
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Wat is duurzaam wonen?
een onderlinge vergelijking tussen verschillende duurzaamheidsindicatoren

de Vaan, C.F.M.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a2584f74-a1a7-417e-a863-fdde96525510


ARR 
2008 
BWK 

4049 



Wat is duurzaam wonen? 
Een onderlinge vergelijking tussen verschillende duurzaamheidsindicatoren. 

Christa de Vaan 

IDnr : 0571439 

christadevaan@hotmail .com 

Technische universiteit Eindhoven 

Building Physics and Systems 

Physics of the build environment 

1 8 december 2007 

AFSTUDEERHOOG LERAAR: 

Prof. dr. ir. J.L.M . Hensen (TU/e) 

AFSTUDEERBEGELEIDERS: 

Prof, ir. P.G.S. Rutten (TU / e) 

dr.ir.ing. A.W.M. van Schijndel (TU / e) 

Met dank aan : 

Ir. S.C. Jansen (TU delft) 

Dr.ir. G. Korevaar (TU delft) 

( 



VOORWOORD 

Dit rapport is geschreven voor mijn afstudeerproject voor de master Architecture Building and Planning aan 

de faculteit Building Physics and Systems aan de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). Het 

onderzoeksvoorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van een afstudeeronderzoeksvraag welke door 

prof, ir. P.G.S. Rutten werd opgesteld onder de titel; "Energy autarkie Living". Het doel van het hiervoor 

beschreven onderzoek is het onderzoeken van de mogelijkheden om woningen zo uit te voeren dat zij 

netto energie produceren met behulp van duurzame energiebronnen. Hiervoor zou een woonhuis worden 

ontworpen welke voldoende energie produceert om te voldoen aan de hedendaagse comforteisen van de 

gebruikers. De eerste analyse van deze onderzoeksvraag bracht aan het licht dat het wellicht interessant 

zou zijn deze onderzoeksvraag te herformuleren. Er is een groot aanbod aan literatuur over energie zuinig 

bouwen, maar wat opvalt, is dat hieruit geen algemene richtlijn voor energiezuinig bouwen kan worden 

gedestilleerd. Voor een energiezuinig gebouwconcept kan worden ontwikkeld zou eerst moeten worden 

nagedacht over een methode waarin de verschillende strategieën kunnen worden beoordeeld en waarin de 

uiteindelijke milieuvriendelijkheid van een gebouw kan worden gedefinieerd. 

De interesse in duurzame technologie (in de breedste zin van het woord) is in de loop van mijn studie 

ontwikkeld. Door mijn stage bij Arup in Amsterdam heb ik kunnen ervaren welke invloed de ontwikkeling 

van duurzame technologie heeft op de huidige bouw- en installatietechniek en die van de toekomst. Dat 

duurzame technologie een toekomst heeft is zeker, maar hoe die toekomst eruit ziet is een continu punt 

van discussie. Alleen doormiddel van onderzoek kan deze toekomst stukje bij beetje worden ingevuld 

totdat deze het heden representeert. De manier waarop andere landen deze ontwikkeling beleven heb ik 

kunnen ervaren tijdens 'Project Japan 2007' van studievereniging CHEOPS waarvoor ik mede 

verantwoordelijk was voor de organisatie en waarin ik de onder ander de leiding had over het onderzoek 

duurzame technologie (uitgevoerd voor Eneco Energie). Tijdens dit onderzoek werden de huidige situatie en 

het toekomstbeeld van zowel Nederland als Japan met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat beide landen in 

dit opzicht meer van elkaar verschillen dan men in eerste instantie zou verwachten. Het begrip 

duurzaamheid en wat daarvoor van belang is blijkt daarnaast ook voor beide landen sterk te verschillen. 

Mijn dank gaat uit naar mijn afstudeerbegeleiders aan de TU/e, prof. dr. ir. J. Hen sen, prof, ir. P. 

Rutten en dr. ir, j. van Schijndel, op wie ik een beroep heb mogen doen tijdens mijn afstudeertraject 

Daarnaast dank ik ook Dr. Ir Korevaar en Ir. S.C Jansen van de Technische Universiteit in Delft voor de 

inhoudelijke kennis uitwisseling. Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn collega's bij Arup Amsterdam voor 

hun geduld en interesse. 



SAMENVATTING 

Duurzaamheid is een begrip geworden waarmee iedereen, dankzij de grote publiciteit en initiatieven van 

bijvoorbeeld All Gore en Bill Clinton, bekend is, maar daadwerkelijk een definitie plaatsen bij dit begrip 

blijkt een moeilijkere opgave. Hoe moeten we duurzaamheid definiëren als er al zo vee l verschillende 

manieren zijn waarop we het kunnen uitdrukken? 

In dit onderzoek worden verschillende duurzaamheidsindicatoren met elkaar vergeleken : te noemen 

energieverbruik, exergieverbruik, emissie, de energieprestatiecoëfficiënt, LEED, GPR en CASBEE. Hoewel de 

achterliggende gedachte gelijk is, drukt ieder van deze 'duurzaamheids indicatoren' toch iets anders uit. De 

vraag is of de keuze voor een bepaalde duurzaamheidsindicator van invloed is op het oordeel van een 

gebouw of systeem. Met andere woorden: kan het zijn dat op basis van de ene indicator een ander systeem 

wordt geprefereerd dan op basis van een andere? En welk van deze indicatoren is het meest geschikt in 

welke situatie ongeacht de eventuele verschillen? Want wat is duurzaam? En waar wordt dit op gebaseerd? 

Het onderzoek is opgesplitst in twee verschillende deelonderzoeken . In het eerste deelonderzoek worden 

vijf verschillende verwarmingsconcepten voor een referentietussenwoning geanalyseerd op energieverbru ik, 

exergie'verbruik' de uitgestoten emissies en de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De energie, exergie en 

emissie van het systeem zijn hierbij bekeken voor twee verschillende systeemgrenzen: primair- en finaal 

verbruik. De resultaten werden ten opzichte van elkaar vergeleken en de relatieve verschillen geanalyseerd. 

In het tweede deelonderzoek werden de gebouwevaluatietools, LEED, GPR en CASBEE, met elkaar vergeleken 

op basis van de puntenwaardering per geëvalueerde factor. Daaruit is bepaald in hoeverre deze tools qua 

beoordeling en opzet van elkaar verschillen. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gekozen indicator en systeemgrens wel degelij k van 

invloed is op het oordeel. Daarnaast blijkt echter dat op grond van een exergie analyses voor bouwkundige 

installaties vaak niet meer informatie wordt verkregen dan op basis van een energieanalyse. Het 

exergieconcept op zich en begrip voor de theorie leidt echter wel tot een beter inzicht in de 

thermodynamica. 

Gebouwevaluatietools (zoals LEED, GPR en CASBEE) verschaffen een totale evaluatie van een gebouw en de 

installaties en geven daadoor een completer beeld, maar zijn minder specifiek . Daarnaast verschil len de 

gebouwevaluatietools veel ten opzichte van elkaar. Voor de bepaling van de duurzaamheid is de primaire 

systeemgrens het meest zeggend, daarbij moet men zich echter wel bewust zijn dat de invloed van de 

energievoorziening op de output groot is. De aandacht voor duurzame technologie is in hoofdzaak het 

gevolg van twee verschillende ontwikkelingen. Enerzijds zijn dat de gevolge die het energieverbruik 

klaarblijkelijk heeft op ons milieu en daarnaast de politieke en economische afhankelijkheid die deze met 

zich mee brengt. Analyses met de eerste genoemde ontwikkeling als drijfveer zouden het beste de emissie 

als indicator kunnen toepassen voor de tweede genoemde ontwikkeling is een energieanalyse waarschij nlijk 

het meest geschikt. 



In dit onderzoek werden verschillende energiesystemen geanalyseerd. 'Onbedoeld' kunnen op deze manier 

meer resultaten worden afgeleid dan enkel het antwoord op de onderzoeksvraag. Om die rede werden ook 

het comfort, de kosten, de implementatie van een warm tapwatersysteem en het effect van 

energiebesparingen op de resultaten van de systeemanalyse besproken. 



SUMMARY 

Now a days everybody is familiar with word sustainability, thanks to lots of publicity by the media and 

initiatives by for example All Gore and Bill Clinton. But defining the word sustainability seems to be a 

harder task. How should wedefine 'sustainability' if there al ready are so many ways of expressing it? 

In this research several sustainabilityindicators are compared: energy-usage, exergy-'usage', emission, the 

energyprestationcoefficient, LEED, GPR and CASBEE. However all factor express sustainability in some sort 

of way they all differ. The question is , if these sustainabilityindicators influence our judgment of a system 

or building? And which of these sustainabilityindicators should be used in which circumstances? And where 

should we base these judgments on? 

The research has been split up in two sub-researches . In the first sub-researche five different 

heatingconcepts are for a reference row house are being analyzed on energy-usage, exergy-usage, 

emission and the energyprestationcoefficient. Thereby the energy- and exergy-usage and the emissions 

are analyzed for two different system boundaries: primary- and fmal energy-usage. The results are 

compared and the relative differences where analyzed . 

In the second sub-researche the buildingevaluationtools, LEED, GPR and CASBEE have been analyzed on 

there differences in score per factor. The results are used to analyze in what way these tools differ. 

The results teil us that the sustainabilityindicators in fact does influence our judgment of a system. Apart 

from that can be concluded that an exergyanalyses in most cases does notprovide more information than a 

energyanalyses. The exergytheory in fact does leadtoa better understanding of thermodynamics . 

Buildingevaluationtools (such as LEED, GPR and CASBEE) do provide us with a total evaluation of the 

building and its services, but are cause of that also less specific in there evaluation. Apart from that 

buildingevaluationtools differ a lot from each other . When judging the sustainability the primary system 

boundary gives us the most information, but one must keep in mind that the energy can depend to a large 

extend on the local site-to-source conversions . 

Our interest in sustainability is mainly the cause of two developments . On the one hand there are the 

results energy-usages has on our environment and on the other hand we have politica! and economie 

dependence. Analyses which are being driven by the first development should use emissionanalyses as 

sustainabilityindicators and those driven by the second should use primary energy analyses as indicator. 

In this research different systems have been analyzed. Unintentional we can derive more conclusions from 

this research than intended . For this reason, also comfort, costs, the implementation of warm water supply 

and the effect of energysavings on the results arealso discussed. 
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1. 0NDERZOEKSDEFINITIE 

1 .1 Probleemstelling 

Zonder energie staat alles stil. Dit geldt om te beginnen voor het leven zelf. De mens is er door 

technologieontwikkelingen in geslaagd in steeds meer en in steeds complexere behoefte te voorzien. De 

hele ontwikkeling heeft ertoe geleid dat onze maatschappij bijna geheel afhankelijk is geworden van 

fossiele brandstoffen . In de EU draait de energievoorziening voor 85% op fossiele brandstoffen. In 

Nederland is dit percentage 96% [38] . Energie is niet zomaar een product . Het is de levensvoorwaarde voor 

al onze maatschappelijke processen . Daarom is het ook zo'n groot probleem dat onze huidige 

energievoorziening, bijna geheel gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen , niet duurzaam is. 

Aan het gebruik van fossiele brandstoffen zijn grote risico 's verbonden die een langetermijnkarakter 

hebben en daardoor volgende generaties kunnen treffen. Onder de gevolgen kunnen worden genoemd: 

gezondheidsschade, verzuring, versterking van het broeikaseffect en klimaatverandering . Naast deze 

problemen is de laatste decennia het besef ontstaan dat fossiele brandstoffen eindig zijn waardoor de 

afnemende voorraad voor wereldpolitieke risico's zorgt en daarmee samenhangend: politieke en 

economische afhankelijkheid. 

Figuur 1: Energieconsumptie 

per capita in ton olie 

equivalent (toe) 

,_ ._,. 
1 1>.)0 . ....... 

. .. ,a 

• ••• 
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De verwarming, koeling en verlichting van gebouwen draagt voor meer dan 1 /3 bij aan de totale primaire 

energievraag van de wereld [2]. Omdat energiebesparende maatregelingen in bestaande gebouwen 

moeilijker zijn in te passen en omdat gebouwen een relatief lange levensduur hebben, is het van belang dat 

zo snel mogelijk energiezuinigere gebouwen worden ontworpen . Gestimuleerd door de huidige wetgeving 

is de laatste jaren veel onderzoek verricht naar duurzame gebouwen en zijn er verschillende duurzame 

bouwkundige- en installatieconcepten ontwikkeld . De mate van duurzaamheid van een gebouw of concept 

2 



wordt daarbij vaak uitgedrukt in de EPC- waarde 1, de energievraag of het primaire energieverbruik. Hoewel 

de achterliggende gedachte gelijk is, drukt ieder van deze 'duurzaamheidsindicatoren ' toch iets anders uit. 

De energievraag zegt bijvoorbeeld over het algemeen alleen iets over de energiebehoefte van de afnemer 

zelf. Terwijl het primaire energieverbruik de efficiëntie vanaf de bron daarbij in beschouwing neemt. Een 

andere manier om de duurzaamheid uit te drukken welke minder vaak wordt toegepast is door de emissie 

van schadelijke stoffen te beschouwen . Met de emissie wordt direct de relatie gelegd tussen het concept en 

de gevolgen voor het milieu. Weer een andere manier om een systeem, proces of gebouw te beoordelen is 

op basis van de energiekwaliteit , de exergie , in plaats van enkel de kwantiteit, zoals bij een energieanalyse . 

