelde ruimtelijke eisen uit het 
Programma van Eisen (zie tabel 11 ): 

Begane grond 

Verdieping / zolder 

Tabel 11: Cijfermatige onderbouwing van de resultaten van het ruimtelijk ontwerp in relatie tot de eisen uit het PvE. 
60x: er kan weliswaar niet volledig worden voldaan aan het gewenste oppervlak voor bergruimte, echter er dient wel te worden 
opgemerkt dat alle vertrekken op de verdiepingen minimaal 3,0 m2 groter zijn dan dat er vanuit gebruikseisen (VAC) wordt vereist. 
Dit houdt in dat er binnen deze vertrekken ook reeds meer mogelijkheden tot opbergen aanwezig zijn. 
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5.6 Bouwsysteem 

5.6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5.2 zijn reeds een aantal uitgangspunten naar voren gekomen, waar het 
bouwsysteem voor de uitbreidingen en de optopping aan dient te voldoen. Dit bouwsysteem 
dient een bestaand geïndustrialiseerd, licht gewicht bouwsysteem te zijn , waarbij een 
zogenaamde droge montage van het bouwsysteem mogelijk dient te zijn. Onder droge montage 
wordt daarbij verstaan, dat een volledig geprefabriceerd en afgewerkt element op de 
bouwplaats nog enkel hoeft te worden gemonteerd , teneinde de werkzaamheden op locatie 
(bouwtijd, overlast) te beperken. 
Uit de literatuur 61 volgen twee bouwsystemen welke aansluiten bij deze randvoorwaarden: 
houtskeletbouw en staalframebouw. Op basis van een analyse dient de keuze worden gemaakt 
voor één bouwsysteem, op basis waarvan de uitbreidingen en de optopping verder 
(bouwtechnisch) kunnen worden ontwikkeld . 

5.6.2 Materialisatie 

Allereerst dient op basis van een analyse de keuze gemaakt te worden voor het toe te passen 
bouwsysteem. Hier worden houtskeletbouw en staalframebouw met elkaar vergeleken: 

• Houtskeletbouw (HSB): Houtskeletbouw is 
een bouwsysteem waarbij vloer-, wand- en 
dakelementen met behulp van 
gestandaardiseerd bouwhout en 
plaatmateriaal worden geconstrueerd (zie 
figuur 64). Een element bestaat uit een 
houten stijl- en regelwerk en een houten 
beplating die de stijfheid van het element 
verzorgt. Tussen de stijlen en regels is 
ruimte voor isolatie en voor het opnemen 
van leidingen. Door middel van de 
schijfwerking van de elementen wordt de 
stabiliteit van de woning verkregen. 

Figuur 64: Toepassingsvorm van houtskeletbouwelementen in de woningbouw. 

• Staalframebouw (SFB): Staalframebouw is 
een bouwsysteem waarbij door middel van 
schijfvormige elementen voor vloeren, 
wanden en daken een woning wordt 
opgebouwd. Deze elementen zijn 
opgebouwd uit een stijl- en regelwerk van 
koudgewalste , verzinkte staalprofielen (zie 
figuur 65) . Tussen de stijlen en regels is 
ruimte voor isolatie en voor het opnemen 
van leidingen. De stabiliteit van de 
elementen wordt verzorgt door een 
houten- of een versterkte gipsbeplating en 
door middel van de schijfwerking van de 
elementen wordt de stabiliteit van de 
woning verkregen. 

Figuur 65: Constructieve opbouw van staalframebouw (zonder isolatie en beplatingen). 

61 Gereedschappen voor herontwikkeling: Optoppen - SEV, 1999. 
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Uit bovenstaande omschrijvingen blijkt dat beide bouwsystemen eenzelfde constructieprincipe 
hanteren. Een vergelijking van materiaaleigenschappen moet derhalve uitwijzen welk 
bouwsysteem het meest geschikte bouwsysteem is binnen dit concept: 

• Gewicht van het bouwsysteem: Vanwege het belasten van de bestaande fundering dient 
het bouwsysteem zo licht mogelijk van gewicht te zijn. 

• Sterkte en stijfheid materiaal : Vanwege de woningbrede overspanning dient het 
bouwsysteem constructieve eigenschappen te bezitten die 
dit mogelijk maken. Daarnaast kan een materiaal met 
gunstigere constructieve eigenschappen slanker worden 
gedimensioneerd, wat wenselijk is voor de aansluiting met 
de bestaande constructie (bouwkundige detaillering). 

Een vergelijking tussen de materiaaleigenschappen van houtskeletbouw en staalframebouw is 
weergegeven in tabel 9. Kijkende naar de materialen staal en hout op zich, kan worden gesteld 
dat met staal een lichter (constructief) framewerk kan worden samengesteld. Dit is het gevolg 
van de betere sterkte- en stijfheidseigenschappen van staal ten opzichte van hout. Dit resulteert 
bijvoorbeeld in een stalen vloerframe dat de helft (54%) lichter is dan een houten vloerframe, 
omdat met een h.o.h.-afstand van 600 mm voor stalen liggers eenzelfde constructieve kwaliteit 
kan worden bereikt als met houten liggers welke een h.o.h-afstand van 400 mm hebben. 

Wanneer volledig afgebouwde elementen, inclusief isolatie en beplatingen, met elkaar worden 
vergeleken, dan valt op dat zwaardere (gips-)beplatingen, welke noodzakelijk zijn om een 
vergelijkbare brandwerendheid te kunnen realiseren, het voordeel van een lichter stalen 
framewerk deels teniet doet. Echter een gewichtsverschil tot 20% ten opzichte van een 
vergelijkbaar HSB-element blijft aanzienlijk. Tenslotte kan worden vermeld dat SFB in 
tegenstelling tot HSB niet aan kruip (tijdsgebonden zetting) onderhevig is, wat in de 
gebruikersperiode minder overlast geeft. 

Materiaaleigenschap .~2 · Hoût~kelètbouw (HSB) 

E~modulus 

Gewicht 53
: 

Vloerelement 
Dak element 

Gevelelement 
Dragende· binnen~andelement 

Tabel 9: Vergelijking houtskeletbouw en staalframebouw. 

% 
100 
100 

7 100 
OÖ 

. · .. Staalframebouw (SF13) · 

% t.o.v. HSB 
77 
83 
87 
101 

63
: Gewichtsvergelijking is gemaakt op basis van schijfelementen met dezelfde overspanningen / hoogten, waarin eenzelfde 
hoeveelheid isolatiemateriaal is toegepast. De elementen zijn daarbij voorzien van zowel een onder- als bovenbeplating. 

Uit de bovenstaande tabel en toelichting blijkt dat SFB-elementen, door hun grotere sterkte en 
stijfheid, lichter uitgevoerd kunnen worden dan HSB-elementen. Dit maakt staalframebouw voor 
dit concept een beter geschikt bouwsysteem dan houtskeletbouw. 

Staalframebouw i~Lhet bouwsysteem datvoor dit ontwerp wor<:ft toegepast voor de uitbreidin~en 
en de .optoppihg. 

62 - Tabellen bouw- en waterbouwkunde - ir. K.J. Briedé, ir. R. Blok, 1995 
Materiaalkunde- ing. M. W. Verwer, 1996 
Gereedschappen voor herontwikkeling: Optoppen - SEV, 1999 
Handboek staalframebouw - Bouwen met Staal, 2004 
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5.6.3 Industrialisatie 

5.6.3.1 Modulaire opbouw 

Aangezien beide verdiepingsuitbreidingen 2400 mm diep zijn 
en de zolderverdieping een diepte heeft van 7400 mm, kan 
worden gesteld dat er een modulair systeem kan worden 
toegepast. Voor de zolder resulteert dit in een drietal 
optoppingselementen van elk 2400 mm diep (zie figuur 66) . 
Deze modulaire elementen (modules) zijn daarbij allen 
woningbreed en verdiepingshoog. Hierbij zijn de vrije 
hoogten binnen de modules van de begane grond en 
verdieping gelijk aan de vrije hoogten van het bestaande 
deel (respectievelijk 2640 mm en 2440 mm). De vrije hoogte 
van de zoldermodules bedraagt eveneens 2640 mm. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de modules met deze 
afmetingen, binnen de maximale breedte- en diepte
afmetingen voor transport vallen (3m x 4m 63

). 

2400 mm 3 x 2400 mm + 200 mm 2400 mm 

Figuur 66: toepassing van modulaire 
elementen binnen het ontwerp. 

Binnen de modules dient de opbouw uniform te zijn, teneinde een zo hoog mogelijke 
industrialisatiegraad te kunnen bereiken; er dient gebruik te worden gemaakt van zoveel 
mogelijk dezelfde elementen. Op basis hiervan wordt gekozen voor de opbouw met de 
volgende elementen: 

• De uitbreidingsmodules (zie figuur 67) bestaan uit een 
vloerelement (2400 mm x 6000 mm), twee 
zijwandelementen (2400 mm x 2640 mm; begane grond I 
2400 mm x 2440 mm; verdieping), een dakelement (2400 
mm x 6000 mm) en een gevelelement (6000 mm x 2640 
mm). 

Figuur 67: opbouw van de uitbreidingsmodules 
van begane grond en verdieping. 

• De optoppingsmodule (zie figuur 68) bestaat twee zijwandelementen (2400 mm x 2640 mm) en 
een dakelement (2400 mm x 5760 mm *). Twee van de drie optoppingsmodules zullen worden 
voorzien van een gevelelement (5760 mm* x 2640 mm). 

*: Teneinde een volledig geïndustrialiseerd bouwsysteem te 
kunnen toepassen, worden de wandelementen van de 
zolderoptopping tussen de bestaande woningscheidende 
wanden geplaatst. Hiermee kunnen de wandelementen in 
eenzelfde (rechthoekige) vorm en opbouw worden 
gefabriceerd als de wandelementen van de 
verdiepingsuitbreidingen. Tevens kunnen de wandelementen 
hierdoor eenvoudig op de bestaande zoldervloer worden 
geplaatst, waardoor een optimale naad- en kierdichting ten 
aanzien van brand en geluid kan worden gerealiseerd. Deze 
wanden hebben tenslotte de functie van woningscheidende 
wanden. Doordat de wanden tussen de bestaande 
woningscheidende wanden staan, is de breedtemaat van de 
dak- en geve/elementen geen 6000 mm, maar 5760 mm. 

Figuur 68: opbouw van de optoppingsmodule 
van de zolderverdieping. 

63 www.rdw.nl. Internetsite van het RDW, voorheen Rijksdienst voor het Wegverkeer. De lengte van het object is afhankelijk van 
de lengte van een dieplader. De hoogte van het object is afhankelijk van de hoogte van de laadvloer van het transport. De 
totale hoogte van laadvloer met object mag niet hoger zijn dan 4 m. De netto hoogte van een object kan daarmee maximaal 
3, 5 m bedragen. De maximaal toegestane netto breedte bedraagt 3 m. 
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5.6.3.2 Opbouw elementen 

Op basis van diverse constructieve berekeningen (zie Bijlage H), is gekozen voor de volgende 
constructieve en bouwtechnische opbouw van de afzonderlijke elementen binnen het modulaire 
bouwsysteem (zie tabel 10): 

Tabel 10: Constructieve en bouwtechnische opbouw van de afzonderlijke SFB-elementen. 

Onderstaande figuren geven een schematische weergave van de opbouw per element (zie 
figuren 69 tlm 72): 

/ 

zwaluwstaart vloer 

\\ 
isolati~ 

\ 

'\ 

Figuur 69: schematische opbouw van het SFB
vloerelement van de module. 
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Figuur 71: schematische opbouw van het SFB
gevelelement van de module (onderzijde is binnenzijde). 
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Figuur 70: schematische opbouw van het SFB-daketement 
van de module. 
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Figuur 72: schematische opbouw van het SFB
zijwandelement van de module (onderzijde is binnenzijde). 
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5.6.3.3 Installatieconcept 

De opbouw van de elementen van de modules lenen zich bijzonder voor de het opnemen van 
leidingen. Zowel leidingen met een kleinere diameter voor water, elektra en domotica
toepassingen, als leidingen welke een grotere diameter kennen, zoals ventilatiekanalen en 
binnenriolering , kunnen eenvoudig in de ruimte tussen SFB-stijlen en -liggers worden 
opgenomen. Doordat deze ruimten ook van (warmte-)isolatie worden voorzien, wordt 
warmteverlies bij warmtapwaterleidingen en geluidsoverlast direct voorkomen. 

Figuren 73 en 74 laten een 
schematische weergave van het 
installatieconcept zien bij de 
onderstaande toelichting. 

Hierbij worden de leidingen voor 
elektra en domoticatoepassingen, 
met als vertrekpunt de meterkast in 
de entree, via de SFB-elementen 
van de modules verspreid. Door de 
zijwanden van de modules te laten 
aansluiten op een voorzetwand 
langs de woningscheidende wand 
in het bestaande deel van de 
woning, kunnen elektra en 
domoticatoepassingen door de hele 
woning worden verspreid. Hierbij 
zorgen de bestaande sparingen in 
de verdiepingsvloeren (van de 
bestaande rookgasafvoeren) voor 
een verbinding tussen de 
voorzetwanden onderling. 
Elektriciteit afkomstig van de PV
panelen op de platte daken, wordt ~ 

door de technische ruimte op de 
zolder, alwaar omzetting naar 220V 
plaatsvindt en de technische ruimte 
op de verdieping, naar de 
meterkast geleid. 

Het warme tapwater, dat door de 
toepassing van zonnecollectoren op 
het dak en een zonneboiler op de 
verdieping wordt voorverwarmd, 
stroomt via de C.V.-ketel op de 
verdieping naar keuken, badkamer 
en beide toiletruimten. De 
opstelplaats van de zonneboiler is in 
dit geval de meest gunstigste, in 
verband met de realisatie van de 
kortst mogelijke leidinglengten naar 
keuken en badkamer. 
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Figuur 73: schematische weergave van het installatieconcept, gezien vanaf de 
entreezijde van de woning (betreft indeling woningtype 1, voorzijde is Noord
georiënteerd). 

Legenda: 

Bouwdelen bestaande constructie 
SFB-elementen (modules) en metal-stud 
wanden (voorzetwanden en lichte 
scheidingswanden in bestaande deel 
van de woning) 
Leidingen voor elektra en domoticatoepassingen 
Waterleidingen 
Binnenriolering (afvoer) 
Ventilatiekanalen 
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De waterleidingen naar de begane grond worden vanaf de CV-ruimte, via het toilet op de 
begane grond, opgenomen in de leidingkoker die achter de meterkast in de entree is 
gesitueerd. Van hieruit kunnen deze leidingen in het vloerelement worden opgenomen. De 
leidingen naar de badkamer en het 2e toilet, dienen in de bestaande afwerkvloer te worden 
opgenomen. De rookgasafvoer van de verdieping wordt via de gevel afgevoerd. 

De leidingen voor binnenriolering 
kennen grotere afmetingen en 
kunnen derhalve alleen via 
leidingkokers en vloerelementen 
worden gedistribueerd. De afvoer 
van de begane grond module 
voorziet in afvoer vanuit keuken en 
toilet en is gelegen in de 
leidingkoker. De afvoer van de 
verdiepingsmodule voorziet in de 
afvoer vanuit badkamer en 2e toilet 
en zal (geïsoleerd) tegen de 
buitengevel van de begane grond 
worden geplaatst. Beide 
standleidingen kunnen op de 
bestaande riolering worden 
aangesloten. 

De unit van het ventilatiesysteem 
wordt op de zolder geplaatst. De 
afvoerkanalen, welke vervuilde 
lucht vanuit keuken en toilet op de 
begane grond dienen af te voeren, 
kunnen via de technische ruimte op 
de verdieping en de toiletruimte op 
de begane grond, met behulp van 
de leiding koker worden 
aangesloten op het kanaal dat in het 
dakelement is opgenomen en in de 
keuken uitkomt. 
Het afvoerkanaal naar badkamer en 
2e toilet op de verdieping, wordt via 
het dakelement van de 
zolderoptopping en de lichte 
scheidingswand op de 
zolderverdieping, geleid naar het 
plafond in de bergkast op de 
verdieping. Van hieruit wordt 
vervolgens de toiletruimte en 
badkamer bereikt. 
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Figuur 74: schematische weergave van het installatieconcept, gezien vanaf 
de achterzijde van de woning (betreft indeling woningtype 1, achterzijde is 
Zuid-georiënteerd). 

Legenda: 

Bouwdelen bestaande constructie 
SFB-elementen (modules) en metal-stud 
wanden (voorzetwanden en lichte 
scheidingswanden in bestaande deel 
van de woning) 
Leidingen voor elektra en domoticatoepassingen 
Waterleidingen 
Binnenriolering (afvoer) 
Ventilatiekanalen 
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5.6.4 Draagconstructie 

5.6.4.1 Inleiding 

Door de toepassing van een modulair bouwsysteem, wordt reeds in grote mate aan de 
uitgangspunten voldaan. Voor de geprefabriceerde, volledig afgewerkte modules, dient alleen 
nog een draagconstructie te worden ontwikkeld, waarmee enerzijds een droge en snelle 
montage van de modules kan worden gerealiseerd en welke anderzijds een uitbreiding van de 
bestaande betonnen fundering kan doen voorkomen. De modules van de optopping kunnen 
zonder additionele constructieve toevoegingen op de bestaande zoldervloer worden geplaatst. 
Voor de begane grond- en verdiepingsmodules dient er een constructie te worden ontwikkeld. 

5.6.4.2 Verdiepingsmodules 

Kijkende naar de mogelijke constructieprincipes voor de verdiepingsmodule , kan er onderscheid 
worden gemaakt naar een oplegging welke de bestaande constructie op trek of op druk belast. 
In onderstaand schema worden voor beide constructieprincipes, de bijbehorende constructieve 
materialen beton en staal en hun toepassingsmogelijkheden weergegeven, op basis waarvan 
een draagconstructie voor de verdiepingsmodules is gekomen. 

Constructieprincipe 

Materiaal 

Omschrijving/ 
Beoordeling 

Materiaal 

Omschrijving I 
Beoordeling 

Druk 

Beton 

Een draagconstructie voor de modules, waarbij de bestaande constructie op 
druk wordt belast, is met een betonnen draagconstructie niet mogelijk. Daarbij 
zorgt het materiaal beton door het eigen gewicht, voor een ongewenst grote 
gewichtstoename in relatie tot het lichte bouwsysteem. 
Een andere mogelijke draagconstructie in de vorm van een op traditionele wijze 
aangebrachte, additionele nieuwe fundering onder de modules, waarop de 
modules rechtstreeks geplaatst kunnen worden, staat haaks op alle overige 
uitgangspunten; deze traditionele bouwwijze doet de voordelen van het snelle 
bouwsysteem en het geïndustrialiseerde karakter van de modules teniet. 

Hiermee vormt een betonnen draagconstructie op druk geen optie binnen het 
concept. 

Opm.: een betonnen constructie op trek vormt eveneens geen optie, vanwege 
het feit dat hiermee het materiaal beton (grote capaciteit ten aanzien van druk) 
op een volledig verkeerde wijze wordt ingezet. 

Staal 

Staal kent de grootste capaciteit ten aanzien van trek, echter door de 
materiaaldoorsnede te vergroten kan tevens in een capaciteit ten aanzien van 
druk worden voorzien. Een stalen constructie, welke op druk kan worden belast, 
dient derhalve te bestaan uit relatief zware staalprofielen, zoals kokers, buizen, 
HE- en /-profielen. 
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Trek 

kenmerkend voor eer op'fre~ ;belastè staalconstructie, is de mogelijkheid tot ~en 
slanke dimensionering en uitvoering. Op basis hiervan kan worden gesteld dat 
een draagconstructie op trek in de module kan worden opgenomen. Hiermee 
•kan een integrale en volledig uniforme opbouw ontstaan van drager en module, 

. ' waarbij de uitvoering en bouwtechnische aansluitingen, voor zowel de begane 
~ grond- als de verdiepingsuitbreiding, volledig identiek kunnen zijn. 

De figuren 75 tlm 78 laten hierbij ter illustratie enkele mogelijkheden van slanke stalen 
draagconstructies zien, bij relatief grote belastingen en uitkragingen. 

Figuur 75 (links) en 76 (rechts): Watervilla 's te Almere. Figuur 70 laat zien dat door middel van een stalen trekstrip (100x10mm) 
welke aan weerszijden aan een betonnen wand is bevestigd en een ligger L200x200mm, een kanaalplaatvloer met een oppervlak 
van 6 m x 3 m kan worden gedragen. Op deze kanaalplaatvloer wordt een lichte opbouw in HSB toegepast, zoals in figuur 76 te 
zien is. 

a IPE 200 
b koker 100x100x5 
c koker 100x100X6,3 
d koker 200x100x5 
e koker 100x100x5 
f L-proliel 130x65x10 
g L-proliel 200x100x10 
h stang 020 
i stang 040 
j lijdelijk verband strip 60x6 
k T-profiel 140x140x16 

Figuur 77 (links) en 78 (rechts): Smarthouse te Zoetermeer. Figuur 77 toont de toegepaste constructieve elementen voor een 
draagconstructie waarbinnen in een later stadium een afbouw met SFB-elementen is toegepast. De vloerelementen, welke 5,5 m 
overspannen, worden hierbij ondersteunt door een lichte draagconstructie bestaande uit kokerprofielen. Deze kokerprofielen maken 
een uitkraging van 3m, waarbij een ronde trekstang met een diameter van 40mm zorgt voor de constructieve "ondersteuning" in de 
vorm van een ophanging. Figuur 78 toont de constructieopbouw, welke klaar is om afgebouwd te worden. 
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De uitbreidingsmodules wordt met behulp van een op trek belaste, warmgewalste 
staalconstructie aan de bestaande woningscheidende wanden opgehangen (zie figuur 79) . Deze 
staalconstructie bestaat uit een vormvaste driehoek, welke bestaat uit een ligger (L-staat 
200x100x12 mm), een diagonale trekstrip (5 x 100 mm) en een stijl (L-staa/100x100x10 mm) 
teneinde de driehoek vormvast te maken. De constructieve toetsing van deze warmgewalste 
staalprofielen is opgenomen in Bijlage t. Door de slankheid van de toegepaste profielen kan de 
draagconstructie, met een constructiebreedte van maximaal 22 mm (trekstrip wordt aan de flens 
van de ligger gelast), eenvoudig worden geïntegreerd in de zijwandelementen. 

Figuur 79: Weergave van de opbouw van de 
uitbreidingsmodule voor verdieping en begane 
grond, met de geïntegreerde staalconstructie 
(blauw) in het zijwandelement. Opbouw van de 
elementen volgens hoofdstuk 5.6.3.2. 

Aan de bovenzijde van deze constructieve driehoek wordt de constructie en daarmee de 
module aan de woningscheidende wand bevestigd. Deze bevestiging vindt plaats in twee 
stappen (zie figuur 80). 