Op deze manier kan worden bepaald wat het kwaliteitverlies is van de verschillende gebouw- en 

installatiegerelateerde processen. Daarnaast zijn de afgelopen jaren een groot aantal gebouwevaluatietools 

ontwikkeld, welke de duurzaamheid van een gebouw en installatie in een zo breed mogelijke zin proberen 

uit te drukken. 

De vraag is of de keuze voor een bepaalde duurzaamheidsindicator van invloed is op het oordeel van een 

gebouw of systeem. Met andere woorden: kan het zijn dat op basis van de ene indicator een ander systeem 

wordt geprefereerd dan op basis van een andere? En welk van deze indicatoren is het meest geschikt in 

welke situatie ongeacht de eventuele verschillen7 Wat is duurzaam? En waar wordt dit op gebaseerd? 

"lt is DIFFICUL T to get a man to understand 
something when his SALARY depends upon his 

NOT UNDERST ANDI NG IT" Upton s1ncra~r 

1 Energieprestatiecoëfficiënt 

3 



1 .2 Doelstelling 

Het doel van deze studie is na te gaan in hoeverre de gekozen duurzaamheidsindicator van invloed is op 

het oordeel van een installatietechnisch concept. Een ander doel is inzicht te verschaffen in deze 

verschillende indicatoren en daarmee een uitspraak te doen over de toepassing van die specifieke indicator 

in verhouding tot andere . 

De volgende indicatoren zullen hierbij worden beschouwd : 

- Energie 

- Exergie 

- Emissie 

- EPC 

- Gebouwevaluatietools (LEED, GPR, CASBEE) 

De energie, exergie en emissie zijn hierbij bekeken voor twee verschillende systeemgrenzen : primair- en 

finaal verbruik (zie hoofdstuk 2) . 

1.3 Werkwijze en afbakening onderzoek 

Het energieverbruik 2 , het exergieverlies, de uitstoot van schadelijke stoffen en de EPC kunnen niet één op 

één met elkaar worden vergeleken . Hoewel al deze grootheden iets zeggen over de zogenaamde 

duurzaamheid drukken zij dit op een verschillende manier uit. Energie en exergie kunnen dan wel beide in 

dezelfde eenheden (bijv. Watt) worden uitgedrukt, ook hierbij is een directe vergelijking niet mogelijk. Een 

onderlinge vergelijking tussen de verschillende indicatoren kan alleen gemaakt worden op basis van 

relatieve verschillen. In het gunstigste geval zouden de verschillen moeten worden geanalyseerd aan de 

hand van een soort van glijdende schaal voor de inputfactoren, waarbij bewegend van het minimum naar 

het max imum van de schaal, het effect kan worden geregistreerd op de output. In de vorm van bijvoorbeeld 

een gevoeligheidsanalyse zou dit op gebouwniveau nog wel mogelijk zijn. Zo zou bijvoorbeeld kunnen 

worden geanalyseerd welk effect een toenemende isolatiewaarde van de gebouwomhulling heeft op deze 

indicatoren . Voorafgaand aan een dergelijke analyse kan echter al worden voorspeld dat hiermee vrijwel 

geen verschillen aan het licht komen . De emissie van schadelijke stoffen is bijvoorbeeld een direct gevolg 

van het energieverbruik. Wanneer de isolatiewaarde toeneemt, waardoor het energieverbruik afneemt, zal 

dus ook de emissie evenredig afnemen. 

De werktuigbouwkundige installatie van het gebouw zelf heeft naar verwachting een veel groter effect op 

het relatieve verschil tussen de duurzaamheidindicatoren. Het nadeel van een analyse van deze 

bouwkundige installaties is echter dat op iedere installatie andere inputfactoren van invloed zijn, wat een 

glijdende schaal onmogelijk maakt. Om die reden is ervoor gekozen vijf concepten te modelleren waarbij 

de resultaten met elkaar zijn vergeleken . Op deze manier bestaat echter het risico dat sommige verschillen 

tussen indicatoren niet aan het licht komen. Wanneer bijvoorbeeld in het geval van 2 concepten steeds voor 

iedere indicator concept 1 het gunstigste blijkt, kan hieruit niet automatisch worden geconcludeerd dat de 

keuze van de duurzaamheidsindicator ondergeschikt is aan het oordeel dat men op basis van deze keuze 

maakt. Het kan immers zo zijn dat de resultaten toevalligerwijs tot een zelfde oordeel leiden en dat 

wanneer was gekozen voor een ander concept de verschillen wel aan het licht waren gekomen . Om die 

' Feitelijk kan niet worden gesproken van energieverbruik, aangezien energie niet verloren kan gaan . zoals is vastgelegd in de eerste 
hoofdwet van de thermodynamica (zie paragraaf 2 . I). 
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reden is het van belang dat een goede afweging wordt gemaakt voor de systeemkeuze en dat resultaten 

goed worden geanalyseerd. 

Omdat het onderzoek zich richt op het installatieconcept van een gebouw is ervoor gekozen om in ieder 

concept steeds hetzelfde gebouw met dezelfde bouwkundige kenmerken te voorzien van een ander 

installatieconcept Op deze manier kunnen eventuele verschillen in het installatieconcept direct worden 

toegeschreven aan de installaties. 

10% 

o \Kijstaand 
12% • 2'1 kap woning 

• hoek woning 
• tussen woning 
• Portiekwoning 
o Galerijwoning 

Figuur 2: Verhouding type 

woningen in Nederland 29% 

Gekozen is om een woning te analyseren. De woningbouwsector in zijn geheel is echter vrij divers. 

Aangezien tussenwoningen op landelijk niveau het meeste voorkomen (figuur 2) is er voor gekozen om dit 

type woning te analyseren . Als uitgangspunt voor de analyse is de referentietussenwoning van 

SenterNovem aangehouden. (Bijlage 1) . 

In figuur 3 is het primaire energieverbruik van een gemiddeld huishouden in een nieuwbouwwoning (type 

tuinkamerwoning) weergegeven. De werktuigbouwkundige installaties hebben hierin alleen invloed op het 

energieverbruik voor ruimteverwarming, tapwaterverwarming en het elektriciteitverbruik voor pompen en 

ventilatoren . Het energieverbruik voor elektrische huishoudelijke apparatuur om te koken en voor 

verlichting vallen daarom buiten het kader van dit onderzoek. 

Ruimte-

Tapwater-

Koken (op gas) 

Figuur 3: Indicatie van het 

primaire energieverbruik 

van een gemiddeld 

huishouden in een 

tuinkamerwoning met 

een EPC van 1 ,0. [39] 

Elektriciteit voor 
installaties (pomp, 

ventilatoren) 
huishoudelijke 
apparatuur 

5 

Uit dit type onderzoek kunnen 'onbedoeld' meer resultaten worden afgeleid dan enkel het antwoord op de 

onderzoeksvraag. Want bij de beoordeling van verschillende systemen is niet alleen verschil in resultaten 

Interessant, maar ook kan uit de resultaten op zich belangrijke informatie worden gehaald. Bijvoorbeeld: 

wat is het duurzaamste concept in deze analyse? Om die reden is het van belang een juist beeld te geven 

van de onderzochte concepten . Zo geeft de duurzaamheid op zich niet een volledig beeld. Het meest 



duurzame klimaatsysteem is immers nog altijd geen verwarming en koeling. Naast de duurzaamheid wordt 

om die reden ook informatie gegeven over het comfort en de kosten van de systemen. 

Door de stijging van de welvaart en de groeiende behoefte aan comfort en luxe worden de laatste jaren in 

veel woningen ook koelinstallaties geïnstalleerd. Om rekening te houden met dit verwachtingspatroon is 

ook de koelinstallatie van een woning in geanalyseerd. Daarnaast is een uitspraak gedaan over de 

verwachte invloed van de implementatie van een warmtapwaterinstallatie in de analyse geanalyseerd en het 

effect van energiebesparende maatregelingen per systeem. 

1.4 Reeds verricht onderzoek 

Er zijn vele studies gewijd aan de vraag hoe een duurzame woning er uit zou moeten zien met behoud van 

het wooncomfort (bv. [62],[63],[64]en [65]). Onder de noemer autarkisch, Ouroboros, passief, C02-

neutraal, energiebalans, down-2- 000, energieneutraal, balansstraat energie- indifferent, en nul- energie is 

ook al een groot aantal concepten daadwerkelijk gerealiseerd. Dit wil echter niet zeggen dat we een 

duidelijk beeld hebben van het traject dat moet worden doorlopen en de maatregelen die moeten worden 

genomen om tot een energiezuinig ontwerp te komen. In eerste instantie lijkt het of bepaalde ingrediënten 

- zoals : goede thermische isolatie van de gebouwomhulling, zuid oriëntatie van het gebouw, veel ramen 

met overstekken op het zuiden, PV-cellen op het dak en lange-termijn- energie-opslag in de bodem 

automatisch leiden tot een energiezuiniger concept. Voor vrijwel alle energiestrategieën blijken echter 

tegenargumenten te bedenken. Naast het feit dat er heel veel factoren zijn die invloed uitoefenen op de 

prestatie van een gebouw blijkt er dus ook nog een aan aantal verschillende manieren te zijn om deze 

prestatie in uit te drukken . 

Sinds 1995 worden in het Bouwbesluit eisen gesteld ten aanzien van de energiezuinigheid en zijn de 

energieprestatienormen geïntroduceerd. ledere nieuwbouwwoning wordt sinds die tijd getoetst aan de 

EPN 3 . Op dit moment mag de EPC-waarde van een nieuwbouwwoning maximaal 0,8 bedragen . 

Exergie is een veel minder bekende term binnen de bouw- en installatiebranche. Een voorbeeld van een 

exergetische woning is het ontwerp van de architectJon Kristinsson voor een prijsvraag voor het Knooppunt 

Arnhem-Nijmegen (KAN) (figuur 4). 

Figuur 4: Exergiewoning 

Kri stinsson 1999 

l EPN : Energ ieprestatienorm 

HeL 
tnetgiedak 
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De woningen zijn voorzien van een bodemopslagsysteem in combinatie met een warmtepomp. Daarnaast is 

het project voorzien van parabolische zonnecollectoren voor het verwarmen van tapwater, die aan het 

bodemopslagsysteem zijn gekoppeld. Zonnecellen op het dak dienen in het ontwerp als 

elektriciteitsvoorziening, terwijl via daklichten en zonnereflectoren op een passieve manier gebruik wordt 

gemaakt van zon ne-energie. 

Een ander prijswinnend exergieproject is het Ouroboros project (figuur 5). Dit project van de universiteit 

van Minnesota (geleid door professor Holloway) werd geïnspireerd door de Griekse mythe over een 

slangachtig schepsel, genaamd Ouroboros, dat overleefde door te eten van zijn staart. Ouroboros was 

daarmee zelfvoorzienend. Exergie onderzoeker Marc Rosen was echter van mening dat Ouroboros wel 

degelijk een effect moet hebben gehad op zijn omgeving. Dit vanwege het feit dat Ouroboros, tengevolge 

van de kwaliteitafname exergy moet hebben verbruikt om zijn staart in een gelijkwaardig deel van zijn 

lichaam te regenereren. Deze denkwijze is ook van toepassing op het Ouroboros-huis. Hoewel de woning 

zelfvoorzienend is, is er voor zijn bestaan wel degelijk input van energie nodig (bv. zonlicht en materialen). 

Deze input zal uiteindelijk degraderen (zonlicht in warmte, materialen in afval) en in het milieu 

terechtkomen. 

Figuur 5: De Ouroboros 

woning (Holloway, 

2001) 
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In het LowEx Guidebook [20] wordt een overzicht gegeven van de verschillende exergetische componenten 

die in gebouwen kunnen worden toegepast. De systemen die hierin worden genoemd zijn echter niet zeer 

vernieuwend en zouden ook in een energiehandboek kunnen worden beschreven. Is een exergetische 

woning niet automatisch ook een energetische woning en andersom? Er is een beperkt aantal onderzoeken 

gedaan waarin wordt getracht het verband te leggen tussen energie en exergie. In bijlage 111 worden 

verschillende exergie-analyses beschreven die betrekking hebben op de gebouwde omgeving. Deze 

onderzoeken lijken allen veelbelovend, maar op het punt -wat te doen met deze resultaten- blijven de 

conclusies onduidelijk. Het is misschien wel duidelijk welke conclusies er uit deze resultaten kunnen 

worden getrokken, maar het blijft onduidelijk tot welk inzicht de exergie-analyse zou moeten leiden welke 

niet al vanuit het energetisch oogpunt kon worden verwoord. 



In de meeste studies waarbij over C02-reductie wordt gesproken, wordt de C02-reductie uiteindelijke 

uitgedrukt in energiebesparing of in het energieverbruik. Daarmee kan belangrijke informatie betreffende 

de emissie echter verloren gaan . 

Het aantal studies waarbij daadwerkelijk het ontwerp is gebaseerd op de reductie van C02 is beperkt. De 

nieuw ontworpen stad Dongtan in China (figuur 6) is een voorbeeld van zo'n studie. De C02 uitstoot van 

deze stad is volgens ontwerp nul en het energieverbruik is beperkt . 