Allereerst wordt er binnen de woning aan weerszijden een 
stalen strip (20 mm dik) tegen de woningscheidende wand 
bevestigd, welke beiden in diepte-, hoogte-, en breedterichting 
op exacte maat kan worden gesteld. Deze strip bevindt zich 
onder de bovengelegen vloer. Aan de buitenzijde van deze 
strip is een stalen koker aangelast, welke aan de onderzijde is 
voorzien van een kopplaat. 
Ten tweede wordt de draagconstructie, welke in de zijwand 
van de modules is geïntegreerd, aan de bovenzijde van de 
stijl eveneens voorzien van een kokerprofiel. Aan 
weerszijden vallen deze kokerprofielen in de kokers, die door 
middel van de strip aan de woningscheidende wanden zijn 
bevestigd. Hiermee wordt een constructieve ophanging van 
de modules gerealiseerd. 
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Figuur 80: Bevestiging van de 
ophangconstructie van de modules. Het 
blauwe gedeelte geeft aan welk deel aan 
de woningscheidende wand wordt 
bevestigd; De oranje delen maken 
onderdeel uit van de draagconstructie in de 
modules en worden in het werk gemonteerd 
aan het blauwe gedeelte. 
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5.6.4.3 Optopping 

De modules van de optopping worden, zoals reeds gesteld, op de bestaande zoldervloer 
geplaatst (zie figuur 81). De belastingen worden vanuit het dak via de zijwanden afgevoerd naar 
de zoldervloer en de woningscheidende wanden. Er is daarmee geen additionele 
draagconstructie voor deze zoldermodules benodigd, zoals dat voor de modules van begane 
grond en verdieping wel het geval is. 

Figuur 81: Weergave van de opbouw van de optoppingsmodule, welke op de bestaande zoldervloer wordt geplaatst. In de 
figuur zijn twee van de drie optoppingsmodules weergegeven. Opbouw van de elementen volgens hoofdstuk 5. 6. 3. 2. 

5.6.5 Toetsing bestaande constructie 

Een volledige constructieve toetsing is opgenomen in Bijlage J. Hierin wordt aangetoond dat het 
constructieve uitgangspunt van gelijkmatig toe te voegen belastingen, heeft geleid tot een 
constructieve haalbaarheid van de modulaire uitbreidingen, zonder dat daarbij de bestaande 
fundering van de casestudy op enige wijze hoeft te worden aangepast of versterkt. 
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5. 7 Energiebesparing 

5.7.1 Inleiding 

De relaties tussen de afzonderlijke energiebesparende maatregelen en zonne
energietoepassingen, zijn op basis van de berekeningen van het energieverbruik van het 
ontwerp vastgesteld. Hierbij zijn vaste en variabele parameters ingevoerd in de te gebruiken 
computerprogrammatuur 64

, teneinde naast het totale energieverbruik ook de afzonderlijke 
invloeden van deze parameters op dit energieverbruik te kunnen vaststellen. Daar oriëntatie, 
gebouwvorm, gebruiksoppervlak en oppervlakte van de woningschil reeds vast staan, zijn de in 
te voeren variabele parameters: 

• Warmteweerstanden van bouwdelen binnen de woningschil. 
• Verhouding van open en dichte geveldelen binnen de woningschil. 
• Verhouding tussen en paneeloppervlakken van actieve zonne-energietoepassingen. 
• Toe te passen ventilatiesysteem. 
• Toe te passen actieve zonne-energietoepassingen (zonneboilersysteem en PV-systeem) 

Indien het energieverbruik van het ontwerp niet voldoet aan het Programma van Eisen, zal één 
van bovenstaande parameters moeten worden aangepast. Uiteindelijk zal dit leiden tot een 
ontwerp dat aan alle eisen uit het Programma van Eisen voldoet. 
Hier zal de energieberekening worden toegelicht voor een Noord-Zuid-georiënteerde woning 
behorende tot woningtype 1. De resultaten van de energieberekening voor de overige 
woningtypen en oriëntaties, zullen worden opgenomen in Bijlage K. 

5.7.2 Uitgangspunten 

Het energieverbruik is berekend met behulp van de 'NPR 5129, 
rekenprogramma behorende bij NEN 5128; Energieprestatie van 
woningen en woongebouwen'. De gegevensinput bestaat uit 
bouwkundige gegevens en gegevens met betrekking tot de toe te 
passen installaties (zie figuur 82) . 

De invoer van bouwkundige gegevens omvat de invoer van: 
• Oppervlakten van vloeren, gevels en daken. 
• Voorzieningen voor daglichttoetreding en beschaduwing. 
• Re-waarde van de dichte geveldelen, vloeren en daken. 
• U-waarde van kozijnen en beglazing. 

De inzet van passieve zonne-energietoepassingen komt derhalve 
binnen deze invoer tot uiting, doordat aspecten als 
beglazingsoppervlakten, overstekken en zonweringen ingevoerd 
worden. De oppervlakten van vloeren en woningschil zijn hierbij 
bekend, de exacte invulling en opbouw van de woningschil is aan 
de hand van een trial-and-error methode geoptimaliseerd. 

De toe te passen (nieuwe) systemen voor ruimteverwarming, 
tapwaterverwarming en ventilatie zullen op basis van een hoogst 
haalbare energiebesparing worden geselecteerd. Daarbij wordt 
een reeds uitgegaan van plaatsing van de installaties volgens het 
installatieconcept (zie hoofdstuk 5.6.3.3) . 
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T Êk \'ê(warming 
1 · r t:.;;'j ~zi:ifineöoiletboméi 

J: ~;·~fif~~~~='·tii1~~b~m6i 
t Êi··VehtïiàHê": . . . . . .. r A / 1":~:;~~~~~~~QI~r~ 
i ·L ; , . ,~ yetdie~1ng: 

f · t t." ·zb1aer · · 
~ · :J ... vetltil~törér'î · :, _: / .· ' <-.'_·, , v;~-~~><- ': ~ :\ -' r éJ" 4qnn~~.etfét~i~$y~t~1n~fü 
L i· · :,.;, z&1riebo1iêctotèn 
1 · J L. ;:~§t~~$1!~fä~a.~?~it~r,@r 
Figuur 82: Overzicht van de vereiste 
invoergegevens in de NPR 5129. 

64 NEN 5128 - Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen, bepalingsmethode - NNI, 2003. 
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Voor de berekening van het energieverbruik is in eerste instantie uitgegaan van de 
energiebesparende maatregelen, zoals deze zijn toegepast bij de referentie tuinkamerwoning 65

, 

welke voldoet aan de energieprestatie-eis zoals deze in het Bouwbesluit wordt gesteld (EPC 
1 ,0). 

• Re-waarde gevels, vloeren en daken (dichte delen): 

3,0 m2K/W. 

• U-waarde ramen: 
1, 7 W /m2K, waa1Van: 

U-waarde kozijnen: 2,4 W/m2K (hout). 
U-waarde beglazing:1,2 Wlm2K (HR++). 

• Tapwaterverwarming: 
CV-combiketel. 
Leidinglengte badkamer 6 m - 8 m. 
Leidinglengte keuken 8 m - 10 m. 

• Ruimteverwarming: 
CV-combiketel HR-107. 
Radiatoren. 

- Watertemperatuur >55°. 

• Ventilatie: 
Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (rendement 75%). 

Wanneer deze energiebesparende maatregelen op het voorlopig ontwerp (woningtype 1) 
worden toegepast, wordt een primair energieverbruik gerealiseerd van 58.764 MJ. Dit betekent 
een reductie van 48,8 % op het primaire energieverbruik van de bestaande situatie (114.915 
MJ). Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt, dat daarbij zowel de woningschil (+ 44 %) 
als het te verwarmen gebruiksoppervlak ( + 57 %) aanzienlijk zijn vergroot (zie tabel 11). 

Tabel 11 : Jaarlijks energieverbruik van het voorlopig ontwerp op basis van de energiebesparende maatregelen van de referentie 
tuinkamerwoning 65

. Op basis van deze energetische kwaliteit van het voorlopig ontwerp voor de casestudy, wordt een 
energiebesparing van 48,8% gerealiseerd ten opzichte van de bestaande situatie van de casestudy. 

65 Vademecum energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen - BOOM!Novem, 2000. 
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5.7.3 Bouwkundig 

5.7.3.1 Inleiding 

Door de toepassing van SFB-elementen, wordt in warmte-isolatie van de woningschil voorzien, 
doordat het isolatiemateriaal tussen het stijl- en regelwerk van vloer-, dak- en gevelel~menten 
kan worden opgenomen. Vanwege de warmtegeleiding door de stalen profielen zelf, is het 
echter noodzakelijk om aan de buitenzijde van de elementen een extra laag isolatie aan te 
brengen, welke dienst doet als een koudebrugonderbreking. Doordat de dikte van de 
staalframe-elementen vast ligt (200 mm; zie hoofdstuk 5.6.3.2.), dient een optimale isolatiewaarde 
(Re-waarde) van de dichte delen van de woningschil te worden bereikt, door te variëren in 
isolatiemateriaal, isolatiedikte in het staalframe (met een maximum van 200 mm) en de dikte 
van de isolatielaag voor koudebrugonderbreking. 

Naast de isolatiewaarde van de dichte delen, speelt ook een verdeling van open- en dichte 
geveldelen en de bijbehorende warmteweerstand van deze open geveldelen, een rol in het 
totale energieverbruik. 

5.7.3.2 Gevelindelingen 

Openingen in geïsoleerde gevelelementen zorgen voor zowel een aantal positieve effecten als 
negatieve effecten ten aanzien van het energieverbruik van een woning. De negatieve aspecten 
zijn reeds deels door het ontwerp teniet gedaan. De constante overstekken gaan oververhitting 
in de zomerperiode tegen. Derhalve is er ten eerste naar een optimale relatie gezocht tussen de 
toe te passen glasoppervlakken per oriëntatie en wat de invloed van de isolatiewaarde van 
deze glasoppervlakken is, in relatie tot de isolatiewaarde van de dichte delen van de 
woningschil. 

Een gebruiksoppervlak dient volgens het Bouwbesluit een daglichtoppervlak te hebben, met 
een grootte van minimaal 10% van dat gebruiksoppervlak. Uit bewonersonderzoeken (zie 
hoofdstuk 4.2.4.2) is reeds naar voren gekomen, dat dit percentage doorgaans te laag is. Als 
uitgangspunt voor het daglichtoppervlak in Noord-georiënteerde gevels, wordt derhalve in 
eerste instantie een percentage van 15% van de grootte van de achtergelegen 
gebruiksoppervlakken toegepast. De berekeningen laten echter zien dat een vergroting van dit 
glasoppervlak van 15 % naar 20 %, nauwelijks gevolgen heeft voor het energieverbruik (zie tabel 
12). Een constructieve toetsing toont daarbij aan, dat de toename van het totale glasoppervlak 
in de Noord-georiënteerde gevel van 7 m2 naar 9 m2

, ook geen nadelige effecten tot gevolg 
heeft ten aanzien van het totale gewicht van de SFB-gevelelementen. 

Tabel 12: Jaarlijkse energieverbruik bij verschillende beglazingspercentages in een Noord-georiënteerde gevel (Woningtype 1). De 
Re-waarde van alle dichte elementen van de woningschil is hierbij 3 m2KIW en de U-waarde van de ramen bedraagt 1,7 Wlm2K. 
Percentage daglichtoppervlak in de achtergevel (Zuid-georiënteerd) bedraagt hierbij 50% van het totale geveloppervlak (aanname). 
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Uit tabel 13 blijkt ook dat verandering in het percentage daglichtoppervlak in de Zuid
georiënteerde gevel, nauwelijks gevolgen heeft voor het totale energieverbruik. 

Energieverbruik (MJ I jaar) 

Tabel 13: Jaarlijks energieverbruik bij verschil/ende beglazingspercentages in een Zuid-georiënteerde gevel (Woningtype 1). De Rc
waarde van alle dichte elementen van de woningschil is hierbij 3 m2KIW en de U-waarde van de ramen bedraagt 1, 7 Wlm2K. 
66

: De maximale daglichtoppervlakken voor de Zuid-georiënteerde gevels van verdieping en zolder worden gereduceerd, doordat er 
door de toe te passen actieve zonne-energiesystemen een borstwering van 950mm ontstaat. 

Op basis van de relatie tussen energieverbruik, het gewicht van de elementen en een 
benodigde plaatsingsruimte voor meubilair (kasten) dat tegen de zijwanden wordt geplaatst, zal 
een daglichtoppervlak van 50% van het totale geveloppervlak in de zuid-georiënteerde gevel, 
worden toegepast. Het daglichtoppervlak in de Noord-georiënteerde gevel zal daarbij 15 % van 
de achtergelegen gebruiksoppervlakten bedragen. 

Figuur 83 laat de gevelindeling naar dit toe te passen daglichtoppervlak zien. Bij de plaatsing 
van deze raamoppervlakken in de gevels is rekening gehouden met de benodigde 
plaatsingsruimte (minimaal 600 mm) voor meubilair (kasten), dat tegen zijwanden moet kunnen 
worden geplaatst. 

Noord~/Qostgevels 

l/illl Dichte geveldelen 

c::J Open geveldelen (ramen) 

Zuid-/Westgevels 
.~ Beschaduwing 

- Overstekken 

Figuur 83: Geve/indelingen van voor- en achtergevel van woningtype 1. De voorgevel kent een totaal daglichtoppervlak van 7 m2 

(15 % van achtergelegen gebruiksoppervlakken) . De achtergevel kent een totaal daglichtoppervlak van 23 m2 (50 % van totaal 
geveloppervlak). De dichte geveldelen zijn hier schematisch weergegeven. 
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Uit berekeningen blijkt dat het toegepaste kozijntype wel een 
relatief grote invloed heeft op het totale energieverbruik (zie 
tabel 14). Met (normale) houten kozijnen, met een 
warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van 2,4 W /m2K, is 
het energieverbruik ruim 2750 MJ hoger, dan wanneer er 
geïsoleerde kozijnen worden toegepast. Deze kozijnen 
hebben een sandwichopbouw, bestaande uit hout -
schuimisolatie - hout en kennen daardoor een U-waarde van 
0,8 W/m2K (zie figuur 84) . Gecombineerd met 
HR++ - beglazing (U-waarde 1,2 W/m2K} resulteert dit in een 
totale U-waarde van de ramen van 1,2 W /m2K. 

Figuur 84: Voorbeeld van de opbouw 
van een geïsoleerd kozijn. 

Tabel 14: Jaarlijkse energieverbruik (Woningtype 1) bij verschillende warmtedoorgangscoëfficiënten van ramen (kozijn+ beglazing). 
De Re-waarde van alle dichte elementen van de woningschil is hierbij 3 m2KIW. Percentage daglichtoppervlak in de achtergevel 
bedraagt 50% van het totale geveloppervlak. Percentage daglichtoppervlak in de voorgevel bedraagt 15 % . 

Op basis van de te behalen energiebesparing (51,5 %) zullen geïsoleerde kozijnen binnen het 
ontwerp worden toegepast. 

5.7.3.3 Warmteweerstand dichte gevels 

De invloed van de isolatiewaarde van de dichte gevels op het energieverbruik is bepaald, door 
deze isolatiewaarde in een berekening met stappen van 1 m2K/W te verhogen, ten opzichte 
van de uitgangssituatie inclusief de toegepaste gevelindelingen en gewijzigde U-waarde voor 
de ramen. Op basis hiervan kan worden gesteld, dat vanaf een Re-waarde van 6 m2K/W -
7 m2K/W, het verdere effect op de totale energiebesparing marginaal is en verder afneemt (zie 
figuur 85). Zo is het verschil in energiebesparing tussen een Re-waarde van 3 m2K/W en 6 
m2K/W nog 5,2 % (5950 MJ), daarentegen is het verschil tussen een Re-waarde van 6 m2K/W 
en 1 O m2K/W nog slechts 1,9 % (2200 MJ). 

-3 4 
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Figuur 85: Primair energieverbruik en energiebesparing bij oplopende Re-waarden van dichte elementen van de woningschil. 
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Kijkende naar isolatiematerialen en -dikten kan worden geconcludeerd, dat Re-waarden van 
6 m2K/W - 7 m2K/W met diverse isolatiematerialen, zoals steenwol, geëxpandeerd polystyreen 
(EPS) en hardschuimen met een gesloten cellenstructuur, gerealiseerd kunnen worden. Hierbij 
wordt opgemerkt dat met traditionele isolatiematerialen zoals steenwol en EPS, wel een 
aanzienlijk dikker isolatiepakket benodigd is (> 300 mm), dan dat met bijvoorbeeld een 
hardschuim het geval is, wat ongunstig is voor de gewichten van de elementen en de modules. 
Derhalve zal een materiaal met een vergelijkbare warmtegeleidingscoëfficiënt als hardschuim (!.. 
= 0,022 W/mK) worden toegepast, waarbij met een isolatiedikte van 200 mm in het staalframe 
nog slechts een koudebrugonderbreking van 30 mm benodigd is 67

, teneinde een Re-waarde 
van 6 m2K/W te kunnen realiseren. 

De dakelementen worden aan de bovenzijde voorzien van een isolatielaag onder afschot voor 
de waterafvoer. Uit berekening blijkt dat het niet noodzakelijk is om de isolatiedikte dusdanig te 
vergroten, zodat bijvoorbeeld een Re-waarde van 10 m2K/W kan worden gerealiseerd. De extra 
energiebesparing ten opzichte van een dakelement met een Re-waarde van 6 m2K/W, bedraagt 
daarbij slechts 0,7 % (830 MJ) (zie tabel 15), waarbij het totale gewicht van dit isolatiepakket 
wordt verdubbeld ten opzichte van een isolatiepakket met een Re-waarde van 6 m2K/W. 

Het daarbij extra isoleren van de vloerelementen en bestaande begane grondvloer 
(Re 10 m2K/W) resulteert in een extra besparing van 0,7 % (720 MJ), ten opzichte van de Rc
waarde van de gehele woningschil van 6 m2K/W. Ook hierbij verdient gewichtsbesparing en een 
uniforme opbouw van de elementen de voorkeur boven deze zeer geringe extra besparing op 
het energieverbruik. 

Tabel 15: Overzicht van de invloeden van verhoogde Re-waarden per element, op het totale jaarlijkse energieverbruik en de totale 
energiebesparing ten opzichte van het primaire energieverbruik in de oude situatie. 

Op basis hiervan zal de gehele woningschil worden voorzien van eenzelfde isolatiepakket met 
een Re-waarde van 6 m2K/W. 

67 - Handboek Staalframebouw - Bouwen met Staal, 2004. Een opbouw met 200 mm steenwol-isolatie in het staalframe en 
een koudebrugonderbreking van 120 mm EPS, resulteert in een Re-waarde van 6 m2KIW. 
www.kingspan.nl, internetsite van Kingspan, producent en leverancier van (geiso/eerde) metalen gevel- en dakelementen. 
Een opbouw met 200 mm resol hardschuim met gesloten cellenstructuur in het staalframe en een koudebrugonderbreking 
van 30 mm resol hardschuim met gesloten cellenstructuur, resulteert in een Re-waarde van 6 m2KIW. 
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5.7.4 Installatiesystemen 

5.7.4.1 Inleiding 

Ten aanzien van de installaties kan worden gesteld, dat er in de nieuwe situatie meer 
elektriciteit wordt verbruikt dan in de oude situatie. Dit is het gevolg van de toevoeging van een 
ventilatiesysteem en het vernieuwen van de CV-installatie inclusief de toepassing van een 
zonneboilersysteem. Uit de berekening op basis van de uitgangspunten, waarbij de installaties 
uit de referentie tuinkamerwoning zijn toegepast, komt dit ook direct naar voren: Het 
elektriciteitsverbruik voor installaties neemt met 7.038 MJ toe; 2.500 MJ in de oude situatie 
tegenover 9.538 MJ in de nieuwe situatie. 

Het toegepaste ventilatiesysteem is geselecteerd op basis van de hoogst haalbare 
energiebesparing. Hierbij wordt opgemerkt dat in de uitgangssituatie reeds met één van de 
meest energiebesparende ventilatiesystemen (gebalanceerd met warmteterugwinning) is 
gerekend. 

De invloed van de actieve zonne-energietoepassingen op het primaire energieverbruik, zijn in 
eerste instantie afzonderlijk van elkaar onderzocht. Daarbij is allereerst de invloed van een 
zonneboilersysteem op het primaire energieverbruik onderzocht, waarbij tevens de relatie met 
de toepasbare ruimte- en tapwaterverwarminginstallaties is geanalyseerd. Tenslotte is de 
invloed van een PV-systeem op het primaire energieverbruik bekeken. 

5.7.4.2 Ventilatiesysteem 

In de oude situatie was sprake van een natuurlijk ventilatiesysteem, waarbij zowel de aanvoer 
als afvoer van lucht, geschiedde door het openen van ramen. Ondanks een besparing op 
energieverbruik door de installatie zelf (elektriciteit), gingen daar wel warmteverliezen en 
nadelige effecten ten aanzien van comfort en luchtkwaliteit mee gepaard. 

In de uitgangssituatie is gerekend met een 
zogenaamd gebalanceerd ventilatiesysteem dat 
buitenlucht mechanisch toevoert en vervuilde 
binnenlucht mechanisch afvoert. Dit systeem is 
gecombineerd met een warmteterugwinnings
systeem (yVTW) met een rendement van 75%. 
Met een WTW-unit wordt de warmte van de 
afgevoerde vervuilde binnenlucht overgedragen 
aan de toegevoerde koude buitenlucht (zie figuur 
86). Hierdoor wordt een besparing op het 
energieverbruik voor ruimteverwarming 
gerealiseerd, ten opzichte van een normaal 
mechanisch ventilatiesysteem. Echter, doordat 
naast het ventilatiesysteem zelf ook de WTW-unit 
stroom verbruikt, heeft dit wel een extra stijging 
van het elektriciteitsverbruik tot gevolg. 

Figuur 86: Schematische weeryave van de werking van een 
gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 
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Naast een gebalanceerd systeem met WTW, maakt de EPW-berekeningsmethodiek 
onderscheid naar een aantal andere ventilatiesystemen (zie tabel 16): 

Ventilatiesystemen 

Mechanisch 
Gebalanceerd 
Gebalanceerd + WTW 

Tabel 16: Toepasbare ventilatiesystemen. 