Figuur 6 : Impressie van 

Dongtan,'" 's werelds 

eerste duurzame 

stad" in China. 

Er zijn voor zover bekend weinig studies waarin de duurzaamheid van gebouwen op verschillende manieren 

wordt uitgedrukt en met elkaar worden vergeleken. In "Zero Energy Buildings: A Critica! Look at the 

Definition" [66] worden de verschillen tussen een aantal analyses theoretisch toegelicht. De auteurs 

beschrijven in dit onderzoek dat de definitie 'zero energy' op een aantal verschillende manieren kan 

worden omschreven. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat deze definitie van 'zero energy' een zeer 

grote invloed kan uitoefenen op het uiteindelijke ontwerp van het gebouw. Als dit daadwerkelijk zo is dan 

is het des temeer van belang dat de juiste afweging wordt gemaakt voor een 'duurzaamheidsindicator' . 
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2 . METHODOLOGIE 

2.1 Energie en exergie 

Al in 1 873 beschreef de Amerikaan J.W. Gibbs wat hij noemde de availability (beschikbaarheid) van energie. 

De term exergie werd door Zora Rant (1904-1972) in 1953 geïntroduceerd en komt van de Griekse 

woorden 'ex ' (extern) en 'ergos' (arbeid) . De term availability wordt echter nog steeds gebruikt in de 

Amerikaanse literatuur. 

De term exergie is dus nog vrij nieuw, de ideeën waarop de term is gebaseerd, de eerste en tweede 

hoofdwet van de thermodynamica, zijn echter al sinds de negentiende eeuw bekend. Het gebruik van 

exergie voor het beoordelen van verschillende systemen is pas langzaam op gang gekomen. Een klein 

aantal onderzoekers en ingenieurs gebruikt exergie-analyses. De meesten beperken zich echter tot de 

eerste hoofdwet van de thermodynamica . 

De eerste hoofdwet van de thermodynamica, de wet van behoud van energie, leert dat energie kan worden 

omgezet van de ene vorm naar een andere, maar niet kan ontstaan of verloren gaan . Als dit waar is, 

waarom hergebruiken we de energie en materie uit de output dan niet direct weer als input? Als dit 

mogelijk was dan betekende dit de oplossing voor de meeste milieu- en energieproblemen . Ook termen als 

energieverbruik en energiebesparing zijn in conflict met de eerste hoofdwet van de thermodynamica, 

omdat deze voorschrijft dat de totale hoeveelheid energie behouden blijft. Klaarblijkelijk is er toch een 

verschil tussen de energie input en output van een systeem. Er gaat als het ware een gedeelte van de 

kwaliteit van de energie tijdens de omzetting verloren waardoor deze niet meer volledig inzetbaar is als 

ingaande energiestroom. 

Exergie geeft in wezen de kwaliteit aan van energie . Het is bijvoorbeeld voor de handliggend dat 1 00 kj 

elektriciteit opgeslagen in een 12 V /2 .3Ah auto accu waardevoller is (een hogere kwaliteit bezit) en 

gemakkelijker te transformeren in "iets nuttigs" dan dezelfde 100 kJ energie opgeslagen in 1 kg water op 

een temperatuur van 43 "C bij een omgevingstemperatuur van 20 ' C (figuur 7) . De elektriciteit afkomstig 

van de accu kan worden gebruikt voor machines zoals computers, of om een lamp van 40W 42 min op te 

laten branden , of voor het opwarmen van 1 kg water met 23 'C. Dezelfde energiehoeveelheid aan warmte in 

het water kan slechts worden gebruikt om de handen of de vaat mee te wassen. Met deze vergelijking 

wordt duidelijk dat er een verschil is in energiekwaliteit. Door het introduceren van de term exergie houden 

we rekening met zowel de kwaliteit als de kwantiteit van energie . 

• In Engelstalige literatuur gebruikt men ook wel de volgende uitdrukkingen voor exergie: available energy, exergic energy, essergy 

(essence of energy), utilizable energy, available useful work, max imum (of minimum) work, maximum (or minimum) work content, 

reversible work, en ideal work. 
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Figuur 7 : Voorbeeld 

exergieverschil, 

vergelijking accu en pan 

warm water 100 kJ 100 kJ 
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2. I. I Exergie in de gebouwde omgeving 

Exergie is een begrip dat in toenemende mate wordt gebruikt in kwalitatieve energiebeschouwingen in 

onder andere de werktuigbouwkunde, de chemie en in industriële processen. Binnen de bouwfysica en 

bouwkundige installatietechniek geniet de term echter zeer beperkte bekendheid . Gebouwen dragen echter 

voor meer dan één derde bij aan de primaire energievraag van de wereld en een groot deel hiervan wordt 

verbruikt om de ruimtetemperatuur op 20 'C te houden. Door het lage temperatuurniveau is de 

daadwerkelijke vraag naar exergie voor ruimteverwarming en koeling applicaties laag . In de meeste 

gevallen wordt de vraag echter ingevuld met hoogwaardige energiebronnen, zoals fossiele energie en 

elektriciteit. Daarnaast is de temperatuur van het afgiftesysteem in de gebouwen (bijvoorbeeld radiatoren) 

vaak veel hoger dan wat vereist is als het gaat om thermisch comfort en efficiënt gebruik van duurzame 

energiebronnen en passieve strategieën . De bouwsector heeft daarom juist een grote behoefte aan een 

betere afstemming tussen energievoorziening en behoefte . 

Binnen de bouw- en installatiesector en advieswereld is tegenwoordig het besef doorgedrongen dat in deze 

sectoren ook een belangrijke bijdrage kan worden geleverd in het reduceren van C02 emissies, stimuleren 

van de ontwikkeling van duurzame energie en het reduceren van de afhankelijkheid van fossiele brandstof. 

Gebouw- en installatieontwerpen worden hierbij echter vrijwel uitsluitend gebaseerd op het principe van 

energiebesparing. Dit principe op zichzelf geeft echter nog geen inzicht in een aantal belangrijke aspecten 

met betrekking tot het energiegebruik in gebouwen. Exergieanalyses zouden van belang kunnen zijn om 

energiestromen in gebouwen en installaties te begrijpen. Maar ook om inzicht te geven in hoe energie 

zowel kwalitatief als kwantitatief efficiënter kan worden benut. Door de exergieanalyse van de bouwfysische 

processen zou duidelijkheid moeten ontstaan op het gebied van [9]: 

- de mate waarin kwaliteitsniveaus van energieproductie en energievraag op elkaar zijn afgestemd: 

- de locatie en grootte van de energiedegradatie ontstaan ten gevolge van warmtetransport en 

energieomzettingen: 

- de oorzaak van energiedegradaties: 

- de invloed op het milieu bij het produceren, hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen: 

- de maximale thermodynamische efficiëntie. 

Het concept exergie lijkt de potentie te hebben om een belangrijke bijdrage te leveren aan de 

verduurzaming van gebouwen en gebouwcomponenten . Maar omdat exergie door velen als een complexe 

materie wordt beschouwd , blijkt het concept toch moeilijk integreerbaar binnen deze sector. Vooral de 

verschillen en meerwaarde ten opzichte van energieanalyses zijn moeilijk inzichtelijk te maken . Critici 

claimen zelfs dat deze meerwaarde niet bestaat . 



2. 1.2 Het referentieniveau 

Exergie kan worden uitgedrukt als de maximale hoeveelheid nuttige arbeid die verkrijgbaar is door gebruik 

te maken van een verschil in toestand (bv. temperatuur, druk en / of chemische samenstelling) tussen een 

energiedrager (bv. stoom , brandstof) en zijn omgeving. Hoe meer exergie een systeem bij zich draagt, hoe 

groter het verschil met de omgeving: het referentieniveau . Warm water heeft daardoor een hogere exergie

inhoud in de winter dan op een warme zomerdag. En een blok ijs bevat erg weinig exergie op de Noordpool 

ten opzichte van in de (warme) woestijn (figuur 8). 

Figuur 8 : Een ijsblokje 

in twee tegengestelde 

referentiemilieus 

Over het algemeen worden gemiddelde waarden op aarde aangehouden voor het referentieniveau, ofwel 

298,1 5 K (25 'C) en een referentie drukniveau van 1 atm [3] . De omstandigheden op aarde zijn echter niet 

volledig in evenwicht: temperaturen variëren van plaats tot plaats en ook in de tijd. Gebruikelijk wordt voor 

hoge en lage temperatuursystemen (bijvoorbeeld in energiecentrales) een referentietemperatuur 

aangehouden die ver van de omgevingstemperatuur ligt: in dat geval hebben fluctuaties in de 

referentietemperatuur een relatief klein effect op de exergiewaarden . 

Figuur 9 : De exergiefactor 

als functie van de 

systeemtemperatuur 

gedeeld door de 

referentietemperatuur, 

met daarin uitgelicht het 

temperatuur-gebied dat 

betrekking heeft op de 

gebouwde omgeving 
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In de gebouwde omgeving is de bepaling van het referentieniveau gevoeliger dan in de meeste andere 

sectoren doordat de temperatuurverschillen met het referentiesysteem in verhouding veel kleiner zijn 

(figuur 9) [19]. Nishikawa [1 5] concludeerde uit zijn onderzoek dat voor de referentietemperatuur in 

dynamische thermische analyses geen constante temperatuur behoeft te worden aangehouden. 

Voor de bepaling van de exergie van systemen, met een temperatuur die niet veel afwijkt van de 

referentietemperatuur, (bv. ruimteverwarming en koeling) dienen dan ook lokale tijdsafhankelijke 

temperaturen te worden aangehouden [1] . 

2.1.3 De exergiebalans 

Het deel van een energievorm dat volledig in arbeid kan worden omgezet noemt men exergie (Ex) en het 

deel waaruit in het geheel geen arbeid kan worden verkregen anergie (B). In principe kunnen we ons elke 

energievorm opgebouwd denken uit exergie en anergie, waarbij het mogelijk is dat een van beide nul is . 

Mechanische energie, elektrische energie, potentiële en kinetische energie bestaan volledig uit exergie. 

Thermische energie bestaat uit exergie en anergie. Voor iedere energievorm geldt dus de volgende 

betrekking [1 5]: 

Energie = exergie + anergie (2 .1) 

De omzetting van anergie in exergie is niet mogelijk . Dit zou in strijd zijn met de definitie van anergie. De 

omzetting van exergie in anergie is daarentegen wel mogelijk maar niet wenselijk, omdat dit een technisch 

onbruikbare vorm van energie oplevert. 

De onomkeerbaarheid, ofwel het exergieverlies of exergieconsumptie, van een systeem kan worden 

berekend met behulp van een exergiebalans uit het verschil tussen de ingaande en uitgaande exergie [11]. 

Uit vergelijking 2.1 blijkt dat met behulp van de energie en de anergie de exergiebalans van een systeem 

kan worden bepaald [2].[3],[8] . 

Energiebalans (eerste hoofdwet thermodynamica) : 

Volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica, de wet van behoud van energie, kan energie niet 

verloren gaan noch ontstaan . Om die reden geldt de volgende vergelijking: 

(energie input) = (energie opgeslagen) + (energie output) 

(2.2) 

Entropiebalans (tweede hoofdwet thermodynamica): 

De eerste hoofdwet van de thermodynamica, de wet van behoud van energie, leert dat energie kan worden 

omgezet van de ene vorm in een andere, maar niet kan ontstaan of verloren gaan. De eerste hoofdwet van 

de thermodynamica doet echter geen uitspraak over de richting waarin de processen kunnen verlopen. Men 

zou kunnen veronderstellen dat, net als bij verbrandingsreacties, de reactie altijd die richting kiest waarbij 

warmte vrij komt. Dit is niet het geval, er blijken ook spontaan verlopende endotherme reacties te bestaan. 

Het smelten van ijs is een voorbeeld van een spontaan verlopend endotherm proces. Ijs neemt warmte uit 

de omgeving op bij het smelten, toch smelt ijs spontaan boven het vriespunt. Het is dus onjuist te beweren 

dat een systeem onder alle omstandigheden naar een minimale energie streeft. Er is dus blijkbaar nog een 

andere drijfveer die een rol speelt bij het verlopen van processen . 



Ondanks dat energie-input en -output gelijk zijn, verloopt het proces toch omdat de toestand van de 

output meer waarschijnlijk is dan die van de input. De waarschijnlijkheid van toestanden wordt beschreven 

met entropie [33) . Entropie kan beschouwd worden als een maat voor het aantal realiseringsmogelijkheden 

waarin een systeem onder gegeven omstandigheden kan verkeren. Men noemt de entropie van een systeem 

groter naarmate er meer wanorde heerst of naarmate er meer mogelijkheden zijn de toestand van het 

systeem op atomair als op moleculair niveau te realiseren . In alle systemen is een zekere neiging tot 

wanorde, ofwel een streven naar het maximale aantal realiseringsmogelijkheden aanwezig . Op grond van 

deze verschijnselen is de tweede hoofdwet van de thermodynamica gedefinieerd , waaruit de 

enetropiebalans kan worden opgesteld: 

(entropie input) + (entropie gegenereerd) = (entropie opgeslagen) + (entropie output) 

(2.3) 

Anergiebalans: 

Entropie heeft de dimensie J/K of W/K en energie heeft de dimensie J of W, daarom is er een extra stap 

nodig om de beide formules te kunnen combineren: 

(entropie input) x To + (entropie gegenereerd) x To = (entropie opgeslagen) x To + (entropie output) x To 

Sin · To + S gen · To = S ace · To + S out · To (2.4) 

Het product van entropie en de referentietemperatuur (To) wordt anergie (B) genoemd: 

(anergie input) + (anergie gegenereerd) = (anergie opgeslagen) + (anergie output) 

(2.5) 

Exergiebalans: 

Met behulp van vergelijking 2.2 en 2.4 kan vervolgens de exergiebalans (aan de hand van vergelijking 2.1) 

worden geformuleerd : 

(energie input) - (anergie input) - (anergie gegenereerd) = (energie opgeslagen) - (anergie opgeslagen) + 

(energie output) - (anergie output) 

(2.6) 

De gegenereerde anergie kan worden gezien als de exergie die verloren is gegaan in het proces, ofwel is 

verbruikt (consumed) . Wanneer de term exergie wordt gebruikt kan de bovenstaande vergelijking worden 

omgevormd naar: 

(2.7) 
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2. 1.4 De exergiefactor 

De exergiefactor of in geval van warmte de Carnetfactor is de verhouding tussen de exergie en de energie. 

De exergiefactor kan variëren van 0, voor energievormen zonder exergie, tot 1, voor potentiële energie, 

kinetische energie en elektriciteit . Hiervoor geldt dat de energievorm bestaat uit pure exergie die nog om te 

zetten is in alle andere energievormen . In tabel 1 staan verschillende energiebronnen en hun exergiefactor. 

Tabel 1: Verschillende energiebronnen en de bijbehorende kwaliteitsfactor (T,.r=2o·o 

Energ1evorm Kwaliteltsfactor 

Mechanische energie 

Elektrische energie 

Nucleaire energie 

Zonnestraling 

Fossiele brandstof 

Warmte, thermische energie van 1 oo·c 
Warmte, thermische energie van 4o·c 
Warmte, thermische energie van 2o·c 

2. 1.5 Fysische exergie 

1,0 

1,0 

1,0 

0,95 

0,90 

0,21 

0,06 

0,00 

Exergie wordt gedefinieerd als de maximale hoeveelheid arbeid die kan worden verkregen uit een materie 

of uit energie in relatie met haar omgeving . Exergie is een eigenschap van een materie (zoals enthalpie en 

entropie). Een veel gemaakte fout is te spreken over de exergie van een fenomeen, zoals van een 

warmtestroom of van straling [27] . Zo wordt in plaats van "de exergie van warmte", de "exergie van een 

verandering in de warmtebron" bedoeld. 

De exergie van een substantie is een maat voor de temperatuur, de druk, de samenstelling en chemische 

vorm van de substantie ten opzichte van een referentieniveau. Daarnaast kan exergie ook een maat zijn 

voor de locatie en snelheid . De volgende herkomsten van exergie kunnen worden beschreven : 

- Fysische exergie: ten gevolge van het verschil in temperatuur en druk van een substantie ten 

opzichte van de omgeving . 

- Chemische exergie: ten gevolge van het verschil in chemische samenstelling ten opzichte van de 

gebruikelijke samenstelling in het milieu. De chemische exergie correspondeert met de calorische 

waarde van substanties 

- Kinetische exergie: ten gevolge van het verschil in snelheid met de omgeving 

- Potentiële exergie: ten gevolge van het verschil in hoogte van een substantie ten opzichte van een 

bepaald niveau (b.v. zeeniveau) 

De entropie van een warmtestroom kan worden bepaald door deze warmtestroom te delen door de 

corresponderende temperatuur: 

S=Q 
T 

Uit de entropie kan vervolgens de exergie worden bepaald: 

(2.8) 



(2.9) 

De factor (1-TO/D in deze vergelijking wordt de Carnetfactor genoemd. 

In bijlage 11 wordt de exergieberekening voor verschillende fysische processen verder toegelicht . 

2.2 Emissie 

Figuur 10: 

Naar aanleiding van het akkoord over de vermindering van broeikasgassen, overeengekomen tijdens de 

Wereld Klimaatconferentie in Kyoto, heeft de Europese Unie zich verbonden tot een verlaging van haar 

emissies (uitgedrukt in C02-equivalenten) met 8%. Voor Nederland houdt deze doelstelling een emissie 

reductie in van 6% ten opzichte van 1990. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 

eenderde van de C02-emissies in Nederland 5 • 
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Voor 2004 werd de totale, in Nederland geproduceerde, emissie geschat op 220 Miljoen ton C02-

equivalent. Het effect van de wereldwijde emissies begint zo langzamerhand overal meer en meer merkbaar 

te worden. In toenemende mate worden extreme weersomstandigheden waargenomen, lange 

droogteperioden, veranderde regenpatronen, veranderde seizoenspatronen, sterke orkanen. De gemiddelde 

temperatuur op aarde is na de pre-industriële periode 0,8 oe toegenomen. Naar verwachting zullen deze 

effecten ook Nederland niet ongemoeid laten (figuur 11 ). 

Het klimaatprobleem is helaas slechts één van de vele problemen die kunnen worden geweten aan de 

emissies van schadelijke stoffen, andere effecten zijn bijvoorbeeld het risico voor de volksgezondheid en 

de aantasting van de biodiversiteit enz. 

s Bron: www.milieuactueel.nl 
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Figuur 11 : Gevolgen 

voor de effecten van 

de stijging van de 

zeespiegel zonder dat 

er maatregelen 

worden genomen 

In figuur 12 zijn de emissies van broeikasgassen voor Nederland in 2004 per sector grafisch weergegeven. 

Hieruit valt af te leiden dat de elektriciteits- en warmteproductie en de woningbouwsector tezamen 

verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de emissies. 

Woningen 
9% 

Elektriciteit en warmte 

productie voor de 

Figuur 12 : Broeikasgas 

emissie per sector in 

2004 [6 7] 

Wegverkeer 
16% 

Voor de gebouwde omgeving wordt een daling van 66% in C02-equivalent voorgesteld voor 2050 [67]. Dit 

is een zeer drastisch percentage en de vraag is of dit haalbaar is. 

Een gebouw op zich kan gerelateerd worden aan een eindeloze lange keten van emissies . ledere fase van de 

levenscyclus van een gebouw brengt emissies met zich mee. De voorziening van de grondstoffen, de 

productie van de bouwmaterialen, het bouwproces, het gebruik en beheer en de sloop gaan alle gepaard 

met emissies . Daarbij kan nog eens onderscheid worden gemaakt tussen emissies die direct of indirect aan 

kunnen worden toegerekend aan een fase . Onder directe emissies verstaat men bijvoorbeeld de emissie die 

vrij komt bij de verbranding van aardgas in een ketel. Indi recte emissies zijn bijvoorbeeld de emissies die 

vrijkomen ten gevolge van de productie van de ketel zelf en het aardgas distributienet. Vergeleken met de 

hoeveelheid emissie die door een verwarmingssysteem van een gebouw wordt geproduceerd zijn de 

emissies van het productieproces van veel bouwkundige elementen over het algemeen zeer laag6. 

Aggregatie en weging 

• Bron : www.staywithclay.com 
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Een vergelijking tussen verschillende systemen kan vrij eenvoudig worden gemaakt als deze is gericht op 

een enkele milieu-ingreep, bijvoorbeeld de uitstoot van een bepaalde stof. De weging wordt echter lastiger 

wanneer emissies van meer stoffen in het geding zijn . Om te komen tot een eengetalswaarde voor emissies 

van verschillende stoffen moeten de verschillende emissies worden gewogen . Deze weging bestaat over het 

algemeen uit twee stappen (figuur 13). De eerste weging wordt ook wel de aggregatie genoemd. Hierbij 

worden de verschillende milieu-ingrepen samengevoegd tot een getal dat een bepaald potentieel 

milieueffect 1 milieuthema representeert. Deze eerste weging tussen verschillende stoffen die eenzelfde 

milieueffect veroorzaken is mogelijk voor verschillende milieuthema's, bijvoorbeeld: 

- Versterking broeikaseffect 7 

- Aantasting ozonlaags 

- Vermesting9 

- Fotochemische oxidantvorming 1o 

· Humane toxiciteitll 

- Verzuring 12 

- Finaal afval 

Op deze manier kan een groot aantal emissiegetallen worden samengevoegd tot acht a negen 

themakengetallen . De thema-equivalenten kunnen worden bepaald op verschillende manieren maar over 

het algemeen leiden de verschillende methoden niet tot essentieel verschillende conclusies [34) . 

Figuur 13 : overzicht 

weging om te komen 

tot kental M, een 

indicator voor de 

totale milieubelasting 

van een activiteit . 

Emissie 

AQQregat1e (eerste -weQing) 

~----------------~ 

Thema equivalent 

Effect per milieuthema 

Weging (tweede \o\-egino)> 
L_ _____________ / 

Milteu·indic.uor 

De tweede stap bij de weging is minder eenduidig . In deze stap wordt een afweging gemaakt tussen het 

belang van de verschillende milieueffecten ten opzichte van elkaar. Door de tweede weging is het mogelijk 

de verschillende thema's tot één kengetal terug te brengen . Dit kengetal is een indicator voor de totale 

7 Het broeikaseffect ontstaat door een toename van onder andere de hoeveelheid co, in de atmosfeer van de aarde. Dit leidt tot een 
toename in de absorptie van warmtestralingsenergie en als gevolg daarvan een toename in temperatuur. 

• Aantasting van de ozonlaag leidt tot een toename van het UV-licht dat het aardoppervlak bereikt . Dit kan leiden tot ziekten bij 

mensen en op beïnvloeding van het ecosysteem. 
• Toevoeging van meststoffen aan water of bodem verhoogt de productie van biomassa . Dit kan leiden tot ongewenste 

verschuivingen in de samenstelling van ecosystemen en daardoor bedreiging van de biodiversiteit. 

10 Reacties van NOx met vluchtige organische stoffen leiden onder invloed van UV-licht tot de vorming van fotochemische oxidanten, 

die smog veroorzaken . 
" Blootstelling van men sen aan tox ische stoffen veroorzaakt gezondheidsproblemen. Blootstelling kan plaatsvinden via lucht, water 

en de bodem en in het bijzonder de voedselketen. 

" Neerslag van zuur in de bodem en naar water kan afhankelijk van de lokale situatie leiden tot verandering in de zuurgraad . Dit tast 

flora en fauna aan . 
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milieubelasting van een activiteit. Deze weging is onvermijdelijk subjectief van aard, omdat het gaat om 

(maatschappelijke) preferenties. Hoe negatief beoordeelt men bijvoorbeeld de opwarming van de aarde ten 

opzichte van de verzuring? 

In de afgelopen jaren is een aantal methodieken ontwikkeld om de verschillende soorten milieuproblemen 

met elkaar te vergelijken. De bedoeling is dat door middel van weging een subjectieve aanname kan 

worden gedaan die transparant is en waarover een redelijke mate van maatschappelijke overeenstemming 

tot stand kan komen. De belangrijkste methodieken zijn de panelmethode, de Distance-to-target method, 

de beoordeling op basis van schaduwprijzen en de Eco-indicator. 

De panelmethode 

Deze categorie methoden baseert de weegfactor op basis van het oordeel van een panel. Een groep 

betrokkenen wordt gevraagd, op basis van hun inzicht, per thema- equivalent een weegfactor aan te geven. 

De betrokkenen kunnen interne of externe deskundigen zijn of vertegenwoordigers van maatschappelijke 

groeperingen . Het voordeel van deze methode is de eenvoud. Er zijn vanuit de sociaal wetenschappelijke 

literatuur ook verschillende bezwaren tegen deze methode [35]. Een van de nadelen is de verzevening. 

Panels hebben de neiging om geen grote verschillen tussen de thema's te laten. Dit is vergelijkbaar met het 

verschijnsel dat veel rapportcijfers niet ver van een zeven afwijken . Ook door opsplitsing van thema's 

bestaat het risico dat het oorspronkelijke thema door verzevening meer aandacht krijgt. Andere nadelen 

zijn het risico op beïnvloeding en mentale stress . 

Distance-to-target methode 

Bij deze methodiek krijgt elk milieuthema een weegfactor die afhangt van de mate waarin het huidige 

emissieniveau het nagestreefde emissieniveau (doelniveau) overschrijdt. Naarmate het quotiënt tussen het 

huidige niveau en het te bereiken doel groter is, is ook de weegfactor groter. Een nadeel van het baseren 

van de weegfactor op beleidsdoelstellingen is dat het alleen mogelijk is om weegfactoren te bepalen voor 

emissies waarvoor concrete doelstellingen zijn geformuleerd. Ook verschillen de nationale 

emissiedoelstellingen in formulering : voor klimaatverandering zijn de doelstellingen geformuleerd in 

reductie van thema-equivalenten, terwijl voor andere thema's (bijvoorbeeld toxiciteit) de doelstellingen zijn 

geformuleerd in reductie van emissies . Een ander nadeel van het baseren van de weegfactor op 

beleidsdoelstellingen is dat de overheid niet altijd even consequent is bij het stellen van doelstellingen. De 

scherpte van een overheidsdoelstelling kan een resultaat zijn van willekeurige keuzes. 