Toevoer 

Natuurlijk 
Mechanisch 

Mechanisch 

Afvoer 

Mechanisch 

Mechanisch 

Mechanisch 

Onderstaande figuur (zie figuur 87) laat zien dat gebalanceerde systemen met WTW, ondanks 
een grotere energievraag voor elektriciteit, resulteren in een hoogst haalbare energiebesparing. 
Hierbij geldt dat een hoger rendement van een WTW-systeem, resulteert in een lagere 
benodigde energievraag voor ruimteverwarming. Ondanks het 15 % hogere rendement van een 
WTW-systeem met een rendement van 90 % (WTW0,90 ), is de besparing ten opzichte van een 
WTW0,75-systeem, slechts 1,1 % (1310 MJ). De resterende energievraag Üpnm bij het 
gebalanceerde ventilatiesysteem met WTW0,90 bedraagt 48.424 MJ, wat een totaal 
energiebesparingspercentage betekend van 57,9 %. 
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Figuur 87: (Resterende) jaarlijkse energievraag (Oonm) bij toepassing van de in de EPW-berekeningsmethode opgenomen 
ventilatiesystemen, met daarin het aandeel van het energieverbruik van het systeem zelf (Ov.,,J en de resterende energievraag voor 
ruimteverwarming (Ov..-w). Berekeningen zijn op basis van energetische maatregelen welke in hoofdstuk 7.3 behandeld zijn. 
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5. 7.4.3 Zonneboilersysteem 

Op basis van de voorafgaande berekeningen kan worden geconcludeerd, dat de toepassing 
van de actieve zonne-energiesystemen moet voorzien in de resterende 12, 1 % 
energiebesparing . Allereerst is daarbij gekeken naar de afzonderlijke invloed van een 
zonneboilersysteem op het energieverbruik. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar 
grootte van het collectoroppervlak en het toe te passen systeem voor ruimteverwarming. 
Daarnaast speelt de oriëntatie van de collectoroppervlakken een grote rol in de haalbare 
energieopbrengst (zie Bijlage B). 

De toepassing van een lage-temperatuursysteem (L T-systeem) voor ruimteverwarming vormt 
een eerste randvoorwaarde voor een energie-efficiënte woning. Deze systemen werken met 
een aanvoer-watertemperatuur van maximaal 55° en een retour-watertemperatuur van 
maximaal 45°, waar de traditionele water-cv-systemen gebruik maken van respectievelijk 
maximaal 90° en 70°. L T-systemen zorgen voor een energiebesparing en voor een verbetering 
van het binnenklimaat (comfort, luchtkwaliteit en veiligheid) 68

. 

Kijkende naar het toe te passen systeem voor ruimteverwarming en het toe te passen 
collectoroppervlak, kan worden gesteld dat met alleen de inzet van een zonneboilersysteem, 
een minimaal collectoroppervlak van 8, 7 m2 benodigd is, om aan de eis van 70 % 
energiebesparing te kunnen voldoen (zie figuur 88; betreft Woningtype 1 met een Noord-Zuid
oriëntatie) . Daarnaast blijkt dat toepassing van een L T-systeem voor ruimteverwarming bij 
eenzelfde collectoroppervlak, nauwelijks effect heeft op de energiebesparing (Opnm). Er wordt 
daarbij enkel een kleine besparing, van maximaal 500 MJ, op de energievraag voor 
warmtapwater (01ap) gerealiseerd. 

Bij toepassing van een zonneboilersysteem met een collectoroppervlak van 8,7 m2 en een 
traditioneel water-cv-systeem, kan een energiebesparing worden gerealiseerd van 71,8 %. 
Indien daarbij een L T-systeem wordt toegepast, wordt een energiebesparing van 72,2 % 
gerealiseerd. Feitelijk wordt hiermee aan de eis van 70 % voldaan. 
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Figuur 88: (Resterende) jaarlijkse energievraag (Oonm) bij toepassing van een zonneboilersysteem met verschil/ende 
collectoroppervlakken, waarbij tevens de invloed van een L T-systeem voor ruimteverwarming is verwerkt. Binnen Oprim is 
onderscheid gemaakt naar het energieverbruik voor tapwaterverwarming (Q,.p) en de resterende energievraag voor 
ruimteverwarming (Qv<HW). Berekeningen zijn op basis van energetische maatregelen welke in hoofdstuk 7.3 behandeld zijn en 
gelden voor Woningtype 1 met een Noord-Zuid-oriëntatie. 

68 Vademecum energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen · BOOM/Novem, 2000. 
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5.7.4.4 PV-systeem 

De berekeningen ten aanzien van de energieopbrengst door PV-panelen, heeft uitgewezen dat 
de EPW-berekeningsmethodiek een PV-systeem niet volledig waardeert. Voor iedere oriëntatie 
wordt een maximaal toepasbaar PV-oppervlak gehanteerd. Zo blijkt uit de berekening dat er 
voor Zuid-georiënteerde PV-panelen, een maximum van 16 m2 wordt "verrekend" met het 
primaire energieverbruik. 

Op basis van figuur 89 blijkt, dat met enkel een PV-oppervlak van 14 m2 kan worden voldaan 
aan de besparingseis van 70%. Het primaire energieverbruik bedraagt in dat geval 34.370 MJ. 
De toegepaste PV-panelen (mono-kristallijn) worden daarbij geplaatst onder een hellingshoek 
van 25° en hebben een vermogen van 130 W/m 2

. Dit vermogen resulteert in een 
energieopbrengst van 934,5 MJ/m2 (= 101,2 kWh/m2

) . 
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Figuur 89: (Resterende) jaarlijkse energievraag (Oonm) bij toepassing van PV-panelen mei verschillende collectoroppervlakken. De 
energieopbrengst (Opv) zorgt voor een verlaging van de resterende primaire energievraag en is derhalve als "aftrekpost" in de figuur 
opgenomen. Vermogen van de mono-kristallijne PV-panelen bedraagt 130 W/m2 en de hellingshoek 2!J. Berekeningen zijn op basis 
van energetische maatregelen welke in hoofdstuk 7. 3 behandeld zijn en gelden voor Woningtype 1 met een Noord-Zuid-oriëntatie. 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 83 



Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 

5.7.5 Resultaten 

5.7.5.1 Inleiding 

Hier worden de resultaten beschreven van de energieberekeningen voor een Noord-Zuid
georiënteerde woning behorende tot woningtype 1, waarbij wordt aangetoond op welke wijze 
een vereiste reductie op het primaire energieverbruik ten opzichte van de oude situatie van 
70 % is en kan worden behaald . 

De resultaten voor de Oost-West-georiënteerde woningen behorende tot woningtype 1, en alle 
woningen behorende tot woningtype 2, zullen in Bijlage K worden opgenomen. 

5.7.5.2 Bouwkundig 

De berekeningen laten zien dat de toegepaste (bouwkundige) energiebesparende maatregelen 
in combinatie met het zon-georiënteerde ontwerp, ondanks een aanzienlijke vergroting van 
woningschil (+ 44 %) en gebruiksoppervlak(+ 57 %), reeds resulteren in een energiebesparing 
ten opzichte van de het primaire energieverbruik van de bestaande situatie van 56,7 % (zie tabel 
17). Het primaire energieverbruik bedraagt daarbij 49.734 MJ (114.915 MJ in de oude situatie). 

~ Primair energiev~rt>.rui~ (MJ} 

Verliesoppervlak~&; @') 
r GebruiksopperYlpk AvJmi} 

11~.915 ~ 
1 49.734 

,222,9 
153,3 

Tabel 17: Jaarlijks primair energieverbruik van het voorlopig ontwerp en de bijbehorende energiebesparing ten opzichte van de 
oude situatie. Hierbij wordt tevens het effect weergegeven van de invloed van de vergroting van woningschil en gebruiksoppervlak. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat extra besparingen, door toepassing van het tochtportaal 
(maximaal 880 MJ) en gesloten keuken (maximaal 2600 MJ) niet in de berekeningsmethode 
zijn opgenomen. Beide toepassingen reduceren het primaire energieverbruik met 3.480 MJ tot 
46.254 MJ, waarmee feitelijk een energiebesparing kan worden gerealiseerd van 59,7 %. 
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5.7.5.3 Installatiesystemen 

Door toepassing van een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW0,90 wordt het 
energiebesparingspercentage verder vergroot van 56,7 % tot 57,9 %, ondanks een toename 
van het elektriciteitsverbruik ten opzichte van de oude situatie. Hiermee voldoet het 
energieverbruik in de nieuwe situatie (48.424 MJ) nog niet aan de eis van maximaal 34.475 MJ. 
Een verdere reductie van 12, 1 % dient nog door de actieve zonne-energietoepassingen 
gerealiseerd te worden: 

A: Indien daartoe alleen een zonneboilersysteem wordt toegepast, kan worden volstaan 
met een collectoroppervlak van 8,7 m2

. Hiermee wordt een energiebesparing 
gerealiseerd van 70,8% - 71,3 %, afhankelijk van het type ruimteverwarming dat wordt 
toegepast (traditioneel of een LT-systeem). Het primaire energieverbruik in de nieuwe 
situatie bedraagt daarmee respectievelijk 33.507 MJ - 33.028 MJ (zie tabel 18 en Bijlage 
L) . 

B: Indien daartoe alleen een PV-systeem wordt toegepast, kan worden volstaan met een 
paneeloppervlak van 14 m2

. Hiermee wordt een energiebesparing gerealiseerd van 70,0 
%, wat betekend dat het primaire energieverbruik in de nieuwe situatie 34.370 MJ 
bedraagt (zie tabel 18). 

Beide toepassingen kunnen uiteraard ook in combinatie met elkaar worden toegepast: 

C: Een combinatie van 5,8 m2 zonnecollector en 4 m2 PV-oppervlak resulteert in een 
primair energieverbruik van 33.651 MJ. Dat is een besparing van 70,7 % (zie tabel 18). 

Tabel 18: overzicht van toepassingsmogelijkheden van de actieve zonne-energietoepassingen. 

Uit deze berekeningen komt naar voren dat het beschikbare paneeloppervlak (als gevolg van 
de gekozen gebouwvorm), slechts deels (maximaal 14 m2 van de beschikbare 53,4 m2

) benut 
wordt. Door de actieve zonne-energietoepassingen gebruik te laten maken van het totale 
beschikbare paneeloppervlak, kan een maximale energiebesparing worden gerealiseerd. 
Daartoe is hier een aanvullende energierekening gemaakt. 
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5.7.5.3 Maximale energiebesparing 

Een maximale energiebesparing kan worden gerealiseerd, door de beschikbare 53,4 m2 

paneeloppervlak volledig te benutten door de inzet van actieve zonne-energietoepassingen. 
Ook hierbij dient te worden opgemerkt dat het PV-oppervlak boven de 15 m2

, verrekend dient te 
worden met het aanvullende energieverbruik. 

Uit de berekening blijkt dat de combinatie van 8, 7 m2 zonnecollector met 44, 7 m2 PV-oppervlak 
resulteert in een hoogst haalbare energiebesparing (zie figuur 90 en Bijlage K). Het primaire 
energieverbruik bedraagt door toepassing van 8, 7 m2 zonnecollector en 15 m2 PV-oppervlak 
18.570 MJ; een besparing van 83,9 %. 

Het resterende PV-oppervlak van 29,7 m2 dat niet door de EPW-berekeningsmethodiek wordt 
gewaardeerd, wordt daarbij verrekend met het aanvullende (huishoudelijke) energieverbruik 
(22.522 MJ) en zorgt door een opbrengst van 28.729 MJ, voor een reductie op dit aanvullende 
energieverbruik. Hierdoor wordt het totale energieverbruik met 6.207 MJ gereduceerd, 
waardoor het totale energieverbruik 12.363 MJ bedraagt. Dit is een reductie ten opzichte van 
het totale energieverbruik in de oude situatie van 91 ,0 %. 
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Figuur 90: Bepaling van maximaal haalbare energiebesparing door optimale benutting van het beschikbare paneeloppervlak. ZB is 
het colfectoroppervlak t.b.v. zonneboilersysteem, PVepc is het oppervlak dat in de EPW-berekeningsmethodiek wordt verwerkt en 
PVaanv is het PV-oppervlak dat wordt verrekend met het aanvullende energieverbruik. 

Op basis van berekeningen blijkt tevens dat bij een West-georiënteerde woning behorende tot 
woningtype 1, een maximale energiebesparing van 81,2 % mogelijk is ten opzichte van het 
totale energieverbruik in de oude situatie. Hierbij is 11,6 m2 zonnecollector toegepast en 41,8 
m2 PV-oppervlak. Deze lagere besparing is het gevolg van de reductie van de energieopbrengst 
bij een West-oriëntatie ten opzichte van een Zuid-oriëntatie (circa 75 %). 
Door het beschikbare paneeloppervlak ter plaatse van de noordzijde van het platte dak, met 
9 m2 uit te breiden, is een maximale energiebesparing mogelijk van 85,8 % ten opzichte van de 
oude situatie. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

6.1.1 Gebruikskwaliteit 

• De gebruikskwaliteit van de gehele woning is afgestemd op functionaliteitsrichtlijnen 
opgesteld door de LC VAC. Daarnaast komen grootte (150 m2

), aantal vertrekken (5 
kamers) en uitrusting overeen met de minimaal gestelde bewonerswensen. Daarbij is een 
volledig flexibele indeling en inrichting mogelijk en kan uitrusting (keuken, badkamer, 
domotica) worden afgestemd op de individuele wensen van de bewoner(s). 

• Door het toegepaste IFD-bouwsysteem en bijbehorende bouwmethode wordt een 
kwaliteitsniveau gerealiseerd dat kan concurreren met nieuwbouwwoningen, terwijl de 
bewoners niet geconfronteerd worden met langdurige herhuisvesting en overlast. 

6.1.2 Energiebesparing 

• De doelstelling van het te behalen energiebesparingpercentage van 70 %, ten opzichte van 
het primaire energieverbruik van de oude situatie, kan met dit ontwerp eenvoudig behaald 
worden, waarbij het overgrote deel van de besparing door de gebouwvorm zelf wordt 
gerealiseerd (48,8 %). Dit percentage dient in relatie tot een vergroting van het 
gebruiksoppervlak(+ 57 %) en woningschil (+ 44 %) te worden beschouwd. 
Een hogere Re-waarde voor dichte geveldelen ( + 5,2 % ) een optimale verdeling en invulling 
van daglichtoppervlakken in de gevels (+3, 1 %) en een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning (+ 0,8 %), zorgen voor een verdere reductie van 9, 1 %, tot 57,9 % ten 
opzichte van de oude situatie. De resterende benodigde reductie van 12, 1 % kan eenvoudig 
worden behaald, door middel van de inzet van actieve zonne-energietoepassingen. 8,7 m2 

zonneboiler of 14 m2 PV-panelen kan hierin reeds voldoen, een combinatie tussen beiden is 
eveneens goed mogelijk. 

• Afhankelijk van de oriëntatie is voor het ontwerp een maximaal 
energiebesparingspercentage haalbaar van 81 % voor de Oost-West-georiënteerde 
woningen en 91 % voor de Noord-Zuid- georiënteerde woningen. Hiervan is sprake als het 
volledige beschikbare paneeloppervlak (53,4 m2

) op de platte daken, wordt aangewend voor 
actieve zonne-energietoepassingen. 

• Binnen de bestaande woningvoorraad representeert de casestudy de 650.000 
rijtjeswoningen welke zijn gebouwd in de periode 1966 - 1976. Wanneer het ontwerp met 
daarbij een maximale energiebesparing, op dit deel van de bestaande woningvoorraad 
wordt toegepast, dan wordt: 

1. Het totale jaarlijkse huishoudelijke energieverbruik met 1,9 % verminderd 
(7,78 PJ ten opzichte van 420 PJ). 

2. Het jaarlijkse huishoudelijke aard~asverbru ik met 16,6 % verminderd (1. 723 miljoen m3 

ten opzichte van 10.350 miljoen m ). 
3. Het jaarlijkse huishoudelijke elektriciteitsverbruik met 7,3 % verminderd (1.630 miljoen 

kWh ten opzichte van 22.800 miljoen kWh). 
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Hiermee kan een totale COruitstoot van 4,37 Mton vermeden worden met 650.000 
woningen, waarvaan 3,4 Mton door aardgasbesparing en 1,0 Mton door 
elektriciteitsbesparing. Hierbij wordt uitgegaan van de minst gunstige (Oost-West-)oriëntatie. 
Dat houdt een reductie in van 13, 7 % ten opzichte van het huishoudelijke uitstootniveau in 
2002, uitgaande van een aandeel daarin van 5,04 Mton veroorzaakt door de woningen in de 
oude situatie (zie Bijlage K). 

Deze reductie van 4,4 Mton is aanzienlijk meer dan de door de overheid opgestelde COr 
reductiedoelstelling van 2,0 Mton voor het jaar 2010. 

• De energetische kwaliteit van het ontwerp overstijgt het niveau van recente duurzame 
nieuwbouwwoningen (EPC < 0,8). Alle woningen met een energiebesparingspercentage van 
70 % hebben een EPC < 0,53, waar de eis momenteel op 1,0 ligt. Wanneer een maximaal 
energiebesparingspercentage wordt gerealiseerd, hebben alle woningen een EPC < 0,31. 

• Bovenstaande gegevens tonen aan, dat de inzet van zonne-energietoepassingen in de 
gebouwde omgeving enorme potenties biedt binnen het kader van energiebesparing. 
Daarbij wordt opgemerkt dat deze opgave slechts betrekking heeft op 10 % van de 
Nederlandse woningvoorraad. 

6.2 Aanbevelingen 

• Enkele energiebesparende aspecten komen niet in de EPW-berekeningsmethodiek naar 
voren. Dit zijn: 

1. Energiebesparing door leidingisolatie van warmtapwaterleidingen. 
2. Energiebesparing door zongerichte situering van primaire vertrekken. 
3. Energiebesparing door toepassing van tochtportaal en een gesloten keuken. 
4. Energiebesparing op verlichting door zon-georiënteerde daglichtoppervlakken. 
5. Volledige waardering actieve zonne-energietoepassingen. 

Het is derhalve meer dan aannemelijk dat de werkelijke energiebesparing door toepassing 
van bovengenoemde aspecten nog hoger zal liggen, dan dat hier berekend is. Het verdient 
daartoe de aanbeveling om deze invloeden in een vervolgstudie met specifieke 
simulatieprogramma's te onderzoeken. 

• Dit concept is gebaseerd op een eengezinswoning welke na renovatie nog steeds dezelfde 
doelgroep huisvest. Daarbij is uitgegaan van een gezinsgrootte van 2-5 personen. 
Kijkende naar de voorspellingen ten aanzien van de bevolkingsopbouw, kan worden gesteld 
dat ondanks een grote groep gezinnen, de groepen alleenstaanden en ouderen fors groter 
zullen worden. Daartoe zou een vervolgonderzoek naar het geschikt maken van deze 
woningen voor deze doelgroepen gewenst zijn. 
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7.2 internetsites 

www.cbs.nl 
Internetsite van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

www.den.novem.nl 
Internetsite van Novem over Duurzame Energie in Nederland 

www.dubo-centrum.nl 
Internetsite van het Nationaal DuBo-centrum 

www.duurzame-energie.nl 
Internetsite van Projectbureau Duurzame Energie 

www.holandsolar.nl 
Internetsite van de Nederlandse zonne-energie branche 

www.kingspan.nl 
Internetsite van Kingspan, producent en leverancier van (geïsoleerde) metalen gevel- en 
dakelementen 

www.lcvac.nl 
Internetsite van Landelijk contact voorde VAC's 

www.novem.nl 
Internetsite van Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu 

www.rdw.nl 
Internetsite van het RDW, voorheen Rijksdienst voor het Wegverkeer 

www.rivm.nl 
Internetsite van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

www.sbr.nl 
Internetsite van de Stichting BouwResearch 

www.sev.nl 
Internetsite van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 

www.zonnestroomproducenten.nl 
Internetsite van Zonnestroom Producenten Vereniging 
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Bijlage A Duurzame energietoepassingen 

A 1 Inleiding 

Deze bijlage behandelt de voor- en nadelen van de verschillende aanwezige duurzame 
energiebronnen 1

. Er wordt hierbij gekeken naar de inpassingsmogelijkheden in een bestaande 
gebouwde omgeving, op basis van de volgende keuzecriteria: 

1. Natuurlijke inpassing 
2. Veiligheid 
3. Geluidsproductie 
4. Esthetische en/of functionele inpassing 

Uiteindelijk zal er op basis van deze criteria een keuze worden gemaakt voor de toe te passen 
duurzame energiebron binnen dit onderzoek. 

A 2 Waterkracht 

Waterkracht wil zeggen dat de kracht van stromend water (zie figuur I) wordt gebruikt voor het 
opwekken van elektriciteit. Hiermee wordt verbranding van fossiele brandstoffen voor 
elektriciteitswinning vermeden, waardoor dit ook wel "schone elektriciteit" of "groene stroom" 
wordt genoemd. 

De nadelen van waterkrachttoepassingen in zijn algemeenheid zijn: 

1. Nederland kent geen sterk stromende rivieren met voldoende 
hoogteverschillen om de mogelijkheden van waterkracht 
voldoende of optimaal te benutten. Daar waar de stroming wel 
voldoende sterk is (de Rijn), zijn er beperkingen met betrekking 
tot het hoogteverschil en de toepassing van stuwen in verband 
met het vaarverkeer. 

Daar deze toepassing derhalve enkel buiten de gebouwde 
omgeving kan worden toegepast, zijn de criteria 2, 3 en 4 hier niet 
meer van toepassing. 

A 3 Warmtepompen 

Figuur 1: waterkracht 

Warmtepompen maken het mogelijk om de warmte die in de omgeving aanwezig is, om te 
zetten in nuttige warmte voor gebouwen. Er wordt warmte onttrokken aan bronnen, zoals 
buitenlucht, oppervlaktewater en bodem, waarbij deze onttrokken warmte vervolgens afgegeven 
wordt ten behoeve van ruimteverwarming. Warmtepompen zijn goed inpasbaar in de gebouwde 
omgeving. Vanuit het rendement van het systeem gezien, is bodemtoepassing daarbij de meest 
rendabele oplossing, waarbij er echter wel ondergronds een buizensysteem dient te worden 
aangebracht. 

1 - www.den.novem.nl 
www.duurzame-energie.nl 
www.holandsolar.nl 
www.zonnestroomproducenten.nl 
www.duurzame-energie.nl 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 94 



Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 

A 4 Windenergie 

Windenergie wil zeggen, dat door middel van windturbines elektriciteit wordt opgewekt (zie figuur 
II). Hiermee wordt verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteitswinning vermeden, 
waardoor dit ook wel "schone elektriciteit" of "groene stroom" wordt genoemd. 

De nadelen van windenergietoepassingen in een gebouwde omgeving zijn: 

1. Windturbines zijn niet geschikt voor typische 
stedelijke omstandigheden waarbij het windregime 
gekenmerkt wordt door sterk wisselende 
windsnelheden, frequente windrichtingvariaties en 
een hoge turbulentiegraad. 
Enkel in een optimale vrije omgeving, zoals 
bijvoorbeeld langs de Nederlandse kuststrook of in 
polders, kan een gemiddeld opbrengst worden 
gerealiseerd van minstens 850 kWh elektriciteit per 
m2 rotoroppervlak. Hiervoor dient een turbine een 
minimale rotordiameter te hebben van 60 meter. 
Daarbij is een ashoogte worden bereikt van 100 meter 
(zie figuur II). 

2. Veiligheid van mens en dier. (omvallende turbines, 
afvallende rotorbladen). 

3. Een door de windturbine veroorzaakte 
geluidsproductie van 1 OOdB is niet acceptabel in de 
gebouwde omgeving. 

4. Wanneer de zon schijnt, veroorzaakt een draaiende 
rotor bewegende schaduwen. Dat kan hinderlijk zijn 
wanneer de slagschaduw bijvoorbeeld door ramen 
naar binnen valt. 

A 5 Bio-energie 

Bio-energie is een verzamelnaam voor energie die 
vrijgemaakt wordt door verbranding, vergisting of 
vergassing van afval en biomassa. Biomassa kunnen 
organische reststromen, zoals snoeiafval (zie figuur Il!}, 
oud papier en GFT-afval zijn. Het is alleen een duurzame 
energieoptie indien er net zoveel biomassa wordt geteeld 
als dat er wordt verwerkt. Hiermee wordt namelijk 
evenveel C02 uit de lucht gefilterd als dat er bij 
verbranding vrijkomt. Hiermee wordt verbranding van 
fossiele brandstoffen voor elektriciteits- en 
aardgaswinning vermeden. 

Daar waar bio-energietoepassingen gepaard gaan met 
verbrandingsinstallaties (industrie), wordt een inpassing 
van deze installaties in gebouwde (woon)omgevingen niet 
toegestaan. Dit vanwege de nadelige aspecten aan 
dergelijke verbrandingsinstallaties zoals geluids- en 
stankoverlast, esthetische aspecten en veiligheid. 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 

Figuur II: Windturbine 

Figuur III: een voorbeeld van bio-energie 
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A 6 Zonne-energie 

Toepassingen op het gebied van zonne-energie kunnen worden onderscheiden naar: 

• Passieve zonne-energie: Het met bouwkundige middelen, direct of indirect, benutten van 
zonnestraling voor de verwarming of verlichting van ruimten in woningen, zonder gebruik te 
maken van hulpenergie of aan de woning toegevoegde installaties (zie figuur IV). 

• Actieve thermische zonne-energie: Gebruik van zonnecollectoren, waar een vloeistof 
doorheen stroomt, welke door direct opvallend en diffuus zonlicht wordt verwarmd. Deze 
verwarmde vloeistof wordt opgeslagen in een voorraadvat, waarna het beschikbaar is voor 
ruimteverwarming en/of warmtapwater (zie figuur V). 

• (Actieve) Fotovoltaïsche zonne-energie: Directe omzetting in zonnecellen, van licht in 
elektriciteit. Meerdere zonnecellen vormen tezamen een PV-paneel (zie figuur VI). 

Zonne-energietoepassingen zorgen daarmee voor zowel de opwekking van elektriciteit, als voor 
een besparing op het aardgasverbruik. 

De voordelen van zonne-energietoepassingen in een gebouwde omgeving zijn: 

1. Bestaande actieve systemen zijn woninggebonden 
toepasbaar. Oriëntatie en beschaduwing van systemen 
zijn daarbij de aandachtspunten, welke de opbrengst van 
systemen bepalen. 
De energiebesparing door passieve toepassingen is 
afhankelijk van verschillende factoren (oriëntatie, 
wel/geen serre, oppervlak beglazing in zon-georiënteerde 
gevels, overstekken). 
De opbrengst van PV-panelen varieert van de toegepaste 
zonnecellen en bedraagt 80-100 kWh/m2 per jaar (zuid
oriëntatie en onder een hellingshoek van 36 graden). 
Een zonnecollector van 3 m2 levert een besparing van 
maximaal 200 m3 aardgas per jaar (circa 50% van het 
energieverbruik voor warmtapwater voor een nieuwbouw 
tussenwoning). 

2. Geen negatieve effecten ten aanzien van veiligheid. 
3. Geen negatieve effecten ten aanzien van geluidsoverlast. 
4. Passieve toepassingen zorgen voor behaaglijke warmte

instraling in de winterperiode. Daarbij voorkomen 
overstekken en zonwering ongewenste opwarming in de 
zomerperiode. 
Een serre is een overdekte buitenruimte, welke voor vele 
doeleinden (speelruimte, wintertuin, droogruimte) kan 
worden ingezet. 
Actieve toepassingen kunnen zowel zichtbaar als uit het 
zicht worden ingepast. 

Figuur IV tlm VI (van boven naar beneden): 

A7 Conclusie 

I V: voorbeeld van zon-georiënteerde serre; V: voorbeeld 
van PV-panelen; VJ: Voorbeeld van zonnecollectoren. 

Zonne-energietoepassingen zijn het meest geschikt om in een gebouwde omgeving toe te 
passen, teneinde vermindering van het energieverbruik te kunnen realiseren. Zonne-energie 
kan ten eerste op lokaal (woninggebonden) niveau de mogelijkheid bieden, tot een reductie op 
zowel het aardgasverbruik als op het elektriciteitsverbruik. Daarbij treden er geen negatieve 
neveneffecten van toepassingen in de gebouwde omgeving op. 
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Bijlage B Zonne-energietoepassingen 

B 1 Inleiding 

Zonne-energietoepassingen kunnen worden onderscheiden naar passieve-, actieve thermische
en actieve fotovoltaïsche toepassingen. De passieve- en de actieve thermische toepassingen 
zorgen voor een besparing van het aardgasverbruik. De actieve fotovoltaïsche toepassingen 
zorgen voor de opwekking van elektriciteit. In deze bijlage worden de technische werking per 
toepassing behandeld. 

B 2 Passieve zonne-energietoepassingen 

Onder passieve zonne-energietoepassingen verstaat men: het met bouwkundige middelen, 
direct of indirect, benutten van zonnestraling voor de verwarming of verlichting van ruimten in 
woningen, zonder gebruik te maken van hulpenergie of aan de woning toegevoegde installaties. 
Hierbij wordt uitgegaan van een zongericht bouwkundig ontwerp, waarbij de oriëntatie van een 
woning op het zuiden optimaal is. Een afwijking in oriëntatie betekent een reductie op het 
percentage zonne-instraling (zie figuur I en toelichtend voorbeeld). 

Figuur/: lnstralingsschijf zonne-energie, 

Toelichtend voorbeeld: 
Een zuid-georiënteerde woning kent een zonne-instralingspercentage van 95%, indien de instraling 
plaatsvindt onder een hellingshoek van 15-55 graden. 
Ter vergelijking: Een west-georiënteerde woning kent een zonne-instralingspercentage van 70%, indien 
de instraling plaatsvindt onder een hellingshoek van 60 graden. 
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Onder passieve zonne-energietoepassingen vallen de volgende bouwkundige middelen: 
• Grote glazen oppervlakken in zon-georiënteerde gevels, in combinatie met de toepassing 

van overstekken of zonweringen. De ander gevels dienen bij voorkeur een gering 
glasoppervlak te bezitten. Enerzijds wordt door deze toepassing ongewenste opwarming en 
oververhitting in de zomerperiode voorkomen. De hoogstaande zon, onder een hoek van 
60°, kan niet onder het overstek door schijnen en dus de ruimte niet opwarmen. Anderzijds 
kan in de winterperiode de laagstaande zon, onder een hoek van 20°, de zonnestraling wel 
onder het overstek doorschijnen waardoor de achterliggende ruimten kan worden 
opgewarmd. Zie figuur ll. De vertrekken met de grote glasoppervlakken op het zuiden zijn bij 
voorkeur de zonvragende vertrekken. 

Figuur Il: Zonwering in de zomersituatie (boven) en zontoetreding in de wintersituatie (onder). 

• Serres. Door middel van een serre worden 
transmissieverliezen van de achterliggende 
gevel gereduceerd, zie figuur 111, onder. In de 
zomer dienen hoge temperaturen in een serre 
vermeden te worden, om oververhitting tegen 
te gaan. Derhalve dient er voldoende 
ventilatie en een zonwering te worden 
toegepast, zie figuur 111, boven. In de winter kan 
een serre tevens zorgen voor aanvoer van 
verwarmde ventilatielucht, welke gebruikt kan 
worden als ruimteverwarming zie figuur 111, 
midden. 

Figuur 111: 
Zomersituatie (boven), waarbij warme lucht in de serre dient te 

worden afgevoerd. 

Wintersituatie (midden en onder), waarbij enerzijds warme lucht uit 
de se"e als ventilatielucht kan worden gebruikt en waarbij 
anderzijds het warmteverlies van de gebouwschil worden 

verminderd. 
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B 2 Actieve zonne-energietoepassingen; thermisch 

Onder actieve thermische zonne-energietoepassingen wordt het gebruik van zonnecollectoren 
versteen. Door de collectoren stroomt een vloeistof, welke door direct opvallend en diffuus 
zonlicht wordt verwarmd. Deze verwarmde vloeistof wordt opgeslagen in een voorraadvat, 
waarna het beschikbaar is voor ruimteverwarming en/of warmtapwater. 

De opbrengst van een zonneboiler is afhankelijk van de oriëntatie en hellingshoek van de 
zonnecollector. Een zuid-georiënteerde collector resulteert in een opbrengst van 100%, 
wanneer de collector wordt toegepast onder een helling van tussen de 35 en 45 graden, zie 
figuur IV, rode gebied. 

Effect·vä(l·çte·c-011e.cfor:op$te'Uin9 op de. opbrengst (100% = ma~i.qia9I) 

verticaal 
. . . noörd west zuid oost noo(ti 

-+oriê.ntat ie (colle.ctor · "'kiJKtnaar") 
Figuur IV: Effect van de co//ectoropstelling op de opbrengst van een zonnecollector. 

Er kunnen vier typen zonneboilers worden 
onderscheiden. 

• Standaard zonneboiler: Deze bestaat uit 
een collector, een voorraadvat en een CV
ketel voor naverwarming, zie figuur V. 

• Compacte zonneboiler: Hierbij zijn de 
collector en het voorraadvat geïntegreerd. 
De naverwarmer bestaat uit een CV-ketel. 

• CV-zonneboiler: Drie gescheiden 
elementen, collectoren voorraad vat en een 
CV-ketel welke zorgt voor de 
naverwarming. 

• Zonneboilercombi: Dit type is een complete 
CV-ketel voor tapwater- en 
ruimteverwarming . 
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Figuur V: Standaard zonneboiler. 
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B 3 Actieve zonne-energietoepassingen; PV-panelen 

Onder actieve fotovoltaïsche zonne-energietoepassingen wordt verstaan de directe omzetting 
van zonlicht in elektriciteit in zonnecellen van een PV-paneel. Een orientatie tussen zuidoost en 
zuidwest in combinatie met een hellingshoek tussen 20° en 50° is hierbij optimaal. De 
geproduceerde elektriciteit, gelijkstroom, wordt door middel van een inverter omgezet in 230 
Volt wisselstroom en kan vervolgens worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik, zie figuren VI 
en VII. 

Figuur VI: Vereenvoudigde weetgave van 
de werl<ing van een PV-systeem. 

Figuur VII: Vereenvoudigde weetgave van de werl<ing 
van een PV-cel. 

Er kunnen drie soort zonnecellen worden onderscheiden: 
• Multikristallijn silicium, met een piekvermogen van circa 115 W p/m2 bij een optimale 

oriëntatie. Zonnecellen van multikristallijn silicium hebben een celrendement van 14 %. 
• Monokristallijn silicium, met een piekvermogen van circa 125 W p/m2 bij een optimale 

oriëntatie. Zonnecellen van monokristallijn silicium hebben een celrendement van 15 %. 
• Amorf silicium, met een piekvermogen van circa 35 - 55 Wp/m2 bij een optimale oriëntatie. 

Zonnecellen van amorf silicium hebben een celrendement van 4 - 6 %. 
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Bijlage C Casestudy 

C 1 Stedebouwkundige situatie 

Buiten het stadscentrum van Apeldoorn ligt de 
wijk Sluisoord (zie figuur 1, Il en 111). De wijk 
bestaat uit 256 sociale huurwoningen 
verdeeld over 36 woningblokken. De 
woningen dateren uit 1969. De bebouwing 
van de wijk bestaat enkel uit laagbouw. Als 
gevolg hiervan kent de wijk een egale 
wijkdoorsnede. 

De wijk wordt omringd door openbaar groen, 
maar ook in de wijk zelf zijn vele openbare 
groenstroken aanwezig. Door de combinatie 
van brede straten, trottoirs, voortuinen aan 
beide zijden van de straat en de open hofjes, 
kent de wijk een ruime opzet. 

De grootte van de woningblokken varieert van 
vier tot acht woningen. Per woningblok is de 
kavelgrootte verschillend . De diepte van de 
achtertuinen varieert van 10,5 tot 19,5 meter 
(inclusief bergruimte). De diepte van de 
voortuinen varieert van 3,5 tot 9,5 meter. 
Hierbij wordt opgemerkt dat woningen met 
een relatief ondiepe achtertuin doorgaans een 
relatief diepe voortuin hebben, waarmee het 
totale onbebouwde kaveloppervlak minimaal 
105 m2 en maximum 135 m2 bedraagt. 

Figuur Il & Il: Impressies van de wijk S/uisoord, te Apeldoorn. 
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C 2 Plattegronden 

• Begane grond: 

De plattegrond van de begane grond wordt bepaald door de 
dragende tussenwand, die de woning verdeelt in twee beuken 
van respectievelijk 3700 mm en 1930 mm ter plaatse van de 
voorgevel en respectievelijk 2930 mm en 2700 mm ter plaatse 
van de achtergevel. Links van deze wand bevindt zich de 
woonkamer, met gescheiden eethoek en zithoek (door middel 
van een schuifpui). Rechts van de wand bevinden zich de natte 
ruimten (keuken en toilet) en de verkeersruimte (entree, hal en 
trap). Zie figuur IV. 

Figuur IV: Plattegrond begane grond casestudy. 

• Verdieping: 

Het principe van de indeling van de verdieping is gelijk aan die 
van de begane grond, ook hier wordt de plattegrond bepaald 
door de dragende tussenwand. Links ervan bevinden zich 
slaapkamer 1 en 2, rechts slaapkamer 3, de badkamer en de 
verkeersruimte. Zie figuur V. Slaapkamer 1 en 2 worden 
gescheiden door een vaste kastenwand. 

Figuur V: Plattegrond verdieping casestudy. 

• Zolder: 

De zolder is slechts bereikbaar middels een vlizotrap en kan 
vanwege zijn geringe vrije hoogte (2100 mm ter plaatse van de 
nok) enkel dienst doen als bergruimte. Zie voor de plattegrond 
van de zolder figuur Vl. 

Figuur VI: Plattegrond zolder casestudy. 
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C 3 Constructie en materialisatie 

De hoofddraagconstructie van de woningen is uitgezet op een stramienmaat van 6000 mm in 
de breedte. De diepte van de woningen bedraagt 7400 mm. Deze hoofddraagconstructie is 
opgebouwd uit de volgende constructie-elementen (zie figuur VII) . 

• Een betonnen paalfundering (palen 0 200 mm) met 
funderingsbalken (350 x 500 mm2

) onder de woningscheidende 
wanden, de dragende tussenwand en de gevels. 

• Een betonnen draagconstructie, bestaande uit de 
woningscheidende wanden (dikte= 240 mm) en betonnen 
plaatvloeren (dikte= 110 mm exclusief 50 mm cementdekvloer). 
De vloeren overspannen van woningscheidende wand naar 
woningscheidende wand. Doordat de woningbreedte van 5760 
mm door de vloeren niet in één keer overspannen kan worden is 
door middel van een metselwerk wand (dikte= 110 mm) een 
tussenondersteuning voor de vloer aangebracht. Hierdoor wordt 
de vrije overspanning gereduceerd van 5760mm naar 
overspanningen van 3540mm en 1930mm. 

• Op de zoldervloer bevindt zich op 3000mm vanuit stramien een 
houten spant. Tussen dit spant en beide woningscheidende 
wanden overspannen houten gordingen, welke het 
(ongeïsoleerde) dakbeschot dragen. De dakafwerking bestaat 
uit dakpannen. 

• De gevels bestaan beide uit een ongeïsoleerde spouwmuur, 
met een opbouw van binnen naar buiten van 120 mm 
metselwerk, 60 mm luchtspouw en een buitenblad van 100 mm 
metselwerk. 

C 4 Funderingsplan 

In figuur VIII is het funderingsplan van de woning weergegeven. 
De funderingspalen zijn slechts gepositioneerd onder de 
funderingsbalken van de woningscheidende wanden en de 
dragende tussenwanden. Per funderingsbalk (afmetingen 350 x 
500 mm2) zijn 4 funderingspalen toegepast van 0 200 mm. De 
funderingsbalk onder de gevels is niet voorzien van 
funderingspalen, deze funderingsbalk wordt gedragen door de 
funderingsbalken onder de woningscheidende wanden en de 
dragende tussenwand, met als gevolg dat de funderingsbalk 
onder de gevels een puntlast op de funderingsbalken onder de 
woningscheidende wanden en de dragende tussenwand 
veroorzaken. De funderingsbalken zijn door middel van 
wapening gekoppeld aan de woningscheidende wanden. 
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Figuur VII: Doorsnede woning. 
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C 5 Vloerplannen en kapplan 

In de figuren IX, X en XI worden de overspanningrichtingen van de vloeren aangegeven, de 
vloeren zijn opgebouwd uit 110 mm gewapende betonplaat en 50 mm cementdekvloer. Door 
middel van wapening zijn de vloeren aan de woningscheidende wanden gekoppeld. Ter plaatse 
van de tussenondersteuning, gecreëerd door metselwerk tussenwand, loopt de betonnen 
plaatvloer door. De vloer is niet aan de wand gekoppeld en bestaat uit één plaat. Dragende 
binnenwanden zijn in de figuren IX, X en XI zwart gearceerd, niet dragende binnenwanden zijn in 
de figuren gestippeld. 
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Figuur IX, X & XI: Begane grond (links), verdieping (midden) en zolder (rechts). 
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De gordingen (65x165 mm2
) van de kapconstructie overspannen van woningscheidende wand 

naar een spant op 3000 mm uit stramien. De stabiliteit van het dakvlak wordt verkregen door 
middel van een dakbeschot van 18 mm multiplex. 
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Bijlage D VAC plaatsings- en gebruiksoppervlakten 
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Bijlage E NVB Woonwensen 

Onderstaande tabel is een bewerking van de woonwensen, zoals deze naar voren komen in de 
NVB-publicaties "huizenkopers in profiel" en "huurders in profiel". Hierbij is een selectie gemaakt 
uit verschillende bewonersprofielen, waarbij deze profielen overeenkomen met het profiel 
behorende tot het gekozen woningtype binnen deze opgave. Dit betreft de profielen 
leefomgeving, inkomen en gezinsgrootte. Voor zowel de koop- als huursector zijn per profiel de 
gemiddelde waarden bepaald, voor gewenst woningoppervlak, woonkameroppervlak en de 
groote en het aantal slaapvertrekken (zie tabellen I en Il). Tenslotte zijn ook de gemiddelde 
waarden van beide sectoren tezamen weergegeven (zie tabel 111), welke samen met de eisen uit 
de VAC-Kwaliteitswijzer de uitgangspunten vormen voor de analyse van het ruimtelijk 
programma van de woning (zie hoofdstuk 4.2) . 

Tabel 1: Woonwensen van kopers op de huizenmarkt (bewerking). 

Tabel Il: Woonwensen van huurders op de huizenmarkt (bewerking). 

Tabel 111: Woonwensen van zowel kopers als huurders op de huizenmarkt (bewerking). 
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Bijlage F Concepten woningtype 2 

F 1 Inleiding 

In deze bijlagen worden zowel het ruimtelijke- als het energetische concept voor woningtype 2 
besproken. 

F 2 Ruimtelijk concept 

F 2.1 Begane grond 

Samenvattend kan betreffende de 
bestaande indeling van de begane 
grond (zie figuur /) , worden 
geconcludeerd dat de keuken en 
woonkamer te klein zijn en dat 
daarnaast het uitrustingsniveau 
(keukeninrichting en - apparatuur, 
elektra- en domotica-installaties) 
niet meer voldoet. Hierbij wordt als 
ontwerpuitgangspunt gehanteerd 
dat een nieuwe keuken in de 
uitbreiding dient te worden 
opgenomen (zie hoofdstuk 4.2.5) . 

Voor woningtype 2 betekent dit, dat 
de keuken zal worden verplaatst 
naar de achterzijde van de woning 
(zie figuur Il). Door de keuken over 
de volledige breedte te situeren, 
wordt bij een (nuttige diepte) van 2,4 
m een gebruiksoppervlak van 13,8 
m2 gecreëerd. Dit oppervlak biedt 
ruim voldoende mogelijkheden voor 
flexibele en functionele inrichtingen 
voor de (gesloten) keuken met een 
eethoek. 
Het vrijgekomen oppervlak van de 
oude keuken, kan vervolgens 
worden ingezet om als entree naar 
keuken en woonkamer en als 
verkeersruimte te dienen. Hierdoor 
wordt er een verkeersstroom aan de 
woonkamer onttrokken, zodat deze 
optimaal functioneel en flexibel 
benut kan worden wat betreft 
inrichting en indeling (zie figuur /Il). 

Daar de bestaande hal voldoende van 
grootte en functionaliteit is, hoeft er 

1geen wijziging in functies en/of ruimten 
te worden aangebracht (zie figuur IV). 
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Figuur I (linksboven): Ruimtelijke indeling van de bestaande situatie. 
Figuur Il (rechtsboven): Verplaatsing keuken en bepaling van de 
uitbreidingsdiepte. 
Figuur lil (linksonder): Vergroting van de woonkamer, door verwijdering en 
verplaatsing van dragende en niet-dragende wanden. 
Figuur IV (rechtsonder): Vergroten van de entree door een woningbrede 
toepassing van de uitbreiding. 
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Het totale oppervlak van deze uitbreiding (5,76 m x 2,4 m) beslaat hiermee 13,8 m2
, wat voldoet 

aan de vereiste vergroting van de begane grond van 5,3 m2 
- 16,3 m2

. Ook het 
gebruiksoppervlak van keuken en woonkamer tezamen (45,5 m2

}, voldoen in de nieuwe situatie 
aan de minimale eis van 37 m2

. 

Hiermee kan worden geconcludeerd dat een woningbrede uitbreiding van de begane grond, 
met een (nuttige) diepte van 2,4 meter, kan voorzien in: 

• Een nieuwe keuken welke voldoende gebruiksoppervlak (13,8 m2
) kent voor voldoende 

functionele en flexibele indelingsmogelijkheden. 
• Een vergrootte woonkamer van 31,7 m2

, vrij van doorgaande verkeersstromen en waardoor 
een volledig flexibele en functionele inrichting en indeling mogelijk is. 