Eco-indicator 

Een andere methode die gebruik maakt van een panel om tot een beoordeling van milieu- ingrepen te 

komen is de Eco-indicator '99. Net als bij de panel methode worden milieu ingrepen gemodelleerd naar 

thema's aan de hand van karakterisatiefactoren. In vergelijking met de panel methode maakt de Eco

indicator echter nog een stap extra . Met modellen wordt namelijk berekend wat de schade is die 

samenhangt met de thema's. Aan deze schade wordt door het panel een weegfactor gegeven om te komen 

tot één indicator. Voor deze methode gelden in principe dezelfde nadelen als voor de panelmethode 

Schaduwprijzen 

In deze methodiek wordt gewogen met zogeheten schaduwprijzen : dit zijn prijzen die zouden gelden als er 

een markt voor milieubehoud zou zijn. Omdat zo'n markt niet in werkelijkheid bestaat moeten dergelijke 

prijzen worden geconstrueerd. Met deze methode wordt het milieukengetal uitgedrukt in de grootheid 

geld, hetgeen een directe vergelijking met de kostenkant mogelijk maakt. De kosten van de laatste nog net 



noodzakelijke maatregel om een doelstelling te halen, de zogeheten marginale kosten, vormen de 

'schaduwprijs' voor de emissie (figuur 14). Deze schaduwprijs weerspiegelt de kosten die de maatschappij 

er voor over heeft het betreffende milieudoel te bewerkstelligen. Het voordeel van deze methode is dat er 

een verband kan worden gelegd tussen beslissingen op microniveau (bedrijfseconomische criteria) en 

macroniveau (nationale wens om milieudoelen tegen de geringste kosten te realiseren). Het nadeel van 

economische schadewaarderingsmethoden is echter dat het lastig is om alle soorten schade op dezelfde 

manier te bepalen. 

Figuur 14: overzicht weging 

om te komen tot kental M, 

een indicator voor de 

totale milieubelasting van 

een activiteit. 

Kosten per 
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ledere methode op zich heeft zo haar voor en nadelen, er kan niet worden gezegd dat de ene methode de 

voorkeur heeft boven de andere. Als de besluitvorming gerelateerd is aan de nationale situatie heeft de 

schaduwprijzenmethode wellicht enigszins de voorkeur, gezien de genoemde voordelen wat betreft de 

eenvoud [34]. Een ander voordeel van deze methode is dat een directe vergelijking mogelijk is van de 

milieuwinst met de kosten, daar beide in geld worden uitgedrukt. In deze analyse is om die reden gekozen 

voor een weging met behulp van schaduwprijzen. 

In tabel 2 staat de waardering van de milieuthema's per thema-equivalent uitgedrukt in schaduwprijzen. De 

schaduwprijs voor de versterking van het broeikaseffect is relatief laag. Deze tabel zegt echter niets over de 

mate waarin de emissies ten opzichte van elkaar worden uitgestoten. 

Tabel 2: Schaduwprijzen per thema-equivalent (2002) [68] 

Milieuthema Thema-eqwvalem Schaduwprijs 

[€/kg] 

Versterking broeikaseffect C02-eq 0,05 

Aantasting ozonlaag CFK-11-eq. 30 

Vermesting P04(fosfaat)-eq. 9 

Fotochemische oxidantvorming Ethyleen-eq. 1,14 

Humane toxiteit 13 

Verzuring S02-eq 4 

Finaal afval 1 85€/ton 

" Humane toxiteit wordt uitgedrukt per schadelijke stof er is dus geen thema-equivalent 
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2. 3 Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 

De energiezuinigheid is in Nederland wettelijk geregeld in het Bouwbesluit Nieuwe woningen, 

woongebouwen en utiliteitsgebouwen moeten aan de energieprestatie- eisen uit het Bouwbesluit voldoen. 

Per gebouwfunctie geld één energieprestatie-eis (EPC-eis), die niet mag worden overschreden. De 

energieprestatie van een gebouw wordt berekend volgens NEN 5128 voor woningen, woongebouwen en 

niet in logiesgebouwen gelegen logieverblijven en volgens NEN 2916 voor een groot deel van de 

utiliteitsgebouwen. De energieprestatie wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). In principe 

geldt: hoe lager de EPC-waarde hoe energie- efficienter het gebouw. Voor woningen mag de EPC maximaal 

0,8 bedragen. De energieprestatie-eis is een integrale energiezuinigheidseis. Hiermee wordt beoogd dat 

gebouwen op bouwkundige en installatietechnisch gebied tenminste een minimum mate van 

energiezuinigheid hebben. Hoe dit exact met maatregelen wordt gerealiseerd, wordt aan de partijen in het 

bouwproces overgelaten. 

Parameters met betrekking tot de volgende posten worden in de energieprestatieberekening voor woningen 

betrokken: 

- verwarmings- en hulpenergie 

- warm tapwater 

- ventilatoren 

-verlichting 

- koeling en bevochtiging 

- PV-cellen 

De energieprestatiecoëfficiënt is te berekenen met de formule: 

EPC = ____ Q__:_p_re_s;_to_t ___ _ 

330. A g ;verw + 65. A-er!ies 

Waarin: 

Qpres;tot = totale energiegebruik berekend volgens NEN 5128 [MJ] 

A g;verw = gebruiksoppervlakte van verwarmde zones [m2] 

Averlies = verliesoppervlakte [m2] 

(2.10) 

Uit de EPC-formule volgt dat gebouwen met een grotere gebruiksoppervlakte en gebouwen met een grotere 

verliesgevende oppervlakte meer energie mogen gebruiken. Deze compensatiefactoren zijn geïntroduceerd 

om alle gebouwen onderling vergelijkbaar te kunnen maken. Een kleine bejaarde woning kan op deze 

manier qua energiezuinigheid worden vergeleken met een villa of zelfs een heel flatgebouw. De 

verliesoppervlakte is de totale oppervlakte van de thermische begrenzing, waarbij de oppervlakte van de 

beganegrond wordt vermedigvuldigd met 0,7. Gebouwen met een grotere verliesoppervlakte mogen in de 

energieprestatienorm meer energie gebruiken dan kleinere gebouwen. 

Vanaf 1 januari 2008 is naast de EPC ook de energielabel (het energieprestatiecertifaat) van kracht. Het 

energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid 

energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden 

energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het energielabel 

is maximaal tien jaar geldig. Het energielabel is vereist bij de bouw (renovatie), verhuur en verkoop van 

gebouwen. 



2.4 Gebouwevaluatie-taals 

Onder gebouwevaluatie-taals worden in dit document verstaan, beoordelingssystemen gedefinieerd als 

zijnde, tools waarmee de prestatie of de te verwachte prestatie van een geheel gebouw kan worden 

onderzocht en waarmee verschillende gebouwen met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Wereldwijd zijn er honderden gebouwevaluatie-taals die zich richten op verschillende ontwikkelingen op 

het gebieden van duurzaamheid en zijn ontwikkeld voor verschillende typen projecten. Deze tools bevatten 

onder andere levenscyclus analyses, levenscycles kosten analyses, energieanalyses, binnenklimaat 

evaluaties, uitvoerings en onderhouds optimalisatie enz. Een bruikbaar beoordelingssysteem is toepasbaar 

op grote schaal en voor verschillende maten in systeem complexiteit. 

Uit het grote aanbod aan tools zijn er 3 geselecteerd op basis van nationale en internationale bekendheid. 

-LEED 

- Greenpoint Rated (GPR) 

- CASBEE 

De EPC analyse is eigenlijk ook een soort van gebouwevaluatietooi alleen is deze veel beperkter in het 

aantal factoren wat wordt beoordeeld. Alle geanalyseerde tools zijn buitenlandse producties. De LEED tooi 

geniet wereldwijd de grootste bekendheid [69) en is marktleider in de VS. CASBEE en GPR zijn relatief 

nieuwe maar veelbelovende tools. CASBEE is momenteel nog niet geschikt voor woningen. 

2.4.1 LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is ontwikkeld in de Verenigde Staten in 1998 en 

werd in eerste instantie gebruikt voor de evaluatie van de bestaande gebouwtechnologie. Voor 

verschillende typen projecten zijn voor LEED verschillende beoord elingssytemen ontwikkeld: nieuwe 

constructies, grote renovaties, bestaande gebouwen, commerciële interieurs, kern en schil projecten, 

woningen, wijk ontwikkeling, scholen en winkels . 

Het beoordelingssysteem van LEED beoordeeld een gebouw op zes verschillende factoren : 

- duurzaamheid van de locatie 

- water efficiëntie 

- energie en atmosfeer 

- materialen en grondstoffen 

- de kwaliteit van het binnenklimaat 

- innovatie en ontwerpproces 

In een LEED analyse wordt een checklist ingevuld op basis van deze checklist worden punten toegekend aan 

de verschillende onderdelen . Het aantal punten dat is behaald ten opzichte van het maximaal te behalen 

aantal punten in procenten bepaald de score. De beoordeling van deze score is afhankelijk van het 

projecttype en daarmee de bijbehorende analyse die is gebruikt. Op basis van de behaalde score wordt een 

project geclassificeerd naar: niet gecertificeerd, gecertificeerd, zilver, goud of platina. Voor woningen 

moeten per classificatie de volgende minimale score worden behaald : 
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-gecertificeerd: 45% (geen punten voor innovaties) 

- zilver: 60% 

-goud: 75% 

- platina: 90% 

Een groter huis verbruikt meer energie en meer materiaal dan een klein huis tijdens de totale levensduur. 

Om die rede wordt in LEED onderscheid gemaakt tussen kleine en grote woningen, daarbij is het aantal 

inwoners per woning uiteraard ook van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat er een sterke correlatie 

bestaat tussen het aantal slaapkamers in een woning en het aantal bewoners. Hoewel een woning tijdens 

zijn levensduur meestal plaats zal bieden aan vele verschillende gezinnen is er toch een algemene 

verhouding in het aantal bewoners ten opzichte van het aantal slaapkamers. Uit gegevens over het 

energieverbruik en het materiaalgebruik bij woningen zijn twee aspecten aan het licht gekomen: 

-Wanneer de woning grootte l 00% toeneemt, neemt het energieverbruik (afhankelijk van het ontwerp, 

de locatie en de inwoners van het huis) l 5% tot 50% toe. 

-Wanneer de woning grootte l 00% toeneemt, neemt het materiaalgebruik (afhankelijk van het 

ontwerp en de locatie van de woning) 40% tot 90% toe. 

Op basis van deze bevindingen en de relatie tussen het aantal inwoners en het aantal slaapkamers wordt de 

beoordeling van de puntentelling binnen LEED gecorrigeerd (figuur 15). 
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In bijlage VIl staat de LEED checklist voor woningen. 

2.4.2 Greenpoint Rated 

Greenpont Rated (GPR) is ontwikkeld door Build-It-Green in California. Het puntensysteem werkt 

vergelijkbaar met dat van LEED met als verschil dat het ook geschikt is voor mensen die minder bekend zijn 

met het aspect duurzaam bouwen. 

De woning wordt in GPR geanalyseerd voor vijf verschillende categorien: energie efficiëntie, besparing van 

grondstoffen, binnenluchtkwaliteit, water besparing en de leefbaarheid in de gemeenschap. Een woning 

met een minimum van 50 punten krijgt een GPR-Iabel. Daarnaast kunnen verschillende woningen aan de 

hand van deze score met elkaar worden vergeleken. 



De parameters waarop de analyse wordt gebaseerd worden onderverdeeld in 14 categorieën: locatie, 

fundering, landschapsinrichting, constructie en gebouwomhulling, buitenafwerking, isolatie, sanitair, 

verwarming, ventilatie en airconditioning , duurzame energie, gebouwprestatie, afwerking, vloerbedekking, 

huishoudelijke apparaten en overige. In bijlage VIII staat de checklist van GPR. 

2.4.3 CASREE 

CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) is begin 2001 

ontwikkeld in Japan. Het system bestaat uit een reeks van vier evaluatie tools (in Microsoft Excel) welke zijn 

gebaseerd op de verschillende levensfases van een bouwwerk: voor ontwerp (CASBEE for Pre-design), 

nieuwbouw (CASBEE for New Constructions), bestaande bouw (CASBEE for Existing Buildings) en renovatie 

(CASBEE for Renovation) . Met CASBEE kunnen verschillende typen gebouwen worden geanalyseerd: 

kantoren, scholen , detailhandel, restaurants, congresruimten , ziekenhuizen, hotels en appartementen. 

Individuele woningen kunnen tot op heden niet met de software worden geëvalueerd. 