F 2.2 Verdieping 

Samenvattend kan betreffende de bestaande indeling van de verdieping (zie figuur V), worden 
geconcludeerd dat de badkamer en slaapkamers te klein zijn en dat daarnaast het 
uitrustingsniveau (badkamerinrichting en sanitair, elektra- en domotica-installaties) niet meer 
voldoet. Hierbij wordt als ontwerpuitgangspunt gehanteerd dat een nieuwe badkamer in de 
uitbreiding dient te worden opgenomen (zie hoofdstuk 4.2.5). 

Op basis van het ontwerpuitgangspunt van gelijkmatige toevoeging van belastingen, gelden 
voor de verdiepingsuitbreiding van woningtype 2 twee criteria: 

• De uitbreiding van de verdieping en daarmee de positie van de nieuwe badkamer, dienen 
aan de straatzijde te worden gesitueerd. De uitbreiding van de begane grond is tenslotte 
reeds aan de tuinzijde gesitueerd. 

• De uitbreiding van de begane grond kent (voorlopig) een (nuttige) diepte van 2400 mm en is 
woningbreed. Er dient derhalve te worden onderzocht in welke mate eenzelfde uitbreiding 
kan voorzien in de volledige invulling van het PvE dat van toepassing is voor de verdieping. 

De badkamer is derhalve 
verplaatst naar de voorzijde van de 
woning (zie figuur VI). Hierbij zal de 
breedte en het oppervlak van de 
badkamer hetzelfde zijn, zoals bij 
woningtype 1 het geval is 
(respectievelijk 2,53 m breed en 
6, 1 m2 groot). Dit oppervlak biedt 
ruim voldoende mogelijkheden 
voor flexibele en functionele 
inrichtingen voor de badkamer. 

Figuur V (links): Ruimtelijke indeling van de 
bestaande situatie. 

Figuur VI (rechts): Verplaatsing badkamer. 
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Ten aanzien van de twee 
slaapkamers in de brede beuk kan 
worden gesteld, dat met het 
resterende oppervlak in de 
uitbreiding (3, 1 m x 2,4 m), beide 
slaapvertrekken wat betreft 
gebruiksoppervlak voldoende 
vergroot kunnen worden (zie figuur 
VII). Door daarnaast de vaste 
kastenwand te verwijderen en een 
lichte scheidingswand te plaatsen, 
kunnen beide vertrekken voorzien in 
functionele en flexibele indelings- en 
gebruiksmogelijkheden. 

De derde slaapkamer (in de smalle 
beuk) dient bij voorkeur naar de 
zolderverdieping verplaatst te 
worden. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid tot het uitbreiden van 
de overloop op de verdieping met 
een toevoeging van bergkasten, een 
2° toilet en een technische ruimte 
(zie figuur VIII). 
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FigulJr VII (links): Vergroting en herindeling van de slaapfunctie. 
Figuur VIII (rechts): Herbestemmen van :1' slaapkamer en daarmee een totale 
herindeling van de nieuwe overloop. 

Het totale oppervlak van de uitbreiding (5,76 m x 2,4 m) beslaat hiermee 13,8 m2
, wat voldoet 

aan de vereiste vergroting van de verdieping van 12,9 m2
. Ook de gebruiksoppervlakken van 

de afzonderlijke slaapkamers voldoen met 15,0 m2 en 17,5 m2 (hoofdslaapkamer) aan de eisen 
van minimaal 15 m2 en hetzelfde geldt voor de badkamer, welke met 6, 1 m2 eveneens voldoet 
aan de minimale eis van 6 m2

• 

Hiermee kan worden geconcludeerd dat een woningbrede uitbreiding van de verdieping, met 
een (nuttige) diepte van 2,4 meter, kan voorzien in: 

• Een nieuwe badkamer welke voldoende gebruiksoppervlak (6, 1 m2
) kent voor voldoende 

functionele en flexibele indelingsmogelijkheden. Hieronder valt bijvoorbeeld de mogelijkheid 
tot het opnemen van een bad, douche en dubbele wastafel. 

• Twee voldoende grote slaapvertrekken van 15 m2 en 17,5 m2 
, welke beiden voorzien in 

functionele en flexibele indelings- en gebruiksmogelijkheden 
• De vergroting van de overloop met toevoeging van bergruimte(n), een 2° toilet en eventueel 

een technische ruimte, doordat de derde slaapkamer naar de zolderverdieping dient te 
worden verplaatst. 

F 2.3 Zolder 

De zolderverdieping van woningtype 2 kent eenzelfde opbouw als de zolderverdieping van 
woningtype 1. Derhalve wordt voor een beschrijving van deze verdieping, verwezen naar 
Hoofdstuk 5. 3.4 en de bijbehorende figuren 38 tlm 40. 
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F 3 Energetisch concept 

Hier wordt een optimale zongerichte indeling per bouwlaag voorgesteld, voor woningtype 2. 

Voorwaarde voor de optimale benutting van passieve zonne-energie bij deze toe te passen 
uitbreidingsvormen, gecombineerd met zongerichte plattegrondsindelingen, is dat de zuid- en 
westgeoriënteerde gevels een groot percentage glasoppervlak dienen te bezitten. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat de woonkamer en slaapvertrekken bij voorkeur aan deze zuid- of 
westzijde gesitueerd dienen te worden (zie figuren IX tlm XI) 

De noordgeoriënteerde gevel dient daarentegen een zo klein mogelijk percentage aan 
glasoppervlak te hebben. Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met een 
minimaal vereiste daglichttoetreding, waardoor een minimaal percentage glasoppervlak van 
15% - 20% benodigd is. Hiermee komt naar voren, dat functies zoals keuken, badkamer, 
verkeersruimten, bergruimten en technische ruimten, daarmee zoveel mogelijk aan de 
noordzijde van een tussenwoning te dienen worden toegepast. 

Een optimale afstemming van de beglazingspercentages van de gevels in relatie tot het 
energieverbruik, zal moeten blijken uit de berekeningen van het energieverbruik, welke op basis 
van het voorlopige ontwerp kunnen worden opgesteld . 
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Figuur IX (links): Zongerichte ruimte-indeling van de begane grond van de tussenwoning van woningtype 2. 
Figuur X (midden): Zongerichte ruimte-indeling van de verdieping van de tussenwoning van woningtype 2. 
Figuur XI (rechts): Zongerichte ruimte-indeling van de zolderverdieping van de tussenwoning van woningtype 2. 

VERKEER 

ir 

~ 

i 

j 
,1 SLAAPKAMER 1 

Il 1 
1 

ii 

!i 
Jl 

De indelingen zijn gebaseerd op de hoofdmaatvoering (9,8 m x 6 m; inclusief de nieuwe uitbreidingen) van de woningen. De 
functies op zich kennen echter geen specifieke maatvoering, het gaat enkel om de situering van de functies binnen de woning. 
Bouwtechnische en constructieve bouwdelen binnen het casco van de woning zijn hierbij eveneens weggelaten. 
Daar de entreefunctie vast ligt, zijn de indelingen van verdieping en zolder hierop gebaseerd. 
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Bijlage G Voorlopig ontwerp woningtype 2 

G 1 Inleiding 

Het voorlopig ontwerp voor woningtype 1 is reeds toegelicht. Hier volgt een toelichting op het 
voorlopige ontwerp voor woningtype 2, dat het resultaat is van de combinatie van het ruimtelijke 
concept en het energetische concept. Hierbij is door integratie een optimale relatie gerealiseerd 
tussen gebruikskwaliteit en energiebesparing. 

G 2 Begane grond 

Ten aanzien van de indeling van de begane grond kan worden gesteld, dat het ruimtelijke 
concept en het energetische concept elkaar in grote lijnen volledig overlappen; de positionering 
van entree, verkeersruimte woonkamer zijn hierbij gelijk. De keuken wordt in de uitbreiding van 
de begane grond gepositioneerd, welke aan de noord- of oostzijde van de woning is gesitueerd. 
De woonkamer is daarmee volledig op het zuiden of westen georiënteerd (zie figuur/). 

De bestaande achtergevel dient in verband met de 
plaatsing van de uitbreiding te worden verwijderd. De 
uitbreiding wordt voorzien van een voldoende 
geïsoleerde gevel, welke een toegang biedt tot en 
uitzicht biedt op de tuin. De zijwanden van de 
uitbreiding verzorgen de functie van woningscheidende 
wanden. Derhalve dienen deze wanden voldoende 
geïsoleerd te worden (geluid, brand). 

Zoals is gesteld in het ruimtelijk concept, biedt de 
bestaande entree ruimte voor voldoende 
toegankelijkheid , een garderobe en een nieuwe 
meterkast. De positie van het toilet kan, ondanks de 
toepassing van een nieuwe luiere trap, gehandhaafd 
blijven. Een nieuwe leidingkoker naast de meterkast 
kan voorzien in distributie van leidingen (water, elektra, 
domotica) naar de verdieping. In de keuken kan indien 
nodig ook nog een leidingkoker worden geplaatst, 
welke in directe verbinding staat met de technische 
ruimte op de verdieping. 

In de bestaande hal is achter het nieuwe toilet 
voldoende plaats voor een nieuwe luie trap. Onder de 
trap is plaats voor een kleine bergkast. Vanuit deze hal 
is er een directe toegang tot de woonkamer. Door de 
"entree" van de woonkamer in het verlengde van de hal 
te plaatsen, ontstaat een groot, vrij en functioneel 
oppervlak (26,6 m2

) voor de woonfunctie. Hiertoe wordt 
een deel van de dragende tussenwand verwijderd, 
waarmee een vervangende draagconstructie dient te 
worden toegepast. 

Er zal aan de voorzijde van de woning (zonzijde) géén 
serre worden toegepast. Doordat deze serre in dat 
geval aan de straatzijde is gelegen wordt gebruik ervan 
(privacy) niet verwacht. Daarbij dient er in dat geval aan 
de voorzijde een funderingsconstructie te worden 
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Figuur 1: voorlopig ontwerp begane grond. De 
zwarte delen geven de bestaande bouwdelen aan, 

grijze delen geven nieuwe elementen weer. 
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toegevoegd, wat ongewenst is. 
De woningscheidende wand zal over de gehele diepte, aan één zijde worden voorzien van een 
voorzetwand. In deze voorzetwand dient isolatie te worden opgenomen (geluid, brand}, 
alsmede leidingen voor elektra, installaties en domotica-toepassingen. Hiermee voorziet deze 
voorzetwand in een vergroting van de indelings- en gebruiksmogelijkheden van de woonkamer. 

G 3 Verdieping 

De uitbreiding van de verdieping is gesitueerd aan de 
zon-georiënteerde voorzijde van de woning. Het 
opnemen van de badkamer aan deze zijde van de 
woning staat haaks op de indeling behorende tot het 
energetische concept, waarbij twee slaapkamers 
naast elkaar aan de voorzijde gesitueerd dienen te 
worden. Echter, ten aanzien van deze indeling kan 
worden geconcludeerd dat de woningbreedte niet 
toereikend is om plaats te kunnen bieden aan twee 
naast elkaar gelegen, functioneel bruikbare, 
slaapvertrekken. 
Dit houdt in dat de slaapvertrekken in elkaars 
verlengde gesitueerd worden en dat de secundaire 
functies zoals badkamer, verkeers-, berg-, toilert- en 
technische ruimte in de smalle woningbeuk worden 
gesitueerd (zie figuur Il) . Daarbij wordt de badkamer 
(6, 1 m2

), op basis van de uitgangspunten en het 
ruimtelijke concept, in de uitbreiding aan de zon
georiënteerde voorzijde van de woning gesitueerd. 

De bestaande voorgevel dient in verband met de 
plaatsing van de uitbreiding te worden verwijderd. De 
uitbreiding wordt voorzien van een relatief open en 
voldoende geïsoleerde gevel. Hierbij wordt uitgegaan 
van een voldoende groot glasoppervlak ter plaatse 
van de slaapkamer, waarbij beschaduwing wordt 
gecreëerd door een overstek van PV-panelen op het 
dak van de uitbreiding. Ter plaatse van de badkamer 
zal wel in daglichttoetreding worden voorzien, echter 
daarbij zal nauwelijks sprake zijn van een 
energiebesparende bijdrage. De zijwanden en 
tussenwanden zullen op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd, zoals dat bij de begane grond uitbreiding 
het geval is. 
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Figuur Il: voorlopig ontwerp verdieping. w~o 
De zwarte delen geven de bestaande .w~" 

bouwdelen aan, grijze delen geven z. 
nieuwe elementen weer. 

De bestaande vaste kastenwand tussen de beide slaapvertrekken (14,5 m2 en 18,0 m2
) zal 

worden verwijderd en er zal een nieuwe lichte scheidingswand worden geplaatst. Langs de 
woningscheidende wand zal ook hier een voorzetwand over de gehele diepte van de woning 
worden toegepast, waarbij de functies gelijk zijn aan de voorzetwand op de begane grond. 
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Volgens hetzelfde principe als bij de uitbreiding van de begane grond, zal ook hier het (nieuwe) 
toilet aan de zijde van de uitbreiding worden gesitueerd, waarmee tevens een directe toe- en 
afvoer van leidingen vanaf de leidingkoker op de begane grond naar de badkamer mogelijk is. 
Op basis van een zo kort mogelijke leidinglengte naar zowel badkamer als keuken, dient de 
zonneboiler in een technische ruimte aan de achterzijde van de woning te worden 
gepositioneerd. Waterleidingen naar de keuken, kunnen vanaf deze ruimte via een eventuele 
leiding koker in de keuken zelf worden gedistribueerd. 

Het resterende oppervlak op de verdieping zal dienst doen als overloop. De ruimte tussen de 
nieuwe trap en het 2° toilet kan worden benut als bergruimte (1,8 m2

) . 

G 4 Zolder 

De dakopbouw voor de zolderverdieping is zowel op 
basis van gebruikskwaliteit als op basis van 
energieopbrengst reeds vastgelegd. Binnen deze 
doosvormige optopping (zie figuur 53, hoofdstuk 5.4.4) is 
een verdere indeling volledig vrij. De zijwanden van de 
optopping vormen de woningscheidende wanden. 
Naast de primaire functies van draagconstructie, 
brandwering en geluidswering, dienen deze wanden 
ook te voorzien in de functies , welke de 
voorzetwanden op begane grond en verdieping 
bieden. 

Het verdient de voorkeur om één vertrek (17,8 m2
) 

aan de zon-georiënteerde zijde, over de gehele 
woningbreedte toe te passen. Zoals ook voor de 
verdieping geldt, kunnen ook hier geen twee naast 
elkaar gelegen, zon-georiënteerde en functioneel 
bruikbare vertrekken worden gesitueerd. De gevel 
van dit vertrek dient te worden voorzien van een groot 
glasoppervlak, teneinde optimaal gebruik te kunnen 
maken van passieve zonne-energietoepassingen. 
Beschaduwing wordt daarbij gecreëerd door een 
overstek van de PV-panelen op het dak van de 
optopping. 

In een tweede vertrek van voldoende grootte en 
functionaliteit kan worden voorzien, door het 
resterende gebruiksoppervlak in twee beuken te 
verdelen. De smalle beuk biedt daarmee plaats voor 
een nieuwe vaste trap, een overloop en een 
technische ruimte. Het tweede vertrek (14,3 m2

) kan in 
de breedste beuk worden opgenomen. De technische 
ruimte wordt boven de technische ruimte op de 
verdieping gesitueerd. In deze ruimte kan het 
ventilatiesysteem worden geplaatst, waarbij de 
doorvoer van ventilatieleidingen op eenzelfde wijze 
geschieden als de overige leidingen, welke vanaf de 
technische ruimte op de verdieping gedistribueerd 
dienen te worden. 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 

)700 lflO 1900 

2. 2 S la'.aOk ·~mer 
17 . . 6 m2~ 

' - .""---." - ... " _ _ : --~-:... "#_ ... ___ " ... - - ,,,,'f 

-·=:~~- :·:::.::· ~----. .J ----- ~- --- : ·::::: . ~;=·-

5760 . -----. ·-···--·t 

Figuur 111: voorlopig ontwerp zolder. De 
zwarte delen geven de bestaande 
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G 5 Dak 

Op basis van de definitieve gebouwvorm (zie hoofdstuk 5.4.4 en figuur IV) is het dakaanzicht 
opgesteld (zie figuur VJ. Het platte dak zal plaats bieden aan PV-panelen en zonnecollectoren. 
Uit het aanzicht kan worden opgemaakt, dat de verschillende panelen welke op het platte dak 
van de optopping worden opgesteld, zullen worden toegepast. Het totale paneeloppervlak 
bedraagt daardoor maximaal 55 m2

. 

2400 ··--·· .Z.:'.'QQ .............•...• ......... ?.1.Q.Q ........• 

Figuur IV: Definitieve gebouwvonn. 

De optimale verhouding tussen het oppervlak dat voor PV 
en voor zonnecollectoren zal worden ingezet, dient in de 
energieverbruikberekening te worden bepaald. Daarbij 
spelen de overige energiebesparende maatregelen en 
zonne-energietoepassingen eveneens een rol. 

Figuur V: voorlopig ontwerp dak. Hierin is de 
(voorlopige) Verdeling en plaatsing van 

PV-panelen en zonnecollectoren weergegeven. 
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Bijlage H Toetsing vloer- en dakelementen module 

H 1 Inleiding 

Ten aanzien van de toetsing van de bruikbaarheidsgrenstoestanden worden de SFB-liggers 
inde elementen op doorbuigingen en trillingen gecontroleerd 1

• Voor zowel het vloer- als het 
dakelement is dezelfde opbouw gehanteerd, derhalve wordt slechts het zwaarst belaste 
element gecontroleerd: het vloerelement. De toetsing met betrekking tot de doorbuiging wordt 
voor de veranderlijke belasting de extreme waarden aangehouden. Voor de toetsing met 
betrekking tot trillingen worden, overeenkomstig de voorschriften, momentane waarden 
aangehouden. 

De volgende SFB-liggers zijn in de 
vloerelementen toegepast: 2 x C 200x50x15 
I 2, hart-op-hart 600 mm, zie figuur /. De 
overspanningslengte bedraagt 5450 mm. 

Figuur 1: schematische opbouw van het SFB-vloerelement 
van de module. 

H 2 Toetsing met betrekking tot doorbuiging 

· .• 1 · .' . ", ·. ··.·:._:_ "_': ... 

! 
/ 2 C200x50x1512 

"°'\ 
' :. ··anhydriet a~rk\'lo·er ·' .· ... ' •. ·· . , 

zvvaluVllStaartvloer 

isolatie 

Er gelden de volgende eisen ten aan;zien van de doorbuiging van de vloeren volgens NEN-
6702: 

De maximale doorbuiging van de vloerliggers wordt met behulp van de volgende formule 
berekend: 

I - NEN-6702 - Belastingen en vervormingen - TGB 1990 - NNI, 1993 

E 
E 

<D 

"' N 

Staalframebouw - Vloerelementen, rekenvoorbeeld conform NEN 6773 - J. Niermeijer en M. Pauw, Bouwen met Staal, 
2002 

Il NEN-6773 - Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde 
stalen profielen en geprofileerde platen - TGB 1990 - Staalconstructies - NNI, 2000 
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De doorbuiging is het grootst in het midden van het vloerelement, zie figuur ll. 

Figuur Il: Te berekenen doorbuiging Y, in het midden van het vloerelement bij een overspanning van 5450 mm. 

Y = (5/384) ((q x 14)/(E x 1)) 
= (5/384) ((1,77 x 54504)/(210.000 x 950 x 104

)) 

= 10, 19 mm < 16,35 mm => voldoet 

Opmerking: 
Voor de berekening van de doorbuiging is slechts de SFB-ligger in de berekening opgenomen, 
uit praktijkproeven echter blijkt dat wanneer men de beplating meerekent, een reductie van 
circa 20% op de doorbuiging in rekening kan brengen 111

• Als gevolg hiervan komt de 
uiteindelijke maximale doorbuiging op 9, 17 mm. 

H 3 Toetsing met betrekking tot trillingen 

Er gelden de volgende eisen ten aanzien van trillingen van de vloeren volgens NEN-6702: 

De maximale doorbuiging van de vloerliggers wordt met behulp van de volgende formule 
berekend, uitgaande van momentane veranderlijke belastingwaarden (q = 1,14 kN/m1). Voor de 
berekening van de eigenfrequentie wordt slechts de SFB-ligger in de berekening opgenomen, 
uit praktijkproeven echter blijkt dat wanneer men de beplating meerekent, een reductie van 
circa 10% op de momentane veranderlijke belasting in rekening kan brengen 111

• 

Y = (5/384) ((q x 14)/(E x 1)) 
= (5/384) ((1,03 x 54504)/(210.000 x 950 x 104

)) = 5,93 mm 

De eigenfrequentie kan nu als volgt berekend worden: 

f0 = (a/Y) = (0,315/(5,93/1000)) = 7,3 Hz 

Opmerking: 
De gunstige invloed van de anhydriet afwerkvloer is in deze berekening niet meegenomen. 
Terwijl juist om deze reden de anhydriet afwerkvloer in de praktijk wordt toegepast. 

111 M. Pauw, Bouwen met Staal, Rotterdam 
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Bijlage 1 Toetsing staalprofielen module 

1 1 Inleiding 

De warmgewalste staalconstructie, welke aan de 
betonnen woningscheidende wand wordt 
opgehangen, is opgenomen in het 
zijwandelement van de module en draagt een 
halve module, zie figuur /. De woningscheidende 
wand draagt dus twee halve modules. In 
onderstaande berekening worden de 
warmgewalste staalprofielen getoetst op sterkte 

Figuur 1: Schematische 30-weergave module, het oranje 
gemarkeerde deel wordt afgedragen naar de ene 
woningscheidende wand, het grijze gedeelte naar de andere. 

In onderstaande berekening wordt slechts de warmgewalste staalconstructie van de 
uitbreidingsmodule van de verdieping berekend, dit is namelijk de zwaarst belaste 
staalconstructie. 

1 2 Schematisering constructie en belastingen 

In figuur Il is de schematisering van de constructie 
weergegeven. 

De lijnbelasting (q) wordt veroorzaakt door de 
permanente belasting van het vloer- , zijwand- , 
en dakelement en de veranderlijke belasting van 
het vloer- en dakelement. Voor de veranderlijke 
belasting van het dakelement is sneeuw 
maat~evend . De totale q-last bedraagt 14,6 
kN/m . 

De puntlast (F) wordt veroorzaakt door de 
belasting van het gevelelement. De F-last 
bedraagt 6 kN. 

I NEN-6702 - Belastingen en vervormingen - TGB 1990 - NNI, 1993 
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1 3 Staatktachten 

De belastingen, zoals geschematiseerd in figuur Il, hebben onderstaande staatkrachten tot 
gevolg, zie tabel/. 

In staaf 1 treden geen staatkrachten op, omdat staaf 1 een montagestaaf is. 

1 3 Toetsing staalprofielen module 

De toetsing van de warmgewalste staalprofielen is berekend met behulp van de voorschriften 
voor warmgewalste staalprofielen 11

• 

Il NEN-6770- Staalconstructies - TGB 1990, NNI, 1991 
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Bijlage J Toetsing Hoofddraagconstructie 

J 1 Inleiding 

In deze bijlage wordt berekend of de bestaande constructie de uitbreidingen en de optopping 
kunnen dragen. Per funderingspaal is een belastingtoename van maximaal 15 % ten opzichte 
van de bestaande situatie toegestaan, tevens wordt bekeken of de veranderingen in de 
dwarskrachtenlijn en de momentenlijn geen problemen opleveren voor de funderingsbalk. De 
berkeningen worden uitgevoerd met behulp van PC-Frame 1

• 

J 2 Berekening hoofddraagconstructie bestaande situatie 

De schematisering van de belastingen op de bestaande constructie is geschiedt volgens 
voorschriften 11

• Met behulp van deze berekening wordt inzicht verkregen in de krachtswerking 
van de constructie in de bestaande situatie. De krachtswerking in de funderingsbalken onder de 
woningscheidende wand en de dragende tussenwand zal worden berekend. In de figuren I en Il 
is met rood weergegeven welk deel van de woning door desbetreffende funderingsbalk wordt 
gedragen. 

Figuur I en //: Krachtsafdracht funderingsbalken (links= woningscheidende wand, rechts= tussenwand). 

Het belasting- en constructieschema voor de funderingsbalk onder de woningscheidende wand 
ziet er als volgt uit, zie figuur 111. 

F=68,3,kt'J 

soo mm . o. 2000.mm 220o:mm 2000'mm . 600 .rbm 

7400mm 

Figuur 111: Belasting- en constructieschema funderingsbalk woningscheidende wand. 

I PC-Frame versie 3.02 is een tweedimensionaal constructierekenprogramma. 

Il NEN-6702- Belastingen en vervormingen - TGB 1990- NNI, 1993 
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Het belasting- en constructieschema voor de funderingsbalk onder de dragende tussenwand 
ziet er als volgt uit, zie figuur IV. 

600'mm, 2000 mm 2000 inm 

Figuur IV: Belasting- en constructieschema funderingsbalk tussenwand. 

J 3 Rekenresultaten bestaande situatie: Oplegreacties 

In tabel 1 zijn de paalbelastingen van de funderingsbalken onder de woningscheidende wand en 
de dragende tussenwand weergegeven. 

Tabel 1: Verticale paalbelastingen bestaande situatie tussenwoning. 

J 4 Rekenresultaten bestaande situatie: Dwarskrachten 

In figuur V wordt de dwarskrachtenlijn van funderingsbalk onder de woningscheidende wand 
weergegeven. 

1,12;7 
98,6 

l 18,4 l 

I I _f 
'72,6 

95 .4 
,1-,1 1,8 

132\1 
140,7 

Figuur V: Dwarskrachtenlijn funderingsbalk woningscheidende wand. 
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In figuur VI wordt de dwarskrachtenlijn van funderingsbalk onder de dragende tussenwand 
weergegeven. 

1t 0,5 

75,B ' ' 69,5 
55'.9 

l t 
.s 

54,9 
76,0 

11 4 ,0 

Figuur VI: Dwarskrachtenlijn funderingsbalk tussenwand. 

J 5 Rekenresultaten bestaande situatie: Momenten 

In figuur VII wordt de momentenlijn van funderingsbalk onder de woningscheidende wand 
weergegeven. 

1,9 

44,,6' 

Figuur VII: Momentenlijn funderingsbalk woningscheidende wand. 

In figuur Vfll wordt de momentenlijn van funderingsbalk onder de dragende tussenwand 
weergegeven. 

54.o 

2_1,9 

0,5. 

19;8 

Figuur V/11: Momentenlijn funderingsbalk dragende tussenwand. 
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J 6 Berekening hoofddraagconstructie nieuwe situatie 

De schematisering van de belastingen van de nieuwe constructie geschiedt volgens 
voorschriften 111

• Met behulp van deze berekening wordt gecontroleerd of de nieuw toegevoegde 
belasting van het gemaakte ontwerp door de bestaande constructie daadwerkelijk kan worden 
opgenomen. De krachtswerking in de funderingsbalken onder de woningscheidende wand en 
de dragende tussenwand wordt berekend, waarna paalbelastingen, dwarskrachten en 
momenten worden vergeleken. In de figuren IX en X is met rood weergegeven welk deel van de 
woning door desbetreffende funderingsbalk wordt gedragen. 

Figuur IX en X: Krachtsafdracht funderingsbalken (links= woningscheidende wand, rechts= dragende tussenwand). 

Voordat de schematisering van belastingen op 
de funderingsbalk onder de woningscheidende 
wand kan worden weergegeven, dient eerst te 
worden vastgesteld hoe de belastingen, 
veroorzaakt door de modules, naar de 
funderingspalen dienen te worden vertaald. 
Vanwege de koppeling, door middel van 
wapening, van de funderingsbalk aan de 
woningscheidende wand is deze namelijk als 
volgt, zie figuur XI. 
Het totale gewicht van de module veroorzaakt 
een verticale belasting (Fmoduie) op de fundering 
en een moment (M). Dit moment veroorzaakt 
een krachtenkoppel op de funderingspalen. Zo 
worden door de uitbreidingsmodule van de 
begane grond paal 1 en paal 2 belast en paal 3 
en 4 ontlast. Door de uitbreidingsmodule van 
de verdieping worden paal 3 en 4 belast en 
paal 1 en 2 ontlast. Deze momenten heffen 
elkaar deels op. Deze krachtkoppels in de 
funderingspalen zijn het gevolg van de trek- en 
drukbogen die ontstaan in de 
woningscheidende wand vanaf de ophanging 
van de module naar de funderingspalen, zie 
figuur XI. 

2400 h'u:n 

( 

5400.+:P ' 

ZUJD_ 

Figuur XI: krachtsafdracht uitbreidingsmodules naar 
funderingspalen. 

In de figuur is te zien dat de momenten elkaar deels 
opheffen, de stippellijnen in de wand geven drukzones 
weer, de getrokken lijnen in de wand geven trekzones 
weer. 

111 NEN-6702- Belastingen en vervormingen - TGB 1990- NNI, 1993 
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OPMERKING: 

Deze krachtafdracht via de woningscheidende wanden, heeft tevens gevolgen voor de 
dwarskrachtenlijn in de nieuwe situatie.Doordat de funderingsbalk en de dragende wand als het 
ware deels samen een ligger vormen neemt de dragende wand ook een klein gedeelte van de 
dwarskracht voor zijn rekening, waardoor de totale dwarskrachten ter plaatse van de 
opleggingen kleiner uitvallen dan de oplegreacties ter plaatse van funderingspalen. 

Het belasting- en constructieschema voor de funderingsbalk onder de woningscheidende wand 
ziet er als volgt uit, zie figuur XII. De verticale belasting en het moment veroorzaakt door de 
uitbreidingsmodules is gestippeld omdat deze werkelijkheid optreden als getekend in figuur XX. 

!'-...X.,,~'--.1--'-L---!!t..,:--+...~,,,.......i~,.;l[.;..~-1-~~~~-'L.--"'--.1-~~L...._..,..YF"' '?.~ 11 ·~ 
Noord Paa i 1 · PaaF2 Paal 3· Paal4 Zuid 

600 mm 2000 mm 2200 mm '. 2000 mm. 61JO.mm 

Figuur XII: Belasting- en constructieschema funderingsbalk woningscheidende wand. 

Het belasting- en constructieschema voor de funderingsbalk onder de dragende tussenwand 
ziet er als volgt uit, zie figuur XIII. 

=66,o~trn 

F=24;1 kfil~'-~~---T----7'-'--'-'-~-7'-::k--+-+--+--+-~--,,.;il!;::--7-+--"'-'7---7:?"<:'+--:'.'!' 
Nqort1;: R:aal 2 

··600·mm •. 2óóomm 2200mm 

74 oi'rim 

Figuur XIII: Belasting- en constructieschema funderingsbalk tussenwand 

J 7 Rekenresultaten nieuwe situatie: Oplegreacties 

Paal 3; 

2ooomm 

Zui,d. 

.. 6oo ·mm . 

In tabel Il zijn de paalbelastingen van de funderingsbalken onder de woningscheidende wand en 
de dragende tussenwand weergegeven. 

Tabel Il: Verticale paalbelastingen nieuwe situatie tussenwoning. 
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J 8 Rekenresultaten nieuwe situatie: Dwarskrachten 

In figuur XIV wordt de dwarskrachtenlijn van funderingsbalk onder de woningscheidende wand 
weergegeven. 

119;5 

iJ6;7 

1 1. 1 .. 

I 
51;7 

;h 2,2 
126;:2 

Figuur XIV: Dwarskrachtenlijn funderingsbalk woningscheidende wand. 

In figuur XV wordt de dwarskrachtenlijn van funderingsbalk onder de dragende tussenwand 
weergegeven. 

7Q.8 

J 
s1:1 

26 '2; 
·:is.7 · 

Figuur XV: Dwarskrachtenlijn funderingsbalk tussenwand. 

J 9 Rekenresultaten nieuwe situatie: Momenten 

l 

41.8 

In figuur XVI wordt de momentenlijn van funderingsbalk onder de woningscheidende wand 
weergegeven. 

Figuur XVI: Momentenlijn funderingsbalk woningscheidende wand. 
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In figuur XVII wordt de momentenlijn van funderingsbalk onder de dragende tussenwand 
weergegeven. 

493 ·;< J ,, 

/ ' 

,j~)3 
Figuur XVII: Momentenlijn funderingsbalk dragende tussenwand. 

J 1 O Conclusies: oplegreacties 

In tabel 111 zijn de oplegreacties van de funderingspalen in de nieuwe situatie vergeleken met de 
oplegreacties van de funderingspalen in de bestaande situatie. 

Tabel 111: Vergelijking paalbelastingen bestaande en nieuwe situatie. 

Voor de funderingsbalk onder de woningscheidende wand nemen de paalbelastingen van paal 
1 en 4 toe met respectievelijk 12% en 13 % dit valt echter wel binnen de gestelde marge van + 
15 %. Voor de funderingspaal onder de dragende tussenwand neemt de paalbelasting van paal 
2 toe met 15 %, dit is de maximaal toegestane paalbelasting. 
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J 11 Conclusies: Dwarskrachten 

In figuur XVIII zijn de dwarskrachtenlijnen van de funderingsbalk onder de woningscheidende 
wand tegen elkaar uitgezet, de rode dwarskrachtenlijn geeft de nieuwe situatie weer. 

Figuur XVIII: Dwarskrachtenlijnen funderingsbalk woningscheidende wand. 

In figuur XIX zijn de dwarskrachtenlijnen van de funderingsbalk onder de dragende tussenwand 
tegen elkaar uitgezet, de rode dwarskrachtenlijn geeft de nieuwe situatie weer. 

·1·· 
. ,,~ 

Figuur XIX: Dwarskrachtenlijnen funderingsbalk dragende tussenwand. 

Zoals in beide figuren te zien is treden slechts geringe verschillen op in de dwarskrachtenlijnen 
van de funderingsbalken onder de woningscheidende wand en de dragende tussenwand. 
Doordat de funderingsbalk en de woningscheidende wand door middel van wapening aan 
elkaar gekoppeld zijn, kunnen deze verspringingen worden opgenomen xx. 

XX - ir. R. Blok, Capaciteitsgroep Constructief ontwerpen, Technische Universiteit Eindhoven. 
ing. B. Vervest, ingenieursbureau Smit Westerrnan, Eindhoven 
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J 12 Conclusies: Momenten 

In figuur XX zijn de momentenlijnen van de funderingsbalk onder de woningscheidende wand 
tegen elkaar uitgezet, de rode momentenlijn geeft de nieuwe situatie weer. 

Figuur XX: Momentenlijnen funderingsbalk woningscheidende wand 

In figuur XXI zijn de momentenlijnen van de funderingsbalk onder de dragende tussenwand 
tegen elkaar uitgezet, de rode momentenlijn geeft de nieuwe situatie weer. 

Figuur XXI: Momentenlijnen funderingsbalk dragende tussenwand 

Zoals in beide figuren te zien is worden de momentenlijnen op een aantal plaatsen 
overschreden. Echter, in de nieuwe situatie is het maximale moment in de funderingsbalk 49,3 
kNm (dragende tussenwand t.p.v. paal 4). Uitgaande van het minimale wapeningspercentage 
van 0, 15% iv, kan de bestaande funderingsbalk over de gehele balklengte een moment van 
46,2 kNm opnemen. Met uitzondering ter plaatse van dragende tussenwand paal 4 wordt deze 
waarde niet overschreden. Wellicht dat de funderingsbalk hier plaatselijk versterkt dient te 
worden. 

IV ir. R. Blok, Capaciteitsgroep Constructief ontwerpen, Technische Universiteit Eindhoven. 
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Bijlage K Energiebesparing 

K 1 Energiebesparing doelstelling 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de te behalen energiebesparing voor alle 
nieuwe woningtypen bij alle geldende oriëntaties. Voor toelichting op de berekening wordt 
verwezen naar de berekening van de Noord-Zuid-georiënteerde woning behorende tot 
woningtype 1 (zie hoofdstuk 5. 7). 

Het primaire energieverbruik in de oude situatie bedroeg bij een Noord-Zuid-oriëntatie 114.915 
MJ en bij een Oost-West-oriëntatie 117.531 MJ. De minimaal vereiste besparing van 70 % 
resulteert daarmee, in een maximaal primair energieverbruik van respectievelijk 34.475 MJ en 
35.260 MJ voor de nieuwe situatie. 

Onderstaande tabellen laten zien op welke wijzen deze besparingen per woningtype en 
oriëntatie kunnen worden gerealiseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de afzonderlijke 
toepassing van één van de twee actieve zonne-energietoepassingen en een 
combinatiemogelijkheid van beiden. 

Woningtype 1: 

Voor de beide A-varianten is de uitvoer van de EPW-berekening bijgesloten. 

Woningtype 2: 
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K 2 Uitvoer EPW-berekening; minimale energiebesparing 70 % 
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ALGEMENE GEGEVENS 
Projectomschrijving 

Omschrijving bouwwerk 

Adres 

Energiebesparing minimaal 70% 

Woningtype 1, Oost- West-orientatie 

Soort bouwwerk Woning 

Overige gebouwgegevens Re-waarde woningschil 6,0 

U- waarde ramen 1,2 

Geb. vent + WTW 0, 90 

11,6 m2 zonnecollector 

INDELING GEBOUW 
twe 

Verwarmd 

Verwarmd 

Verwarmd 

ADS 

omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

serre 

Ag [m2) 

56,5 

56,5 

40,4 

13, 8 

-------- + 

totaal 167,1 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISS I E 
Defini t ie scheidingscons tructi es zone : begane grond 

constructi e begrenzing constr. deel A Re 

[m2 ) [m2K/W) 

Voorgevel buitenlucht , N Gevelelement 12 , 0 6,000 

Kozijnen 1,4 

Voordeur 2, 2 

Vloer module grond module- vl oer 14 , 4 6, 000 

Achtergevel ser serre , z gevelisolatie 7,8 6, 000 

puien 7,8 

Vloer kruipruimte geisol eerd 44,4 6,000 

Dak module buitenlucht , HOR Dak 14, 4 6,000 

-------- + 

totaal 104,4 

Definitie scheidingsconstructies zone: verdieping 

constructie begrenzing cons tr.deel A Re 

[m2) [m2K/W) 

Voorgevel bui tenlucht, N gevelel ement 11 , 6 6,000 

kozijnen 2, 8 

Achtergevel buitenlucht, z gevelisolatie 10,8 6, 000 

slaapkamer 2 , 8 

badkamer 0, 8 

Vloer modul e serre, HOR Vloer module 14,4 6,000 

Dak module buitenlucht, HOR geisoleerd 14 , 4 6,000 

- ------- + 

totaal 57,6 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.1 

EP Woningen/Woongebouwen 

u ZTA helling beschaduwing 

[W/ m2K) [ - ) r·1 
0,162 

1,200 0, 60 90 Minimale belemmering 

2,000 0, 00 90 Minimale bel ennnering 

0,160 

0, 160 

1, 200 0,50 90 Constante overstek 

0, 160 

0, 162 

u ZTA helling beschaduwing 

[W/m2K) [-) r·1 
0,162 

1,200 0, 60 90 Minimale bel emmering 

0, 162 

1, 200 0, 60 90 Constante overs tek 

1, 200 0, 60 90 Constante overstek 

0, 160 

0,1 62 

28 sep 2004 - 20:13 
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Definitie scheidingsconstructies zone: zolder 

constructie begrenzing constr. deel A Re u ZTA helling beschaduwing 

[m2] [m2K/W] [W/m2K] [-] [. 1 

Zuidgevel buitenlucht, z dak 8,6 6,000 0,162 

slaapkamer 8,6 1,200 0,60 90 Constante overstek 

plat dak buitenlucht, HOR isolatie 44,4 6,000 0,162 

voorgevel buitenlucht, N isolatie 14 , 3 6,000 0,162 

kozijn 2,8 1,200 0, 60 90 Minimale belemmering 

-------- + 

totaal 78,6 

Definitie scheidingsconstructies zone: serre 

constructie begrenzing constr. deel A Re u ZTA helling beschaduwing 

[m2] [m2K/W] [W/m2K] [-] [. 1 

Dak AVR dak 14,4 6,000 0,167 

Vloer grond beton 14,4 0,200 2,174 

gevel zij 1 buitenlucht, 0 dicht 6,2 0,200 2 ,703 

gevel zij 2 buitenlucht, w dicht 6,2 0,200 2,703 

Gevel voor buitenlucht, z pui 15,6 2,300 0,60 90 Minimale belemmering 

-------- + 

totaal 56,9 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - BELEMMERINGEN EN OVERSTEKKEN 
Definitie beschaduwing zone: begane grond 

constructie constr. deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Achtergevel ser puien Constante overstek 20 20 20 20 20 26 26 20 0,75 

Definitie beschaduwing zone: verdieping 

constructie constr.deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Achtergevel slaapkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 58 58 20 0,90 

badkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 22 22 20 0, 60 

Definitie beschaduwing zone: zolder 

constructie constr.deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Zuidgevel slaapkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 61 61 20 0, 90 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE 
qv10;kar/m2 van de woning: 0, 364 [dm3/sm2) 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 
Verwanningssysteem 1 - Zonneboilercombi 

verwarmingstoestel type toestel 

type luchtverwarmer/ketel 

aanvoertemperatuur 

individuele bemetering 

individueel centraal verwarmingstoestel 

HR-107 Ketel 

installatiekenmerken 

hulpenergie 

installatie voorzien van buffervat 

type verwarmingslichaam 

opwekkingsrendement 

systeemrendement 

Nopw;verw 

Nsys;verw 

Taanv <= 55°C 

ja 

nee 

Vloer- en/of wandverwarming 

0, 975 [-) 

1,000 [-) 

aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam: 0 

gasketels-cv voorzien van ventilator 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.l 28 sep 2004 - 20:13 



NNI, NPR 5129 EP Woningen/Woongebouwen 

Verwarmingssysteem l - Zonneboilercombi 

aangewezen zones : 

gasketels-cv voorzien van elektronica 

gasketels-cv/ warmtepomp: circul atiepomp voorzi en van pompregel ing 

geen circulatiepomp buiten gebouw aanwezig 

warmtepomp: geen parallel buffervat aanwezig 

gebouwgebonden warmte-kracht: geen pomp aanwezig binnen het gebouw 

geen pomp aanwezig buiten het gebouw 

begane grond 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 
nr. opwekkingstoestel kl asse Nopw; t ap aantal aantal Lbadr Laanr Lcirc d;inw 

[ - ] badr aanr [m] [m] [m] [mm) 

1 gasgestookt combitoestel HR/CW 3 0, 600 1 · 1 6- 8 8- 10 0, 0 <= 10 

INSTALLATIE W - VENTILATIE 
Ventilatie verwarmde zone : begane grond 

ventilatievoorziening: 

type warmteterugwinning : 

Nwtw: 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: 

Ventilatie verwarmde zone: verdieping 

ventilatievoorziening: 

type warmt eterugwinning: 

Nwtw : 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: 

Ventilatie verwarmde zone: zolder 

vent ilatievoorziening: 

type warmteterugwinning: 

Nwtw: 

uit schakeli ng door bewoners : 

type voorverwarming : 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0, 90 

Mogelijk 

voorverwarming door warmtet erugwinning 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0, 90 

Mogelijk 

voorverwarming door warmteterugwinning 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0 , 90 

Mogelijk 

voorverwarming door warmteterugwinning 

I NSTALLATIE W - VENTILATOREN 
omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

type ventilator 

gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

INSTALLATIE W - ZONNECOLLECTOREN 
nr. wanntapwatersysteem verwarmingssysteem bijdrage 

1 Zonneboilercombi Zonneboilercombi opwekking 

Nze;tap Nze;verw 

[-] [-] 

nr. or ientatie helling Aze beschaduwing belemmeringen overstekken besch . f actor 

["] [m2] l 2 3 4 l 2 3 4 

1 zui d 25 8,70 Minimale bel emmer ing 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.1 28 sep 2004 - 20:13 
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INSTALLATIE W - FOTOVOLTAISCHE SYSTEMEN 
type systeem 

AC, vrij 

RE)Jv orientatie 

[-] 

0,730 zuid 

helling 

[ • 1 

25 

INSTALLATIE E - VERLICHTING 
omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

totaal 

RESULTATEN 
Verwanning 

Hulpenergie 

Wanntapwater 

Ventilatoren 

Verlichting 

Koeling 

Bevochtiging 

Camp. PV-cellen 

Camp. WK 

totaal 

Ag [m2] Qprim;vl [MJJ 

56,5 3184,36 

56,5 3184,36 

40,4 2278,97 

-------- + ---------- + 

153,3 8648,00 

ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 
Qprim;verw 

Qprim;hulp;verw 

Qprim;tap 

Qprim;vent 

Qprim;vl 

Qprim;koel 

Qprim;bev 

Qprim;pv 

Qprim;comp;WK 

Qpres;tot 

Qpres;toel 

5331 MJ 

3594 MJ 

9565 MJ 

5944 MJ 

8648 MJ 

0 MJ 

0 MJ 

0 MJ 

0 MJ 

----------------- + 

33082 MJ 

65081 MJ 

Qpres;totaal / (330 * Ag;verw + 65 * Averlies) EPC 

33082 153,3 223,0 0,51 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 
Er zijn geen waarschuwingen 

EP Woningen/Woongebouwen 

Apv Spv beschaduwing 

[m2] [Wp/m2] 

0,00 130,00 Minimale belenunering 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.1 28 sep 2004 - 20:13 



NNI, NPR 5129 

ALGEMENE GEGEVENS 
Proj ectomschrij vi ng 

Omschrijving bouwwerk 

Adres 

Energiebesparing minimaal 70% 

Woningtype 1, Oost-West-orientatie 

Soort bouwwerk 

overige gebouwgegevens 

Woning 

Re- waarde woningschil 6,0 

u-waarde ramen 1, 2 

Geb. vent+ WTW 0,90 

11,6 m2 zonnecollector 

INDELING GEBOUW 
type 

Verwarmd 

Verwarmd 

Verwarmd 

ADS 

omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

serre 

Ag [m2] 