Karakteriserend aan CASBEE is dat het systeem gebouwen beoordeeld op basis van de milieubelasting en de 

gebouwprestatie. Door de relatie tussen beide factoren wordt de BEE (Building Environmental Efficiency) 

gevormd. Zowel de milieubelasting als de gebouwprestatie worden samengevat in 3 criteria: 

Gebouwprestatie (Q: building quality) 

- Q1: Binnenklimaat (geluid, akoestiek, thermische kwaliteit, licht en luchtkwaliteit) 

- Q2: Installatiekwaliteit (functionaliteit, inzetbaarheid , levensduur, betrouwbaarheid, flexibiliteit, 

aanpassingsvermogen) 

- Q3: Buitenklimaat op het terrein (behoud en creatie van het leefgebied, stedenbouwkundig en 

landschappelijke inpassing) 

Milieubelasting (LR: environmental load) 

- LR 1: Energie (energiebehoefte, gebruik van passieve energie, rendement van het systeem) 

- LR 2: Materiaalgebruik (water besparing, hernieuwbare materialen, materialen met een lage 

milieubelasting) 

- LR 3: Buitenklimaat buiten het terrein (luchtverontreiniging, geluid en trillingen , stankoverlast, 

daglicht belemmering, licht verontreiniging, heat island effect, locale infrastructuur) 

Om tot één getalswaarde te komen voor zowel de gebouwprestatie als de milieubelasting wordt ieder van 

de genoemde factoren gewogen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fabrieken en gebouwen die 

geen fabriek zijn. Voor deze laatste categorie wordt zowel aan het binnenklimaat als aan de factor energie 

een weegfactor 0,4 toegekend en aan de overige factoren een factor 0,3. ledere parameter binnen een 

factor wordt beoordeeld op basis van een puntensysteem van 1 tot 5. Waarbij 1 staat voor de meest 

minimale oplossing en 5 voor de meest optimale oplossing. 

In figuur 16 wordt een voorbeeld gegeven van de resultaten van een CASBEE analyse . In de radargrafiek 

wordt de scoren voor alle 6 de criteria (Ql, Q2, Q3, LR1 , LR 2 en LR3) visueel weergegeven. Het gebouw in 

dit voorbeeld scoort met name goed op het gebied van energie en relatief gezien minder goed op gebied 

van het lokale buitenklimaat. De staafdiagrammen geven de scoren per parameter weer. De Building 

Environmental Efficiency (BEE) wordt bepaald aan de hand van de volgende vergelijking: 

BEE = Gebouwprestatie = 25 · (Q- 1) 
Milieubelasting 25 · (5- LR) 

(2.11) 
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In de grafiek links onder in figuur 16 wordt de milieubelasting uitgezet tegen de gebouwprestatie. Een 

hoge Q-waarde met een lage LR-waarde resulteert hierbij in een grote gradiënt wat duidt op een 

duurzamer gebouw. De gebouwen worden op basis van de BEE geclassificeerd van C (slecht) naar B-, B+, A 

en S (uitstekend) corresponderend met de betreffende gebieden in de grafiek. 

Building outllne 
BUllding type. OffiCe 
LocaliOn:Chiyoda-ward,Tokyo 
Srte area 1 ,95Snr 
Total floor Broa: 9,135m.z 
Floors: ·t10, -1 
~tion· July 2002 

Bullding Feaures 
(1) Resource consumptlon: Glassis used to cover almast the entire facade. improving 
the building's durability end ease of maintenance. Also, the CFT structure end vibration 
damping system produce high rigidity end earthquake resistance, which extend the 
service life of the building. 
(2) Envlronment.al loadlngs: A number of energy-saving measures have been 
employed. Low~E glass and a double-skin facde give high insull!ltion and air sealing 
perlonmance, while the eco-shaft and the doubl&-skin lacde generata ventilation trom 
wind power and temperature gradients, and large windows make !uil use of deylight 
(3) Indoor env1ronmen1: The building care is placed on the side naarest the raad, which 
carries intense traffic, blocking the noise and the wastem light while allowing large 
windows on the easlside, which commands a good view. 
(4) Mlscellaneous le&-besed thenmal starage system: Dispersed secondary pumps end 
BEMS provide oplimized control end energy-saving management. 

Figuur 16: Voorbeeld van de 

weergaven van de 

resultaten door CASBEE 
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2.5 Systeemgrenzen 

Tussen de primaire energiebron en de eindverbruiker liggen meestal meerdere schakels, waarin de 

energiedrager een bewerking ondergaat. Deze schakels vormen de energieketen. In deze keten 

onderscheiden we grofweg de winning, de opwerking, het transport, de opslag, de transformatie en het 

eindgebruik van de energiedrager. 

Wanneer het energieverbruik (of exergieverbruik of de emissies) van een gebouw bepaald wordt, moeten 

twee systeemgrenzen worden gedefinieerd. Er moet worden bepaald hoe ver er wordt teruggerekend, met 

als eindstation de winning van energiedragers. En aan de andere kant moet worden bepaald hoe ver vooruit 

wordt gerekend, waarbij gedefinieerd wordt in welke mate de energiediensten in verband worden gebracht 

met menselijke behoeftes. Met andere woorden tot hoe ver wordt de energieketen vanaf de woning tot de 

winning doorlopen en aan de andere kant tot hoe ver wordt de energiebehoefte gespecificeerd naar het 

apparaat en systeemgebonden verbruik en uiteindelijk tot individuele behoefte. In figuur 17 is een 

schematische weergave van verschillende systeemgrenzen die kunnen worden gedefinieerd over het totale 

traject van winning tot eindverbruik. 

Figuur 17: Schematiserin 

g van de verschillende 

definities voor 

aardolie 
raff1nage 

systeemgrenzen voor 

het Ned erlandse 

energ ienetwerk [41] 

Sysleemgens verbruikssaldo 
eneryiebedrijven 

Hierin worden de volgende systeemgrenzen gedefinieerd: 

- primair energieverbruik; 

- verbruikssaldo energiebedrijven ; 

- verbruikssaldo energieafnemers; 

- finaal verbruik; 

- eindverbruik; 

- energieconversie bij de energieafnemers. 

warmte
teruçr 

Winning 

energie
verbruikende 
processen 

Systeemgens 
eindVerbruik 

Systeerngens fmaal verilrul< 

Sysleemgens vert:vwl<ssaldo energieafnemers 
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Over het algemeen wordt het verbruik van gebouwen berekend in primair of finaal energieverbruik. Het 

primair energieverbruik is een betere representatie van de totale energie-impact. Desondanks wordt het 

bemoeilijkt doordat gegevens over de locatie-bron-omzetting moeilijk te verkrijgen zijn en door de 

beperkingen van deze omzettingen. Daarnaast bestaat het risico dat de energieprestatie van een gebouw 

wordt beoordeeld op de manier waarop de centrale energievoorziening energie produceert. Een gebouw in 

een gebied met een groot percentage aan hydra-elektrische energie zal bijvoorbeeld een lage 

energiebelasting hebben. Wellicht blijkt dit zelfde gebouw op een andere locatie, waarbij de energie wordt 

opgewekt uit fossiele brandstoffen, veel slechter te presteren. De uitdrukking van het energieverbruik in 

finaal verbruik stimuleert het energiebewust ontwerpen op gebouwniveau. Het maakt echter geen 

onderscheid tussen brandstoftypen en het houdt geen rekening met inefficiëntie in het centrale netwerk. 

Om verschillende energievormen met elkaar te vergelijken wordt ook wel eens het aardgasequivalent 

bepaald van de energievormen. Voor elektriciteit bedraagt de omrekenfactor naar aardgasequivalent in 

Nederland bijvoorbeeld 0,26 [43]. De aardgasequivalent is echter niet gelijk aan de primaire energie. 



3. IMPLEMENTATIE 

3.1 Opbouw model 

In dit onderzoek zullen voor vijf verschillende installatieconcepten in een woning zowel het energieverlies, 

het exergieverbruik, de emissie van schadelijke stoffen en de EPC-waarden worden bepaald . De 

gebouwevaluatietools worden in een aparte analyse behandeld omdat hiervoor zeer afwijkende input 

variabele nodig zijn. 

De berekening van de het exergieverbruik en de emissie zijn direct gekoppeld aan het energieverbruik. Om 

ervoor te zorgen dat deze drie outputwaarden ook daadwerkelijk gebaseerd zijn op hetzelfde 

energieverbruik en op dezelfde uitgangspunten is gekozen voor één model waarin het verbruik en de 

uitstoot betrekking hebben op dezelfde factoren. Op deze manier kan er bijvoorbeeld vanuit worden 

gegaan dat de temperatuur, gebruikt als referentiemilieu (op een bepaald tijdstip), in de exergieberekening 

overeenkomt met de buitentemperatuur die is aangehouden voor de berekening van de transmissie op 

datzelfde moment. 

Grofweg zijn er twee typen modellen te onderscheiden: statisch en dynamisch . Stationair (ofwel statisch) 

warmtetransport zal in de praktijk niet vorkomen. Buiten- en binnentemperaturen, zonnestraling en wind 

zijn alle in de tijd variërende grootheden . Stationaire berekeningen geven in principe de over langere tijd 

gemiddelde waarden voor warmtestromen en temperaturen bij de over dezelfde periode gemiddelde 

randvoorwaarden . Deze interpretatie is strikt genomen alleen waar als de geleidingscoëfficiënten en 

warmte-overdrachtscoëfficiënten van de temperatuur onafhankelijk zijn, dus als de vergelijkingen met 

randvoorwaarden lineair zijn. Randvoorwaarden veranderen voortdurend. Omdat bij opwarming warmte 

wordt opgeslagen en bij afkoeling weer wordt afgegeven zal de temperatuurverdeling en de warmtestroom 

in een constructie en in een ruimte niet alleen afhangen van de momentane waarden van de 

randvoorwaarden, maar ook van de waarden daaraan voorafgaand in de tijd . Vaak worden in "statische" 

modellen factoren verwerkt waarin dynamische aspecten als het ware worden verwerkt. 

In principe zal een dynamisch model (over het algemeen) nauwkeuriger zijn dan een statisch model, maar 

ook hier moet rekening worden gehouden met het feit dat in principe altijd over de tijd gemiddelde 

waarden zullen worden aangehouden, zij het in het algemeen voor kortere perioden. Een dynamisch model 

vergt echter een vele grotere rekencapaciteit en groter aantal inputfactoren dan een statisch model. 

Voor het model voor dit onderzoek lijkt een zeker mate van dynamiek wenselijk. Dit vanwege het feit dat 

we in Nederland te maken hebben met relatief grote verschillen tussen het zomer- en het winterseizoen 

welke compleet andere effecten op het energieverbruik zullen hebben op ieder specifiek systeem. 

Daarnaast speelt ook de referentietemperatuur in de exergieberekening een belangrijke rol. Doordat ieder 

proces in een exergieberekening wordt gerelateerd aan de referentietemperatuur, wordt de 
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referentietemperatuur een belangrijke factor. Hierdoor zal ook de dynamiek in de referentietemperatuur 

een belangrijke rol spelen in de resultaten . Het is af te vragen in hoeverre de dynamiek van invloed zal zijn 

op het model. In dit geval wordt verondersteld dat uurgemiddelde waarden voldoende nauwkeurig zijn. 

De referentiewoning van SenterNovem is gebruikt als uitgangspunt voor dit model (zie bijlage 1). Om de 

warmtevraag van de woning te kunnen berekenen is gebruik gemaakt van het HAMBase model. HAMBase 

(Heat Air and Moisture model for Building And Systems Evaluation) is een simulatiemodel voor warmte- en 

vochttransport in gebouwen en wordt beschreven met de computersoftware Matlab [1 6 , 17]. Met het model 

kunnen de binnentemperatuur, de luchtvochtigheid binnen en het energieverbruik voor verwarming en 

koeling van een meerzone model worden bepaald . Een groot voordeel van dit model ten opzichte van het 

'black box' principe van andere simulatieprogramma's is dat de fys ica, aannamen en ach tergronden van het 

model direct inzichtelijk zijn . Daarnaast kan het model gemakkelijk worden overgenomen en aangepast. 

Het model is opgebouwd uit zones. Een zone kan een ru imte op zich zijn of een aantal aan elkaar 

grenzende ruimten met min of meer hetzelfde klimaat. Het model van een zone bestaat uit twee delen: een 

thermisch model en een hygrologisch model. Beide modellen zijn gekoppeld doordat 

verzadigingsdampspanning afhankelijk is van de temperatuur en doordat bij condensatie latente warmte 

vrij komt (en het tegenovergestelde bij verdamping) . 

De output van het HAMBase model is vervolgens geëxporteerd en gebruikt als input voor de sim ulatie van 

de systemen. De berekeningen van het model zijn daarbij deels met de computersoftware Excel uitgevoerd 

en deels in Matlab. Voor de eenvoud zij n de systemen (HAMBase en het installatieconcept model) van 

elkaar losgekoppeld waardoor geen interactie mogelijk is 14 • Hierdoor kan de binnentemperatuur in de 

woning bijvoorbeeld niet meer worden beïnvloed door de kl imaatinstallaties. In de praktijk zou de 

binnentemperatuur ten gevolge van het systeem kunnen flu ctueren . Dit gebeurt bijvoorbeeld vooral 

wanneer sprake is van een zogenaamde aan/ uit regeling15 van het systeem. Er is zoveel mogelijk 

geprobeerd de fouten die kunnen ontstaan door het loskoppelen van beide modellen te beperken. Om die 

reden is bijvoorbeeld in plaats van voor een aan/uit regeling gekozen voor een traploos modulerende 

regeling l6 

Om de modellen inzichtelijk te maken wordt de totale energ ieketen van winn ing tot het eindverbru ik en 

uiteindelijke verlies naar de omgeving opgedeeld in 9 schakels: 

-winning: Het proces van winning en raffinage van de ruwe brandstoffen dat gepaard gaat met 

energieverliezen. 

- transport: Vanaf de raffinaderij wordt de brandstof getransporteerd in sommige gevallen 

getransporteerd naar een transformatiecentrale. Om de brandstof te kunnen t ransporteren is 

energie nodig. 