56, 5 

56,5 

40,4 

13 , 8 

- ------- + 

totaal 167,1 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE 
Definitie scheidingsconstructies zone: begane grond 

constructie 

Voorgevel 

Vl oer module 

begrenzing 

buitenlucht, 0 

grond 

constr . deel 

Gevelelement 

Kozijnen 

Voordeur 

Achter gevel ser serre, w 
module-vloer 

gevelisolat ie 

puien 

Vloer kruipruimte geisoleerd 

Dak module buitenlucht , HOR Dak 

totaal 

Definitie scheidingsconstructies zone : verdieping 

constructie begrenzing constr.deel 

Voorgevel buitenlucht, 0 gevelelement 

kozijnen 

Achtergevel buitenlucht, W gevelisolatie 

s laapkamer 

badkamer 

Vloer module serre, HOR Vloer module 

Dak module buitenlucht, HOR geisoleerd 

totaal 

A Re 

[m2] [m2K/ W] 

12,0 6, 000 

1,4 

2, 2 

14 , 4 6, 000 

7,8 6,000 

7, 8 

44 , 4 6,000 

14, 4 6, 000 

-------- + 

104,4 

A Re 

[m2 ] [m2K/W] 

11, 6 6, 000 

2,8 

10,8 6,000 

2, 8 

0, 8 

14, 4 6, 000 

14, 4 6, 000 

---- - --- + 

57,6 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl .1 

EP Woningen/Woongebouwen 

u ZTA hell ing beschaduwi ng 

[W/ m2K] [- ] r·1 
0,162 

1,200 0,60 90 Minimale belemmering 

2,000 0,00 90 Minimale belemmering 

0, 160 

0,160 

1,200 0, 50 90 Const ant e over stek 

0, 160 

0, 162 

u ZTA helling beschaduwing 

[W/m2K] [-] [ . ] 

0,162 

1,200 0, 60 90 Minimale belemmering 

0,162 

1, 200 0, 60 90 Constante over s t ek 

1, 200 0,60 90 Constante overstek 

0, 160 

0, 162 

28 sep 2004 - 20:07 
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Definitie scheidingsconstructies zone : zolder 

constructie begrenzing constr.deel A Re u ZTA helling beschaduwing 

[m2] [m2K/W} {W/m2K] [-) [" ) 

Zuidgevel buitenlucht, W dak 8, 6 6, 000 0, 162 

slaapkamer 8,6 1,200 0,60 90 Constante overstek 

plat dak buitenlucht, HOR isolatie 44 , 4 6,000 0,162 

voorgevel buitenlucht , 0 i solatie 14,3 6,000 0,162 

kozijn 2,8 1,200 0,60 90 Minimale belemmering 

-------- + 

totaal 78 , 6 

Definitie scheidingsconstructies zone : serre 

constructie begrenzing constr. deel A Re u ZTA helling beschaduwing 

[m2] {m2K/WJ [W/m2K] [-] [. J 

Dak AVR dak 14,4 6,000 0,167 

Vloer grond beton 14,4 0,200 2, 174 

gevel zij 1 buitenlucht , z dicht 6,2 0,200 2, 703 

gevel zij 2 buitenlucht, N dicht 6,2 0, 200 2,703 

Gevel voor buitenlucht, w pui 15,6 2,300 0,60 90 Minimale belemmering 

- - ------ + 

tot aal 56 , 9 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - BELEMMERINGEN EN OVERSTEKKEN 
Definitie beschaduwing zone: begane grond 

constructie constr.deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Achter gevel ser puien Constante overstek 20 20 20 20 20 26 26 20 0,75 

Definitie beschaduwing zone: verdieping 

constructie constr . deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch . factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Achtergevel slaapkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 58 58 20 0, 75 

badkamer Constante overst ek 20 20 20 20 20 22 22 20 0, 70 

Definitie beschaduwing zone : zolder 

constructie constr . deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Zuidgevel s l aapkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 61 61 20 0,75 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE 
qvl0;kar/ m2 van de woning : 0, 364 [dm3/sm2J 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 
Verwanningssysteem 1 - Zonneboilercombi 

verwarmingstoestel type toestel 

type luchtverwarmer/ketel 

aanvoertemperatuur 

individuele bemeteri ng 

individueel centraal verwarmingstoestel 

HR-107 Ketel 

installatiekenmerken 

hul penergie 

instal lat ie voorzien van buffervat 

type verwarmingslichaam 

opwekkingsrendement 

systeemrendement 

Nopw;verw 

Nsys;verw 

Taanv <= 55°C 

ja 

nee 

Vloer- en/of wandverwarming 

0, 975 (- ] 

1,000 (-] 

aantal ket els-cv/ luchtverwarmers met waakvlam: 0 

gasketel s - cv voorzien van venti lator 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl. 1 28 sep 2004 - 20:07 
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Verwarmingssysteem 1 - Zonneboilercombi 

gasketels-cv voorzien van elektronica 

gasketels-cv/warmtepomp: circulatiepomp voorzien van pompregeling 

geen circulatiepomp buiten gebouw aanwezig 

warmtepomp: geen parallel buffervat aanwezig 

gebouwgebonden warmte-kracht: geen pomp aanwezig binnen het gebouw 

geen pomp aanwezig buiten het gebouw 

aangewezen zones: begane grond 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 
nr. opwekkingstoestel 

1 gasgestookt combitoestel HR/CW 

INSTALLATIE W - VENTILATIE 
Ventilatie verwa.rmde zone: begane grond 

ventilatievoorziening: 

type warmteterugwinning: 

Nwtw: 

klasse Nopw;tap 

[-] 

3 0,600 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0,90 

Mogelijk 

aantal 

badr 

1 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: voorverwarming door warmteterugwinning 

Ventilatie verwa.rmde zone: verdieping 

ventilatievoorziening: 

type warmteterugwinning: 

Nwtw: 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: 

Ventilatie verwa.rmde zone: zolder 

ventilatievoorziening: 

type warmteterugwinning: 

Nwtw: 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0, 90 

Mogelijk 

voorverwarming door warmteterugwinning 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0,90 

Mogelijk 

voorverwarming door warmteterugwinning 

INSTALLATIE W - VENTILATOREN 
omschrijving zone type ventilator 

begane grond gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

verdieping gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

zolder gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

INSTALLATIE W - ZONNECOLLECTOREN 

aantal 

aanr 

1 

nr. wa.rmtapwatersysteem verwa.rmingssysteem bijdrage 

1 Zonneboilercombi Zonneboilercombi opwekking 

Lbadr 

[m] 

6-8 

Laanr Lcirc 

[ID.) [ID.] 

8-10 0,0 

d;inw 

[mm] 

<= 10 

Nze;tap 

[-] 

Nze;verw 

[-] 

nr. orientatie helling 

["] 

25 

Aze beschaduwing belemmeringen 

1 2 3 

overstekken besch.factor 

[m2] 4 1 2 3 4 

1 west 11,60 Minimale belemmering 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.1 28 sep 2004 - 20:07 
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INSTALLATIE W - FOTOVOLTAISCHE SYSTEMEN 
type systeem 

AC, vrij 

RE):)v orientatie 

[-] 

0,730 west 

helling 

["] 

25 

INSTALLATIE E - VERLICHTING 
omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

totaal 

Ag [m2] Qprim;vl [MJJ 

56,5 3184,36 

56,5 3184,36 

40,4 2278,97 

-------- + ---------- + 
153,3 8648,00 

RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 
Verwarming 

Hulpenergie 

Warmtapwater 

Ventilatoren 

Verlichting 

Koeling 

Bevochtiging 

Camp. PV-cellen 

Camp. WK 

totaal 

Qprirn;verw 

Qprirn;hulp;verw 

Qprirn;tap 

Qprirn;vent 

Qprirn;vl 

Qprirn;koel 

Qprirn;bev 

Qprirn;pv 

Qprirn;comp;WK 

Qpres;tot 

Qpres;toel 

6792 MJ 

3594 MJ 

8960 MJ 

5944 MJ 

8648 MJ 

0 MJ 

0 MJ 

0 MJ 

0 MJ 

----------------- + 

33938 MJ 

65081 MJ 

Qpres;totaal / (330 * Ag;verw + 65 * Averlies) EPC 

33938 153,3 223 ,0 0,53 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 
Er zijn geen waarschuwingen 

EP Woningen/Woongebouwen 

Apv Spv beschaduwing 

[m2] [Wp/m2] 

0,00 130,00 Minimale belemmering 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.l 28 sep 2004 ~ 20:07 



Zon- en consumentgericht renoveren van naoorlogse woningen 

K 3 Uitvoer EPW-berekening: maximale energiebesparing 

Remko Bruijstens & Koen Akkermans 140 



NNI, NPR 5129 

ALGEMENE GEGEVENS 
Projectomschr i j ving 

Omschrijving bouwwerk 

Adres 

Maximal e energiebesparing 

Woningtype 1, Noord- Zuid- orientatie 

Soort bouwwerk 

Overi ge gebouwgegevens 

Woning 

Re-waarde woningschil 6, 0 

u-waarde ramen 1,2 

Geb . vent+ WTW 0,90 

LTS ruimteverwarming 

8, 7 m2 zonnecollector 

44,7 m2 PV (w. v . 15 m2 EPC, 29 , 7m2 aanvullend) 

I NDELING GEBOUW 
type 

Verwarmd 

Verwarmd 

Verwarmd 

AOS 

omschri jving zone 

begane grond 

verdieping 

'zolder 

serre 

Ag [m2] 

56, 5 

56,5 

40,4 

13, 8 

------ -- + 

totaal 167,1 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE 
Definitie scheidingsconstructies zone: begane grond 

constructie begrenzing constr . deel A Re 

[m2 ] [m2K/W] 

Voorgevel buitenlucht, N Gevelelement 12,0 6,000 

Kozijnen 1, 4 

Voordeur 2, 2 

Vloer module grond module-vl oer 14,4 6,000 

Achtergevel ser serre, z gevelisolatie 7, 8 6, 000 

puien 7,8 

Vloer kruipruimte geisoleer d 44,4 6, 000 

Dak module buitenlucht, HOR Dak 14 , 4 6, 000 

- - ----- - + 

totaal 104 , 4 

Definitie scheidingsconstructies zone: verdieping 

construct ie begrenzing constr.deel A Re 

[m2 ] [m2K/W] 

Voorgevel buitenlucht, N gevelelement 11 , 6 6, 000 

kozijnen 2,8 

Achtergevel buitenl ucht , z gevel isol atie 10,8 6, 000 

s l aapkamer 2, 8 

badkamer 0,8 

Vloer module serre , HOR Vloer module 14,4 6,000 

Dak module buitenlucht, HOR geisoleer d 14,4 6,000 

- ------ - + 

totaal 57 , 6 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Wi ndows Vl .1 

EP Woningen/Woongebouwen 

u ZTA helling beschaduwing 

[ W/m2K] [-] r·1 
0,162 

1,200 0, 60 90 Minimale belemmering 

2,000 0,00 90 Minimale belemmer ing 

0,160 

0,160 

1, 200 0,50 90 Constante over stek 

0, 160 

0, 162 

u ZTA helling beschaduwing 

[ W/m2K] [ - ] r·1 
0, 162 

1,200 0, 60 90 Minimal e belemmering 

0, 162 

1,200 0, 60 90 Constante overstek 

1, 200 0,60 90 Constante overstek 

0, 160 

0,162 

28 sep 2004 - 20:08 
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Definitie scheidingsconstructies zone: zolder 

constructie begrenzing constr.deel A Re u ZTA helling beschaduwing 

[m2) [m2K/W} [W/rn2K) [-) [.) 

Zuidgevel buitenlucht, z dak 8,6 6,000 0,162 

slaapkamer 8,6 1,200 0,60 90 Constante overstek 

plat dak buitenlucht, HOR isolatie 44,4 6,000 0,162 

voorgevel buitenlucht, N isolatie 14,3 6,000 0,162 

kozijn 2, 8 1,200 0,60 90 Minimale belemmering 

-------- + 

totaal 78,6 

Definitie scheidingsconstructies zone: serre 

constructie begrenzing constr.deel A Re u ZTA helling beschaduwing 

[m2) [m2K/ W) [W/ rn2K) [-) ["] 

Dak AVR dak 14,4 6,000 0,167 

Vloer grond beton 14,4 0,200 2, 174 

gevel zij 1 buitenlucht, 0 dicht 6, 2 0,200 2, 703 

gevel zij 2 buitenlucht, w dicht 6, 2 0,200 2,703 

Gevel voor buitenlucht, z pui 15,6 2,300 0,60 90 Minimale belemmering 

-------- + 

totaal 56,9 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - BELEMMERINGEN EN OVERSTEKKEN 
Definitie beschaduwing zone: begane grond 

constructie constr.deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Achtergevel ser puien Constante overstek 20 20 20 20 20 26 26 20 0,75 

Definitie beschaduwing zone: verdieping 

constructie constr. deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch. factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Achtergevel s l aapkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 58 58 20 0,90 

badkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 22 22 20 0, 60 

Definitie beschaduwing zone: zolder 

constructie constr.deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch. factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Zuidgevel slaapkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 61 61 20 0, 90 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE 
qv10;kar/m2 van de woning: 0, 364 [dm3/sm2J 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 
Verwanningssysteem 1 - Zonneboilercombi 

verwarmingstoestel type toestel 

type luchtverwarmer/ketel 

aanvoertemperatuur 

individuele bemetering 

individueel centraal verwarmingstoestel 

HR-107 Ketel 

installatiekenmerken 

hulpenergie 

installatie voorzien van buf fervat 

type verwarmingslichaam 

opwekkingsrendement 

systeemrendement 

Nopw;verw 

Nsys ; verw 

Taanv <= 55°C 

ja 

nee 

Vloer- en/of wandverwarming 

0,975 [-] 

1, 000 [-] 

aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam: 0 

gasketels-cv voorzien van ventilator 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.1 28 sep 2004 - 20:08 



NNI, NPR 5129 EP Woningen/Woongebouwen 

Verwanningssysteem 1 - Zonneboilercombi 

aangewezen zones : 

gasketels-cv voorzien van elektronica 

gasket els- cv/warmtepomp: circulatiepomp voorzien van pompregel ing 

geen circul atiepomp buiten gebouw aanwezig 

warmt epomp : geen parallel buff ervat aanwezig 

gebouwgebonden warmte-kracht: geen pomp aanwezig binnen het gebouw 

geen pomp aanwezig buiten het gebouw 

begane grond 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 
nr . opwekkin gs toestel k l asse Nopw; tap aantal aantal Lbadr Laanr Lcirc d; inw 

[ - J badr aanr [m] [m] [m] [mm] 

1 gasgest ookt cornbi t oestel HR/CW 3 0, 600 1 6- 8 8-10 0,0 <= 10 

INSTALLATIE W - VENTILATIE 
Ventilatie verwarmde zone : begane grond 

ventilat ievoor ziening : 

type warmteterugwinning : 

Nwtw : 

uitschakeling door bewoners : 

type voorverwarming : 

Ven t ilatie verwarmde zone: verdieping 

ventilatievoor ziening: 

t ype warmteterugwi nning : 

Nwtw: 

ui tschakeling door bewoners: 

type voorverwarming : 

Ventila t ie verwarmde zone : zolder 

ventil atievoorziening: 

type warmteter ugwinning : 

Nwtw : 

uitschakel ing door bewoner s: 

t ype voorverwarming: 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverkl aring/over ig 

0, 90 

Mogeli j k 

voorverwarming door warmteterugwinning 

mechanische l uchtt oe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0, 90 

Mogeli j k 

voorverwarming door warmteterugwinning 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverkl aring/overig 

0,90 

Mogelijk 

voorverwarming door warmteterugwinni ng 

INSTALLATIE W - VENTILATOREN 
omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

type ventilator 

gebalanceerde vent ilatie , gelijkstroom 

gebal anceerde ventilatie, gel ijkst room 

gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

INSTALLATIE W - ZONNECOLLECTOREN 
nr. warmtapwatersysteem verwarmingssysteem bij drage 

1 Zonneboil ercornbi Zonneboil ercornbi opwekking 

Nze ; tap Nze; verw 

[-] [-] 

nr . orientatie helling Aze beschaduwi ng bel emmerin gen over stekken besch.factor 

["] [m2] 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 zuid 25 8, 70 Minimal e belemmering 
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INSTALLATIE W - FOTOVOLTAISCHE SYSTEMEN 
type systeem 

AC, vrij 

R!pv orientatie 

[-] 

0,730 zuid 

helling 

["] 

25 

INSTALLATIE E - VERLICHTING 
omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

totaal 

RESULTATEN 
Verwarming 

Hulpenergie 

Warmtapwater 

Ventilatoren 

Verlichting 

Koeling 

Bevochtiging 

Camp. PV-cellen 

Comp. WK 

totaal 

Ag [m2] Qprim;vl [MJJ 

56,5 3184,36 

56,5 3184,36 

40,4 2278,97 

-------- + ---------- + 

153,3 8648,00 

ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 
Qprim;verw 

Qprim;hulp;verw 

Qprim;tap 

Qprim;vent 

Qprim; vl 

Qprim;koel 

Qprim;bev 

Qprim;pv 

Qprim;comp;WK 

Qpres;tot 

Qpres;toel 

5331 MJ 

3594 MJ 

9565 MJ 

5944 MJ 

8648 MJ 

0 MJ 

0 MJ 

-14512 MJ 

0 MJ 

----------------- + 

18570 MJ 

65081 MJ 

Qpres;totaal / (330 * Ag;verw + 65 * Averlies) EPC 

18570 153,3 223,0 0,29 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 
Er zijn geen waarschuwingen 

EP Woningen/Woongebouwen 

Apv Spv beschaduwing 

[m2] (Wp/m2 ] 

15,00 130,00 Minimale belemmering 
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Maximale energiebesparing 
Woningtype 1, Noord-Zuid-orientatie 

RESULTATEN ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS (vervolg) <1> 

Primair energieverbruik (Qprim) 

Ruimteverwarming 
Hulpenergie CV 
Tapwaterverwarming 
Ventilatie 
Verlichting 
Opbrengst PV-panelen (15 m2

, EPC) 

EPC-waarde (fJ 

Aanvullend energieverbruik (Qaanv) 

Huishoudelijk (Lf,jJ 

Opbrengst PV-panelen (29,7 m2
, niet-EPC) 

RESULTATEN ENERGIEBESPARING 

Primair energieverbruik 
nieuwe situatie 
oude situatie 

Totaal energieverbruik 
nieuwe situatie 
oude situatie 

1. Volgens NPR 5129, rekenprogramma bij NEN 5128 

2. Volgens BAK+BEK 1997, aardgasverbruik door kookapparatuur 65m 3 

3. Volgens BAK+BEK 1997, gemiddeld huishoudelijk electriciteitsverbruik 2192 kWh 

Cijfers BAK+BEK 1997 gecontroleerd op verbruiksgegevens 2001en2002. 

Energie 

MJ 

5331 
3594 
9565 
5944 
8648 

-14512 

0,29 

22522 

-28729 

Energie 

MJ 

18570 
114915 

12363 
137437 

Aardgas 
m3 

152 

272 

424 

65 

Electriciteit 

kWh 

389 

644 
937 

-1572 

398 

2192 

-3113 

65 -921 

489 -523 

Aardgas 
m3 

424 
3040 

86 

489 
3105 

Electriciteit 

kWh 

398 
867 

54 

-523 
3059 

84 117 
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ALGEMENE GEGEVENS 
Projectomschrijving 

Omschrijving bouwwerk 

Adres 

Maximale energiebesparing 

Woningtype 1, Oost-West-orientatie 

Soort bouwwerk 

Overige gebouwgegevens 

Woning 

Re- waarde woningschil 6,0 

U-waarde ramen 1,2 

Geb. vent+ WTW 0,90 

LTS ruimteverwarming 

11,6 m2 zonnecollector 

41 , 8 m2 PV (w.v . 20 m2 EPC, 21 , 8 m2 aanvullend) 

INDELING GEBOUW 
type 

Verwarmd 

Verwarmd 

Verwarmd 

AOS 

tot aal 

omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zol der 

serre 

Ag [m2] 

56 , 5 

56 , 5 

40,4 

13,8 

------- - + 

167' 1 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE 
Definitie scheidingsconst ructies zone: begane grond 

constructie begrenzing const r. deel A Re 

[m2 ] [m2K/W) 

Voorgevel buitenlucht, 0 Gevelelement 12,0 6,000 

Kozijnen 1, 4 

Voordeur 2, 2 

Vloer module grond module-vloer 14,4 6, 000 

Achter gevel ser serre , w gevelisolatie 7, 8 6,000 

puien 7,8 

Vl oer kruiprui mte geisol eerd 44 , 4 6, 000 

Dak modul e buitenlucht, HOR Dak 14, 4 6, 000 

-------- + 

t ot aal 104,4 

Def i nitie s cheidings construct ies zone : verdieping 

constructie begrenzing constr. deel A Re 

[m2] [m2K/W] 

Voorgevel buitenl ucht , 0 gevel el ement 11, 6 6, 000 

kozijnen 2,8 

Achtergevel buitenlucht, w gevelisolatie 10, 8 6, 000 

slaapkamer 2, 8 

badkamer 0, 8 

Vloer module serre , HOR Vloer module 14 , 4 6, 000 

Dak module buitenlucht, HOR geisol eerd 14,4 6,000 

-------- + 

tot aal 57, 6 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.1 

EP Woningen/Woongebouwen 

u ZTA helling beschaduwing 

[ W/ m2K] [- ] [" ] 

0, 162 

1, 200 0,60 90 Mini male belemmering 

2,000 0, 00 90 Minimale belemmering 

0,160 

0, 160 

1, 200 0,50 90 Constante overstek 

0,160 

0, 162 

u ZTA helling beschaduwing 

[ W/m2K] [-] [ " ) 

0, 162 

1, 200 0,60 90 Minimale belemmering 

0, 162 

1, 200 0,60 90 Constante over stek 

1, 200 0,60 90 Constante overstek 

0, 160 

0, 162 

28 sep 2004 - 20:08 
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Definitie scheidingsconstructies zone: zolder 

constructie begrenzing constr.deel A Re u ZTA helling beschaduwing 

[m2] [m2K/W] [ W/m2K] [-] [ ") 

Zuidgevel buitenlucht, W dak 8, 6 6, 000 0,162 

slaapkamer 8, 6 1, 200 0,60 90 Constante overstek 

pl at dak buitenlucht, HOR isol atie 44 , 4 6, 000 0, 162 

voorgevel buitenlucht , 0 isolatie 14,3 6,000 0,162 

kozijn 2, 8 1, 200 0, 60 90 Minimale bel emmeri ng 

- ------- + 

totaal 78, 6 

Definitie scheidingsconstructies zone: serre 

constructi e begrenzing constr. deel A Re u ZTA helling beschaduwin g 

[m2] [m2K/ W] [W/m2K] [-] ["] 

Dak AVR dak 14,4 6,000 0, 167 

Vl oer grond beton 14 , 4 0, 200 2, 174 

gevel zij 1 buitenlucht, z dicht 6, 2 0,200 2,703 

gevel zij 2 buitenlucht, N dicht 6,2 0, 200 2,703 

Gevel voor buitenlucht, w pui 15,6 2, 300 0,60 90 Minimale belemmering 

-------- + 

totaal 56, 9 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - BELEMMERINGEN EN OVERSTEKKEN 
Definitie beschaduwing zone: begane grond 

constructie constr . deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Acht ergevel ser puien Constante overst ek 20 20 20 20 20 26 26 20 0,75 

Definitie beschaduwing zone: verdieping 

const ruct ie constr . deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Achtergevel slaapkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 58 58 20 0, 75 

badkamer Constant e overst ek 20 20 20 20 20 22 22 20 0,70 

Defini tie beschaduwing zone: zolder 

const ructie constr . deel beschaduwing belemmeringen overstekken besch . factor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Zuidgevel slaapkamer Constante overstek 20 20 20 20 20 61 61 20 0,75 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE 
qv10 ; kar/ m2 van de woning : 0, 364 [dm3/sm2 J 

INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE 
Verwarmingssysteem 1 - Zonneboilercombi 

verwarmingstoestel type toestel 

type luchtverwarmer/ketel 

aanvoert emperatuur 

individuele bemetering 

individueel centraal verwarmingstoestel 

HR-107 Ketel 

instal latiekenmerken 

hul penergie 

installatie voorzien van buffervat 

type verwarmingsli chaam 

opwekkingsr endement 

systeemrendement 

Nopw; verw 

Nsys;verw 

Taanv <- 55°C 

ja 

nee 

Vl oer- en/of wandverwarming 

0,975 [- ] 

1, 000 [-] 

aantal ket el s - cv/ luchtverwarmer s met waakvl am : 0 

gasketel s - cv voorzien van vent ilator 

EP Woningen/Woongebouwen - EPW Windows Vl.1 28 sep 2004 - 20:08 
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Verwa.nningssysteem 1 - Zonneboilercombi 

gasketels-cv voorzien van elektronica 

gasketels-cv/warmtepomp: circulatiepomp voorzien van pompregeling 

geen circulatiepomp buiten gebouw aanwezig 

warmtepomp: geen parallel buffervat aanwezig 

gebouwgebonden warmte-kracht: geen pomp aanwezig binnen het gebouw 

geen pomp aanwezig buiten het gebouw 

aangewezen zones: begane grond 

verdieping 

zolder 

INSTALLATIE W - WARMTAPWATER 
nr. opwekkingstoestel 

1 gasgestookt combitoestel HR/CW 

INSTALLATIE W - VENTILATIE 
Ventilatie verwarmde zon·e: begane grond 

ventilatievoorziening : 

type warmteterugwinning: 

Nwtw: 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: 

Ventilatie verwarmde zone: verdieping 

ventilatievoorziening: 

type warmteterugwinning: 

Nwtw: 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: 

Ventilatie verwarmde zone: zolder 

ventilatievoorziening : 

type warmteterugwinning: 

Nwtw: 

uitschakeling door bewoners: 

type voorverwarming: 

klasse Nopw;tap aantal 

3 

[-] 

0, 600 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0,90 

Mogelijk 

badr 

1 

voorverwarming door warmteterugwinning 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0, 90 

Mogelijk 

voorverwarming door warmteterugwinning 

mechanische luchttoe- en afvoer 

kwaliteitsverklaring/overig 

0,90 

Mogelijk 

voorverwarming door warmteterugwinning 

INSTALLATIE W - VENTILATOREN 
omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

twe ventilator 

gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom 

gebalanceerde ventilatie , gelijkstroom 

INSTALLATIE W - ZONNECOLLECTOREN 

aantal 

aanr 

1 

nr. warmtapwatersysteem verwa.nningssysteem bijdrage 

1 Zonneboilercombi Zonneboilercombi opwekking 

Lbadr Laanr Lcirc d;inw 

[m) 

6-8 

[m] 

8-10 

Nze;tap 

[-] 

[m] 

0,0 

[lD!ll] 

<= 10 

Nze;verw 

[ - ] 

nr. orientatie helling Aze beschaduwing belemmeringen overstekken besch.factor 
[.] [m2) 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 west 25 11, 60 Minimale belemmering 
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INSTALLATIE W - FOTOVOLTAISCHE SYSTEMEN 
type systeem 

AC, vrij 

RE}:>v orientatie 

[-] 

0,730 west 

helling 

["] 

25 

INSTALLATIE E - VERLICHTING 
omschrijving zone 

begane grond 

verdieping 

zolder 

totaal 

Ag [m2] Qpr:ilil;vl [MJ] 

56,5 3184,36 

56,5 3184,36 

40,4 2278,97 

-------- + ---------- + 
153,3 8648,00 

RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS 
Verwanning 

Hulpenergie 

Warmtapwater 

Ventilatoren 

Verlichting 

Koeling 

Bevochtiging 

Comp. PV-cellen 

Comp. WK 

totaal 

Qpres;totaal / 

19550 

Qprim;verw 

Qprim;hulp;verw 

Qprim;tap 

Qprim;vent 

Qprim;vl 

Qprim;koel 

Qprim;bev 

Qprim;pv 

Qprim;comp;WK 

Qpres;tot 

Qpres;toel 

6792 MJ 

3594 MJ 

8960 MJ . 

5944 MJ 

8648 MJ 

0 MJ 

0 MJ 

-14389 MJ 

0 MJ 

----------------- + 

19550 MJ 

65081 MJ 

(330 * Ag;verw + 65 * Averlies) EPC 

0,31 153,3 223,0 

RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN 
Er zijn geen waarschuwingen 

EP Woningen/Woongebouwen 

Apv Spv beschaduwing 

[m2] {Wp/m2] 

20,00 130,00 Minimale belenunering 
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Maximale energiebesparing 
Woningtype 1, Oost-West-orientatie 

RESULTATEN ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS (vervolg) <1> 

Primair energieverbruik (Qprim) 

Ruimteverwarming 
Hulpenergie CV 
Tapwaterverwarming 
Ventilatie 
Verlichting 
Opbrengst PV-panelen (20 m2

, EPC) 

EPC-waarde <1> 

Aanvullend energieverbruik (Qaanv) 

Huishoudelijk \:lf.jJ 

Opbrengst PV-panelen (21 ,8 m2
, niet-EPC) 

RESULTATEN ENERGIEBESPARING 

Primair energieverbruik 
nieuwe situatie 
oude situatie 

Totaal energieverbruik 
nieuwe situatie 
oude situatie 

1. Volgens NPR 5129, rekenprogramma bij NEN 5128 

2. Volgens BAK+BEK 1997, aardgasverbruik door kookapparatuur 65m 3 

3. Volgens BAK+BEK 1997, gemiddeld huishoudelijk electriciteitsverbruik 2192 kWh 

Cijfers BAK+BEK 1997 gecontroleerd op verbruiksgegevens 2001en2002. 

Energie 

MJ 

6792 
3594 
8960 
5944 
8648 

-14389 ,,,. 
0,31 

22522 

-15683 

Energie 

MJ 

19549 
117531 

26388 
140053 

Aardgas Electriciteit 

m3 kWh 

193 

255 

448 

65 

391 

646 
940 

-1564 

413 

2192 

-1699 

65 493 

513 906 

Aardgas 
m3 

448 
3115 

86 

513 
3180 

Electriciteit 

kWh 

413 
867 

52 

906 
3059 

84 70 
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C02"reductie 

C02-uitstoot concept t.o. v. oude situatie Oude situatie Scenario's concept 
z w Z1 Z2 W1 W2 

C02-uitstoot per huishouden (per jaar) 

Door aardgasverbruik 1 kg 5496 5629 865 874 908 906 

~~;r elekt~cit;~-l1~lil~~l
2

wl·l~"BlillBmlllJIRillllilliitflllmk~Ql11i!ll!Ml~i,~m·i:~~!,I. -1··\\\,g"'l'w.liif•l.~~11~1-~~'~I•.~ 1--·li'·HI'' .-~~9~·7iàliij-2~9i71J~~~1~i;I~'-~~~·"f ~111~.~~i~ 

Besparingen per huishouden (per jaar) 
Absoluut fimn ., 

C02-uitstoot concept t.o.v. referenties (per jaar) 

ton 

Oude situatie Scenario's concept 
z w Z1 Z2 W1 W2 

1. Wijkniveau 

Woningen en orientatie 
C02-uitstoot oude situatie (per jaar) 

C02-uitstoot oude situatie (per jaar) 

~@fit 

2. Woningvoorraad 1965-1976 

Woningen 3 

COi-uitstoot per woning (over 2003) 4 

COi-uitstoot totaal (over 2003) 

C02-uitstoot totaal nieuwe situatie 

, 

3. Landelijk niveau, huishoudelijke uitstoot (per jaar) 

COi-uitstoot totaal 5 

COi-uitstoot totaal -1- C02-uitstoot voorraad '65-'76 

Landelijke CO rreductiedoelstelling tlm 2010 6 

Landelijke CO rreductiedoelstelling tlm 2010 6 

COi-uitstoot totaal nieuwe situatie 

stuks 
ton 

ton 

stuks 
ton 

Mton 

aandeel 
Mton 

Mton 

Mton 

% 

Mton 

aandeel 
Mton 

1. De verbranding van 1m 3 aardgas staat gelijk aan da uitstoot van 1, 77 kg CO 2 . 

! 

2. De opwekking van 1 kWh elektriciteit in een centrale staat gelijk aan de uitstoot van 0, 568 kg CO 2 . 

3. KWR-2002 - Ministerie van VROM, 2003 

104 
752,2 

2667,4 

"' ' 

650000 
7,8 

5,04 

32,0 

27,0 

10,0 

2,8 

260 
1915,2 

4. Gemiddelde energieverbruik 3450 m 3 aardgas & 3440 kWh electriciteit; Referentiewoningen bestaande bouw-Novem, 2001. 

37 
21 ,0 

5. www.emissieregistratia.ni - Rapporl Detawerehousa emissieregistratie; een nieuw instrument op weg naar duurzaamheid. Cijfers 2002 

67 142 
38,7 201,9 

382,3 

100% 
0,9 

100% 
27,9 

6. Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel 1, Binnenlandse maatregelen -Ministerie van VROM, 1999. Reductie in 2010 dient 10% van da uitstoot in 1990 ta bedragen. 

118 
120,6 
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Upgrading post-war dwellings with solar energy 

K. Akkermans, R. Bruijstens and M. Ham. 

Department of Architecture, Building and Planning, Eindhoven University of Technology, Netherlands. 

Abstract: This paper presents a renovation design concept tor upgrading postwar row houses in the 
Netherlands built during the period 1966-1976 (650.000 houses). Besides a low energy performance of 
these houses, its dimensions, equipment and flexibility are important issues, which do not match today's 
increased demands tor living space and comfort. 
By using active- and passive solar applications and thermal insulation; sun-orientated floor-plan divisions, 
glazed areas and cantilevers, as well as solar applications, the energy performance of these houses will be 
improved. These measurements result in a reduction of approximately 85% of the total energy consumption 
compared to the existing situation (domestic energy consumption included), in spite of an enlargement of 
50% of the floor surface, which among other things will foresee in satisfying the need tor living quality and 
convenience. By executing this concept over just 650.000 houses, the entire Dutch C02-reduction objective 
as arranged in the Kyoto-agreement could be realized. 

Conference Topic: Recycled Architecture, re-use, upgrading and rehabilitation of buildings. 
Keywords: upgrading, energy saving, solar energy, living quality and convenience. 

1. INTRODUCTION 

In the Netherlands in the period 1966-1976 
650.000 houses have been built [1). The typical front 
view is given in Fig 1. 

Figure 1: a typical front view of a post-war row house 
in the Netherlands. 

The lay-out of the ground floor (Fig. 2) 
generally consist of 6 meter wide and 8.2 meters 
deep footprint.(20' x 27') offering a 6 meter front 
façade overlooking the street and a façade at the 
back overlooking the garden. Usually the living room 
and dining room consist of some 26 m2 (260 sq.ft.), 
the kitchen usually measures 6 m2 (65 sq.ft). Further 
there is an entrance, toilet and hall with stairs to the 
first floor. 

The first floor (Fig. 3) usually contains two 
normal bedrooms and a smaller bedroom. The 
bathroom measures 3,5 m2 (38 sq.ft.). The attic, 
which only can be used as a storage room, can only 
be reached by a folding stair. 

Figure 2: Typical layout of a ground floor in terraced 
houses. 

Figure 3: Typical layout of a first floor in terraced 
houses. 
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The outside walls generally consist of non-insulated 
cavity brick walls, with single glazed wooden frames. 
The pitched roof consists of ceramic tiles over a 
cavity and a wooden roof boarding, no thermal 
insulation installed. The concrete ground floor is also 
non-insulated. 

The result of this type of construction is a poor 
energy performance. The house consumes over two 
times more primary energy (approximately 80.000 MJ 
(2]) than a house built according to today's standards 
(approximately 40.000 MJ [3]), mainly due to a high 
consumption of natural gas tor heating. This in 
combination with occupant's dissatisfaction regarding 
space, number of rooms, possibility tor flexibility and 
limited equipment of kitchen and bathroom represents 
a housing problem (4]. 

The described dwellings are outdated. The 
choice is demolition or renovation. Demolition and 
building new houses represents an enormous 
financial and ecological input. Current renovation 
methods offer only limited energy savings, with a 
maximum of 20%-35% of the total energy 
consumption. This is an outcome of insulating only 
some parts of the buildings instead of all. Also, 
application of sustainable energy sources isn't 
common in current renovation of such low-rise 
buildings. Second, regarding space and comfort, only 
kitchen and sanitary fumiture are now and then 
replaced, but surface expansion is rarely being used 
in practice [5]. 

2.APPROACH 

2.1 General 
The housing problem in the Netherlands is, 

based on a literature study, being divided into 
basically two items: high energy consumption and 
lack of space and comfort. The aim of this study was 
to create a design concept, which not only contributes 
to energy saving on a large scale, but which also 
provides in upgrading the living space and comfort of 
the houses, so that they can match again to current 
and future occupants demands. Based on further 
research specific space requirements (in m2

) and the 
requested energy use (in MJ) can be determined. 
These will be the starting points tor the design 
proposal. During the design process, with generated 
data of its energy performance, an optimal design 
proposal can be made. Finally the design proposal 
has to be analysed in relation to the starting points. 

2.2 Design concept 
Several spaces in the existing houses have to be 

enlarged. Beside this enlargement also extra spaces 
or functions have to be added. E.g. the attic has to be 
made useful, by creating a space which can easily be 
divided in more than one room by the occupant. 

Therefore in this study prefabricated light-weight 
insulated units have been designed, which can easily 
be attached to the existing supporting dividing walls. 
These units can already be provided with kitchen, 
sanitary furniture and a front facade, in a way a short 
construction time can be realized. Therefore current 
occupants can return to their houses within a short 

period of time. For the expansion of the attic these 
units will also be used, after removing the total 
existing pitched roof construction. The units, one at 
both the ground floor and the first floor, will be applied 
regarding the possibilities of using passive solar 
energy (Fig. 4). 

Building Technology aspects of the units are not 
discussed further in this paper. 

2 

Figure 4: the design concept in 4 steps trom top to 
bottom (Orientation is valid tor each picture). 
1: the existing situation (for one house). 
2: removing the existing facades and attaching the 
units, facade elements and conservatory (only south 
or west orientated). Facades are mainly 
untransparent at a north or east situation. Facades 
are mainly transparent at a south or west situation. 
3: removing the existing pitched roof top and to place 
three units on top of the second floor. 
4: applying the active solar applications on roots 
(south or west orientated). 
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2.3 Energy saving 
The energy problem is approached in different 

aspects: Thermal insulation is being applied in the 
walls, floors and roots of the units, under the existing 
ground floor and also in prefabricated facade
elements, which will replace the existing non
insulated cavity brick walls, at places where no units 
are being applied. 

Existing buildings have an existing orientation, 
often not suitable tor an intensive use of passive and 
active solar energy. In this study the existing floor 
plans have been re-designed in a way that primary 
spaces (e.g. the living room) are sun-orientated and 
that their facades mainly consist of large insulated 
glazed surfaces (Fig. 5). 

Figure 5: Floor plan new situation. 

N 

W~ .... ·. :·;·> .. ·.·• ·. •.E w .. ' ' ·' 
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The units have been located in a way that a 
maximum use of passive energy is possible. The unit 
at the first floor creates a cantilever, which prevents 
the living room trom overheating in summer situation. 
The living room can be heated by the sun in winter 
situation. Underneath the cantilever, a conservatory is 
applied to reduce energy losses due to transmission. 
Besides this energetic function, it is a welcome 
additional covered outdoor space of 13,5 m2 

(145 sq.ft.) (Fig. 6). 
Active solar applications being used are thermal 

active solar applications (9-11 m2
; 100-120 sq.ft. 

depending on orientation~ and photo-voltaic solar 
applications (PV) (41-48 m ; 455-520 sq.ft. depending 
on orientation). Both are applied sun-orientated and 
on top of the flat roots of the new units, with a sloping 
gradient of 25 degrees. Some of these applications 
also create cantilevers tor facade windows lying 
below (Fig. 6). 

.. .... ···· 

Existing construction contour 

- Prefabricated units 
- Prefabricated facade elements, mainly untransparent surface 
lllDlllli!D Prefabricated facade elements, mainly glazed surface 

- Active thermal I photo-voltaic applications = Non-insulated glazed façade (conservatory) 
lnclination of the sun at noen in summer situation Oune. 60 degrees) 

Jnclination of the sun at noen in winter situation (december, 20 degrees) 

Figure 6: Cross-section tor the new situation. New 
units, façade elements and solar applications are 
hatched and the tormer contour is dashed. 

3. RESULTS 

3.1 Total energy savings 
The total energy consumption, consisting of 

primary energy consumption and domestic energy 
consumption, in the new situation is reduced by more 
then 84% tor west-orientated houses [6]. This stands 
tor an energy reduction trom approximately 100.000 
MJ into a new energy consumption of approximately 
16.500 MJ. South-orientated houses reach a 87,5% 
reduction which results in a new energy consumption 
of approximately 12.400 MJ (Fig. 7). 

These reductions have to be seen regarding to 
the expansion in floor surface by 50 m2 (540 sq.ft.) 
which results in a 35% larger volume. Also the 
surfaces of ground floor, facades en roof increase all 
together by 50%. 
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Figure 7: Comparison between energy consumption 
in existing and new situation; the energy consumption 
of newly build houses according to energy standards 
in 2002 is given as a reference. 
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3.2 Natural gas savings 
By using passive solar energy, a significant 

amount of solar boiler surface and by applying 
insulation (minimum U=O, 125 W/m2K) to all of the 
building parts, the consumption of natural gas is 
reduced by over 75% [6). This includes domestic 
energy consumption. The amount of the new 
consumption of natural gas is 500 m3 (Fig . 8). 
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Figure 8: Comparison between average natural gas 
consumption in existing and new situation (west
orientated houses). Domestic use contains energy 
consumption tor cooking [7]. 

3.3 Electricity savings 
In the existing situation almost no electricity was 

used due to natural ventilation. In the new situation, a 
mechanica! ventilation system, using heat-recovery 
and new heating installations demand more electricity 
( 1033 kWh of electricity a year [6)). lncluding the 
average domestic use of electricity [7) , the total 
demand tor electricity is 4162 kWh/year [6). 

Theretore a mono-crystalline PV-system of 41 m2 

(455 sq.ft.) is being applied, which results in a rated 
power of 5425 Wp for each south-orientated house. 
This equals a supply of 4300 kWh of electricity a year 
[6). West-orientated houses generate 6300 Wp each 
(48 m2 PV-system, 522 sq.ft.), which equals 4400 
kWh/year [6). 

So, by using as much as the average domestic 
electricity use, it's even possible to sell the self 
generated electricity to electricity companies, in a way 
occupants even can lower their total energy costs. 

Generating electricity at power plants consumes 
2,5 times more primary energy, because during 
transport to users a 60% of energy is lost. So by 
using self generated electricity, energy savings at 
power plants also appears as a positive side effect. 

3.4 Solar applications 
lntegration of the several solar applications in this 

concept results in a saving amount of over 84% 
(67.200 MJ/year) on the total energy consumption (for 
west-orientated houses) [6). Within this saving 
amount, PV-applications contribute tor over 30% and 
active thermal applications contribute tor over 10% 
[6). 

3.5 C02-reduction 
The domestic C02-reduction objective tor the 

Dutch government amounts 2 Mton over the period 
1990-2010. This stands tor 10% of the level of 
emissions in 1990 (20 Mton) [8). 

Actually, these emissions only depend on 
domestic consumption of natural gas. However, 
because of the addition of energy consumption by 
electricity, which norrnally is calculated to the energy 
industry, the C02-reduction objective in this study was 
increased to 2,8 Mton . 

The C02-emissions caused by the existing 
situation approximately amounts 3,8 Mton over 
650.000 houses. This is the result of an averfge 
emission of 6000 kg C02 tor each house (1m of 
natural gas results in an emission of 1, 78 kg C02 and 
1 kWh of electricity generated results in an emission 
of 0,56 kg C02). 

In the new situation the C02-emmissions will be 
approximately 0,5 Mton over 650.000 houses. This is 
the result of a reduction by an average of 5275 kg of 
C02 tor each house (depending on the orientation). 

So a reduction of over 3 Mton is being realized, 
equal to 12 % reduction on the total of dome~tic 
emissions (level 1990). This means that by applytng 
this concept to only 650.000 houses can provide in 
the total domestic C02-reduction objective and even 
beyond. 

4. CONCLUSIONS 

Renovation is preferred to the combination of 
demolition and new development. An environmental 
aspect is the larger amount of rubble, not only during 
demolition but also during construction. Economical 
and social aspects are e.g. low production capacity 
needed, no negative effects to the tight housing 
market and the cultural value and infrastructure of 
existing neighbourhoods is preserved. 

Using this concept, instead of traditional 
renovation methods, it's possible to upgrade houses 
tor another 40 years within a short period, to even 
beyond today's standards of energy consumption and 
living quality and convenience. 

The costs saved by using the existing structure, 
combined with de energy costs savings over 40 
years, make this concept economie manageable. 

Applying this concept to the total amount of 
terraced houses build in the period 1966-1976, the 
government goal of domestic C02-reduction (2,8 
Mton tor 2010) can be realized by only these 650.000 
houses. Because of the short construction time, this is 
also practically possible, without using al the 
production capacity tor new housing development. 
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