-transformatie: In sommige gevallen dienen de energievormen te worden gestransformeerd naar een 

bruikbare vorm, bijvoorbeeld elektriciteit . 

- distributie: De energie dient vanaf de raffinaderij of centrale te worden getransporteerd naar de 

energieafnemer. Dit tran sport kan gepaard gaan met energieverliezen en soms is aanvullende 

energie nodig voor de distributie. 

14 HAMBase is een inzichtelijk model maar ook een vrij complex model. Dit maakt dat de koppeling en interactie tussen andere 

modellen in sommige situaties ook vrij complex worden 
1s Regeling w aarbij het verwarmingssysteem op basis van de binnentemperatuur aan en uit regelt. 

16 Waarbij de belasting tussen de minimale en de max imale waarde moduleert op basis van de door de modulerende rege laar 

bepaalde aanvoertemperatuur op basis van ruimte- en / o f buitentemperatuur. Voor dit type regeling wordt overige ns bij veel 

moderne installaties gekozen. 
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- conversie: Energie wordt omgezet in een bruikbare vorm . In het geval van verwarming zal energie 

(bijvoorbeeld in de vorm van gas) worden omgezet in warmte. Hiervoor is over het algemeen meer 

energie nodig dan aan warmte wordt verkregen . 

-transport: De warmte17 gegenereerd door het verwarmingssysteem dient te worden getransporteerd 

naar het afgiftesysteem. Voor waterdragende systemen zullen leidingen in vloeren, plafonds en 

muren worden gelegd . Afhankelijk van de isolatiewaarde zullen warmteverliezen optreden. 

- emissie: De warmte zal via een afgiftesysteem (bijvoorbeeld radiatoren of vloerverwarming) worden 

afgegeven in de te verwarmen ruimten . Het temperatuurniveau van het afgiftesysteem is soms lager 

dan dat van het transportmedium, waardoor kwaliteitsverliezen ontstaan. Daarnaast kan 

warmteverlies optredenn in het afgiftesysteem. 

- ruimte: De temperatuur van het afgiftesysteem is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de 

ruimte18 • Hierbij tredenn welliswaar geen warmteverliezen op, maar door de 

temperatuurverandering die ontstaat, verliest de energie aan warmte in de ruimte , waardoor de 

exergie zal veranderen . 

-omgeving: Uiteindelijk zal alle warmte (en in de zomer alle kou) door de omhulling verloren gaan. 

De eerste vier schakels in de keten worden verder toegelicht in bijlage Vl. 

De EPC-waarde is bepaald met behulp van de door DGMR19 ontwikkelde software EPW versie V2.02 . Dit is 

een NPR 5129 - rekenprogramma bij NEN 5128: 2004: Energieprestatie van woningen en woongebouwen. 

3.2 Systemen 

Systeemkeuze 

Voor dit onderzoek zijn vijf hoofdsystemen voor de ruimteverwarming en koeling gedefinieerd. Bij die 

systemen waarmee geen koeling kan worden geleverd is een variant mét koeling geanalyseerd. Daarnaast is 

voor ieder systeem een variant geanalyseerd waarbij de bereiding van warm tapwater wordt beschouwd. 

Figuur 18: Opbouw 

onderzoek; 5 systemen 

geanalyseerd voor 4 

indicatoren voor twee 

systeemgrenzen . 

Voor elk van de 5 hoofdsystemen en subsystemen is het energi everbruik, het exergieverlies en de emissie 

van schadelijke stoffen bepaald (figuur 1 8). Voor het referentiesysteem zoals beschreven door SenterNovem 

17 In de praktijk kan dit bijvoorbeeld ook elektriciteit zijn voor elektrische vloerverwarming. In de systemen die in deze studie zijn 

beschouwd zal uitsluitend warmte worden getransporteerd . 
1s In geval van koeling is de temperatuur van het afgiftesysteem uiteraard lager. 
19 DGMR: adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software 
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(Bijlage I) zijn 5 klimaatinstallatiesystemen gedefinieerd die qua prestatie en verwachting redelijkerwijs met 

elkaar kunnen concurreren (tabel 3). Verderop in dit hoofdstuk zullen de verschillende systemen verder 

worden toegelicht. 

Voor ieder van de concepten is voor zowel energie, exergie als de emissie gekeken naar de resultaten bij de 

systeemgrenzen voor primair en finaal verbruik. 

De benodigde aandrijfbrandstof van de systemen in de vorm van gas en elektra is bij elk van de systemen 

afkomstig uit fossiele brandstoffen. Een onderlinge vergelijking van de systemen op zich zou namelijk zeer 

misleidend zijn wanneer de aandrijfenergie van een aantal systemen afkomstig zou zijn uit bijvoorbeeld 

zon ne-energie, windenergie en I of biomassa. 

Tabel 3: Overzicht van de kenmerken van de onderzochte systemen 

Type verwarmtngs- Type afgiftesysteem Type koeling 

installatie 

Systeem 1 HR-ketel Radiatoren Air-co 

(referentiesysteem) 

Systeem 2 Gasmotor warmtepomp Vloerverwarming Aquifer 

(All gas) warmtebron: aquifer 

Systeem 3 Elektrische warmtepomp Vloerverwarming Aquifer 

(All electric) warmtebron: aquifer 

Systeem 4 Mini- warmtekracht Radiatoren Air-co 

(C02 balanswoning) installatie 

Systeem 5 Stadsverwarming Radiatoren Air-co 

(Exergetische systeem) Warmtebron: afvalwarmte 

elektriciteitscentrale 

3.2.1 Systeem 1: referentiesysteem 

Figuur 19: 
aardgasdistributie 

I 
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Het verwarmingssyteem in de referentiewoning zoals gedefinieerd door SenterNovem (bijlage I) bestaat uit 

een hoogrendementsketel en het afgiftesysteem bestaand uit radiatoren. De HR-ketel wordt gestookt met 

aardgas en aanvullend wordt een relatief kleine hoeveelheid elektriciteit verbruikt voor de pomp en het 



Figuur 20: 

regelsysteem. In figuur 19 wordt de totale energieketen van winning tot de uiteindelijke afgifte en het 

verlies naar de omgeving geschematiseerd2o. 

Met de HR-ketel kan een verhoogd rendement worden behaald doordat in het systeem de waterdamp uit de 

rookgassen condenseert. Bij de verbranding van aardgas ontstaat waterdamp, die nog veel warmte bevat, 

maar in een conventionele CV-ketel met de verbrandingsgassen wordt afgevoerd. Een HR-ketel heeft een 

bijzondere (tegen corrosie bestande) warmtewisselaar (condensor), waardoor deze de nog niet benutte 

warmte (latente warmte of condensatiewarmte) in de verbrandingsgassen gebruikt om het terugvoerwater 

dat door de ketel stroomt te verwarmen. Daarnaast wordt het warmteverlies van het rookgas in de ketel 

substantieel verlaagd, aangezien de temperatuur waarmee het rookgas de ketel verlaat veel lager is. Het 

principe van een HR-ketel is schematisch weergegeven in figuur 20. 

luchttoevoer rookgas 

1. gas inlaat 
16 2. mengventuri 

IS 3. ventilator 

14 4 . brander 

5. warmtewisselaar 

6 . display 

IJ 7. sensor 

12 8. circulatiepomp water 

9 . sensor 
11 

10. condensafvoer / sifon 

11. overdruk schakelaar 

6 12. thermostaat water 

13. thermostaat gas 

Schematische 14. automatische ontluchter 

weergave van een HR- 15. ontsteking 

ketel water 16. rookgas afvoer 

Vanwege het vermogen van een HR-ketel om de latente warmte in de rookgassen te benutten, is het 

rendement van de ketel sterk afhankelijk van de temperatuur waarmee de rookgassen de ketel verlaten 

(figuur 21 ). Boven het dauwpunt van de rookgassen is het verloop van het rendement lineair met de 

temperatuur van de rookgassen. Onder het dauwpunt neemt het rendement plotseling sterk toe door de 

condensatie van de gassen . De rookgastemperatuur in de warmtewisselaar is op zijn beurt weer afhankelijk 

van de temperatuur van het water in het circuit. Om die reden is het wenselijk om de aanvoer- en 

retourtemperatuur van het water in het circuit zo laag mogelijk te houden. In het verleden werden CV

installaties ontworpen op een aanvoertemperatuur van 90 ·c en een retourtemperatuur van 70 ·c. Dit is 

zeker nodig als het buiten 10 ·c onder nul is, maar als het buiten 1 o· C boven nul is kan men volstaan met 

veel lagere aanvoertemperaturen. Omdat een HR-ketel een hoger rendement heeft bij een lagere 

retourtemperatuur is het van belang dat deze met behoud van het comfort zo laag mogelijk is. Een 

modulerende regelaar zorgt daarvoor. Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt de vlam hoger en lager 

ingeregeld. Dit kan in een aantal stappen, maar gebruikelijk is tegenwoordig in nieuwbouwwoningen om de 

>o In het schema behorende bij de energieketen wordt verondersteld dat de elektriciteit wordt opgewekt uit aardgas. In de 
berekeningen wordt er echter van uitgegaan dat de elektriciteitscentrale wordt gevoed door een combinatie van fos siele bronnen 
zoals deze procentu eel in Nederland zijn verdeeld. 
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Figuur 21: 

ketel glijdend in te regelen, waardoor de watertemperatuur in het systeem wordt afgestemd op de 

warmtevraag in de ruimte . 
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De aanvoer- en retourtemperatuur in het systeem zijn bepaald met behulp van de gemiddelde 

overtemperatuur (bepaald met behulp van de radiatorformule) en het benodigde temperatuurverschil 

bepaald uit de massa stroom van het water. Daarbij is het benodigde vermogen van de radiator bepaald uit 

de simulatie met HAMBase. Over het algemeen wordt de mengventuri in een HR-ketel zo afgesteld dat het 

temperatuurverschil tussen de afgevoerde rookgassen en de retourtemperatuur van het water ongeveer 4•c 

bedraagt. Met dit gegeven is het rendement van de ketel bepaald. De berekeningen die ten grondslag 

liggen aan het model zijn uiteengezet in bijlage 111. 

3.2.2 Systeem 2: all electric 

Het tweede systeem bestaat uit een bodemopslagsysteem, een elektrische warmtepomp en als 

afgiftesysteem is gekozen voor vloerverwaming (figuur 22) . Er is bewust gekozen voor deze combinatie 

aangezien een bodemopslagsysteem bij voorkeur samengaat met lage temperatuur verwarming en hoge 

temperatuur koeling. Vanwege het lage temperatuurverschil is het warmteafgifteoppervlak bij voorkeur 

groot waardoor dit systeem in principe uitstekend samengaat met een vloerverwarmingssyteem . 

Het vloerverwarmingssysteem is een waterdragend systeem. Bij vloerverwarming is met name de dekvloer 

thermisch actief, (dit in tegenstelling tot beton-kernactivering) waardoor de warmte- uitwisseling alleen of 

hoofdzakelijk aan de bovenzijde van de vloer plaatsvindt. De warmteoverdracht wordt mede bepaald door 

de bouwkundige detaillering , de dichtheid van het leidingnet, de watercondities en de vloerafwerking . 
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Gekozen is voor een open bodemopslagsysteem. Dat wil zeggen dat warm water in de zomer en koud water 

in de winter direct wordt geïnjecteerd in een aquifer21 • Het principe van een aquifer is als volgt In de winter 

wordt water met een temperatuur tussen 10 en 18 'C opgepompt. Deze temperatuur is relatief hoog, 

doordat het water in de vorige zomer is aangebracht Het water wordt gebruikt voor de verwarming van 

ventilatielucht of, met behulp van een warmtepomp, als warmtebron gebruikt voor 

laagtemperatuursystemen zoals vloer- , muur- , en plafondverwarming . Het water koelt door de 

warmteafgifte af en wordt met een temperatuur tussen 7 en 10 ·c weer geïnjecteerd in de koude bron . 

Wanneer 's zomers koeling gewenst is wordt dit water uit de koude bron opgepompt Het opgepompte 

grondwater wordt, 'na afgifte van de koude', op enige afstand van de koude bron in de warme bron 

geïnjecteerd. 

Om het dynamische gedrag van de warmteopslag in de ondergrondse watervoerende zandlagen te kunnen 

beschrijven, wordt de bron vereenvoudigd tot een set concentrische ringen (figuur 23). In het midden van 

de ringen bevindt zich de bron en de hoogte van de ringen wordt gelijkgesteld met de dikte van het 

zandpakket . De warmte-uitwisseling tussen de ringen vindt plaats door de warmtestroom die bij pompen 

of infiltreren in horizontale richting door de ringen stroomt. Daarnaast ontstaat er warmteoverdracht door 

geleiding tussen de ringen . Met behulp van een elektrisch analogon is het temperatuurverloop van de 

ringen bepaald tijdens het laden en ontladen van de warme en koude bron (zie bijlage V) . 

Figuur 23: Schematische 

weergave aquifers. 

2 1 Aquifer : watervoerende grondlaag 
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De temperatuur van het water dat uit de warme bron wordt onttrokken is nog niet voldoende hoog om in 

het verwarmingssyteem te gebruiken. Om die reden wordt de temperatuur van het medium met behulp van 

een warmtepomp naar een hoger temperatuurniveau 'gepompt'. De gebruikelijke aandrijfenergie van een 

warmtepomp voor L TEO is aardgas of elektriciteit. In de woningbouw worden overwegend elektrische 

warmtepompen (EWP) gebruikt . In systeem 2 wordt een elektrische warmtepomp geanalyseerd en in 

systeem 3 wordt een gaswarmtepomp geanalyseerd. 

In bijlage V worden systeem 2 en 3 verder toegelicht. 

3.2.3 Systeem 3: All gas 

Systeem 3 bestaat evenals als systeem 2 uit een bodemopslagsysteem, een warmtepomp en 

vloerverwarming . Alleen wordt in dit geval in plaats van een elektrische warmtepomp en gasmotor 

warmtepomp geanalyseerd. In tabel 4 zijn de kenmerken van de elektrische warmtepomp en de 

gasmotorwarmtepomp tegen elkaar uitgezet. De belangrijkste conclusies die uit deze vergelijking kunnen 

worden getrokken zijn dat de elektrische warmtepomp gemakkelijker inpasbaar maar minder rendabel is 

dan de gasmotorwarmtepomp. 

Tabel 4: Kenmerken per warmtepomp [5 7) 

Leverbaar 

verwarmingsvermogen 

Infrastructurele 

randvoorwaarden 

PER" 

Economische aspecten 

Bouwkundige 

randvoorwaarden 

Complexiteit 

Geluid en trillingen 

Overig 

Elektnsche warmtepomp Gasmotor warmtepomp 

P-WP CMWP 

Leverbaar over een grote range vermogens. 

Het ontbreken van een gasaansluiting en hoge 

kosten voor realisatie is een gunstige conditie. 

Elektrisch aansluitvermogen moet toereikend zijn. 

I ,3-1 ,85 Afhankelijk van het rendement voor 

elektriciteitsopwekking inclusief transport en 

omzettingsverliezen (3 5-50 %) 

Relatief lage investeringskosten maar vanwege de 

veelal hoge elektriciteitprijs per MJ ten opzichte van 

de gasprijs moeilijk economisch haalbaar. 

De benodigde ruimte is vergelijkbaar met een 

compressie koelmachine 

Relatief eenvoudige installatie 

Geluid en trillingsniveau vergelijkbaar met 

compressie koel machine 

Alleen leverbaar voor vermogens > I 00 kw,. 

Gasaansluiting of mogelijkheid hiertoe 

noodzakelijk 

I ,7-1 ,9 Is relatief hog vanwege de benutting van 

de motorwarmte 

Relatief hoge investeringskosten vanwege de 

gasmotor, maar lage exploitatiekosten. In het 

algemeen beter economisch haalbaar dan de EWP 

Relatief veel ruimte benodigd vanwege de 

gasmotor 

Relatief complexe installatie, relatief 

storingsgevoelig, hoog ervaringsniveau vereist in 

verband met hoge kwaliteitsnieau van onderhoud 

(zowel voor gasmotor als voor de regeling en 

besturing 

Hoog geluids- en trillingsniveau 

Per kW verwarmingsvermogen is minder 

warmtebronvermogen nodig: een hogere 

aanvoertemperatuur is gemakkelijk te realiseren 

(ca . 80 °() 

22 PER: Primary Energy Ratio: verhouding tussen het warmtepompvermogen en het daarvoor benodigde aandrijfvermogen herleid 

naar primair vermogen. 
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Figuur 24: 

In figuur 24 wordt de energieketen van dit systeem van winning tot het verlies van de warmte aan de 

omgeving schematisch weergegeven . Elektriciteit is voor de aandrijving van dit systeem op zich niet nodig . 
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3.2.4 Systeem 4: C02 balanswoning 

Figuur 25 : 
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Systeem 4 is een micro-warmtekrachtsysteem (Micro-WKK) (figuur 25). Warmtekrachtsystemen zijn 

systemen voor elektriciteitsproductie, waarbij de geproduceerde warmte wordt benut om in een 

warmtevraag te voorzien . Het voorvoegsel micro duidt aan dat het hier gaat om warmtekrachtsystemen op 

de kleinst nuttige schaal. Dit betekent dat micro-warmtekrachtsystemen zijn uitgelegd voor toepassing op 

het niveau van individuele woningen en andere gebouwen met vergelijkbare warmtevraag . Een micro-WKK 

systeem kan gezien worden als een nieuw type aardgasgevoede hoogrendementsketel , dat naast warmte 

voor ruimteverwarming en tapwatervoorziening tevens elektriciteit voor huishoudelijk gebruik en voor 

levering aan het energiebedrijf produceert. Er zijn verschillende technieken om micro-WKK - ofwel een 

thuiscentrale - te realiseren. Een combinatie van een HR-ketel met een zogenoemde Stirling-motor23 blijkt 

vooralsnog de beste oplossing. Samen vormen deze twee componenten de HRE-ketel: een HR-ketel die ook 

23 De Stirlingmotor is een door de Schotse predikant Robert Stirling (1790-1878) in 1816 ontworpen en gebouwde zuigermotor met 

uitwendige verbranding (of andere warmtetoevoer) . De werking van de Stirlingmotor berust op het principe dat gas in een door een 

zuiger afgesloten cilinder wordt verwarmd, deze zuiger door uitzetting zal verplaatsen. Door het gas vervolgens bij een lagere 

temperatuur weer te comprimeren en daarna de expansie door verhitting te herhalen kan men een machine krijgen die 

arbeidsoverschot levert. 
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elektriciteit produceert . Een HRE- ketel werkt op gas en kan de plaats innemen van de CV-ketel. Hij zorgt 

voor warmte (en warm tapwater) en 65 à 75% van de in een woning benodigde elektriciteit. De overige 

elektriciteit wordt betrokken van het net. Teveel geproduceerde elektriciteit wordt teruggeleverd aan het 

net. Een HRE- ketel heeft ongeveer hetzelfde totaalrendement als een HR-ketel en produceert elektriciteit 

met een gunstig rendement. 

3.2.5 Systeem 5: Exergetich systeem 
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Het verwarmingssysteem van systeem 5 bestaat uit stadsverwarming en radiatoren. Echte 

stadsverwarming24 is een collectieve voorziening die handig gebruik maakt van de inefficiënte wijze waarop 

elektriciteit wordt opgewekt. In Nederland maken elektriciteitscentrales elektriciteit door fossiele 

brandstoffen te verbranden . Meestal betreft het kolen of gas . Slechts veertig procent van de warmte die bij 

de verbranding ontstaat, wordt echt omgezet in elektriciteit. De rest van de warmte is niet heet genoeg om 

elektriciteit te kunnen opwekken . De restwarmte moet afgevoerd worden . Stadsverwarming gebruikt deze 

warmte voor opwarming van water. Toch is het niet zo dat deze warmte helemaal geen energie heeft 

'gekost' . De aftap van warmte in een centrale gaat namelijk ten koste van de elektriciteitsproductie van een 

centrale. Dit wordt aangegeven met een ' bijstookfactor' . Die term verwijst naar het feit dat door de aftap 

van warmte een elektriciteitscentrale extra brandstof moet bijstoken om toch evenveel elektriciteit te 

produceren als zonder warmte-aftap. De bijstookfactor is ca. 0,30 [44]. Dit betekent dat voor iedere GJ 

warmte, 0,3 GJ gas moet worden bijgestookt om in de centrale dezelfde hoeveelheid elektriciteit te kunnen 

produceren . De distributie van warmte gaat gepaard met relatief hoge distributieverliezen. Er moet 

rekening worden gehouden met distributieverliezen van ca . 20% van de centrale tot aan de afnemer[44] . 

Elektriciteitscentrales die restwarmte leveren aan stadsverwarming zijn als geheel efficiënter dan 

elektriciteitscentrales zonder restwarmtebenutting . Zij produceren elektriciteit én warmte, tegenover een 

geringe verhoging van de brandstofinzet (de bijstookfactor vermenigvuldigd met de warmteproductie) . De 

vraag is of deze efficiencywinst aan de elektriciteitsproductie moet worden toegerekend, of aan de 

warmteproductie of aan beide. In dit onderzoek is de keuze gemaakt om bij de berekening voor warmte uit 

stadsverwarming alle besparing/reductie aan warmte toe te rekenen. Voor de warmte wordt alleen het 

bijgestookte gas meegerekend . 

Het voordeel van stadsverwarming is dat er geen individuele CV-installaties in huis staan, die ruimte 

24 De andere collectieve verwarming is ook bekend als blokverwarming . Daarbij verwarmt één gezamenl ijke warmtebron een heel blok 
van huizen of een appartementenge bouw. 
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innemen en geld kosten voor aanschaf, installatie en onderhoud. Nadeel is dat dit collectieve systeem niet 

is om te zetten naar een individueel systeem en dus ook niet zomaar is aan te passen aan individuele 

wensen . 
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4. RESULTATEN 

4.1 Energie en exergie 

4.1.1 Systeem 1: referentiesysteem 
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In figuur 27 is een grafiek weergegeven met daarin het energie- en exergieverloop van systeem l over de 

totale energieketen van winning tot eindverbruik . In onderstaande figuur zijn de verschillende 

processtappen geschematiseerd. In de HR-ketel wordt aardgas in een verbrandingsproces omgezet in 

warmte. Naast aardgas is ook een relatief kleine hoeveelheid elektriciteit nodig voor de regeling en de 

pompen. Het aardgas ten behoeve van de verbranding dient alvorens het bij de ketel is te worden 

gewonnen, gezuiverd en gedistribueerd. In deze processtappen gaat energie verloren (Bijlage VI). De 

energie-inhoud van het aardgas dat uiteindelijk geleverd wordt in de woning is daardoor niet gelijk aan de 

totale energie die daarvoor werd gewonnen. 
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Figuur 27 : Grafiek van het energie- en exergieverloop van systeem l over de totale energieketen 

In figuur 27 is te zien dat er een groot verschil ontstaat tussen het exergie- en energieniveau tengevolge 

van de conversie. Doordat aardgas met een hoge exergetische kwaliteit in het verbrandingsproces in de 
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ketel wordt omgezet in warmte met een lage exergetische kwaliteit, gaat tijdens de conversie veel exergie 

verloren. Terwijl dit energetisch gezien vanwege het relatief hoge rendement van de ketel beperkt blijft. Het 

warme water wordt vervolgens vanuit de ketel naar het afgiftesysteem, in dit geval de radiatoren, in de 

woning getransporteerd. Tijdens dit transport zal het water in de leidingen lichtelijk afkoelen . Doordat deze 

warmte niet vrij komt op de plaats waar deze bedoeld was , gaat een kleine hoeveelheid energie verloren . 

Deze temperatuurdaling gaat eveneens gepaard met een daling van de exergie-inhoud van het medium. 

Uiteindelijk geven de radiatoren de warmte af aan de ruimte en de lucht daarin. De warmteafgifte van het 

verwarmingssysteem is daarbij (vrijwel) gelijk aan het warmteverlies van het medium . Om die reden is ter 

plaatse van 'de afgifte' in de grafiek geen daling in de energie-inhoud waarneembaar. Doordat de 

temperatuur van het verwarmingslichaam altijd iets hoger zal zijn dan de temperatuur van de ruimte 

ontstaat er echter wel een exergiedaling in de grafiek. Uiteindelijk zal de warmte via ventilatie en 

transmissie verloren gaan aan de buitenomgeving. Doordat de temperatuur van de buitenomgeving het 

referentieniveau representeert is de exergie-inhoud op dit punt nul. De energie die naar de omgeving 

wordt getransporteerd gaat in tegenstelling tot de exergie niet verloren. Volgens de eerste hoofdwet van de 

thermodynamica kan energie namelijk niet verloren gaan . Feit is dat deze energie niet meer van nut zal zijn 

voor dit concept en daardoor toch als verlies zal worden beschouwd . 

Energie 

Exergie 
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winnings- transformatie 
verlies ketel 

Figuur 28: Sankey-diagram 

van de energie- en 

exergiestromen in 

systeem I . 
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In figuur 28 wordt het Sankey diagram weergegeven van zowel de energie- als de exergiestromen in 

systeem l. Dit figuur laat duidelijk het verschil zien tussen energie- en exergieverliezen. Kwalitative 

degradaties, oftewel exergieverlies kenmerken zich door een afschuining in het Sankey diagram ten 

opzichte van de uitgaande pijlen voor de kwantitatieve degradaties (energieverliezen). 

4.1.2 Systeem 2: All electric 

In de grafiek van figuur 29 is het energie- en exergieverloop van systeem 2 (bodemopslagsysteem, 

elektrische warmtepomp en vloerverwarming) over de totale energieketen weergegeven. Tijdens de 



4. 1.5 Systeem 5: Exergetisch systeem 
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Het verwarmingssysteem van systeem 5 bestaat uit stadsverwarming en radiatoren . Het energie- en 

exergieverloop van systeem 5 over de totale energieketen is weergegeven in figuur 32 . Stadsverwarming 

gebruikt de restwarmte van elektriciteitscentrales voor de opwarming van water. Hierdoor gaat theoretisch 

geen energie verloren tijdens winning en transformatie van deze energie . In de praktijk gaat de aftap van 

deze warmte in een centrale echter toch ten kosten van een deel van de elektriciteitsproductie . Het beeld 

dat in figuur 32 wordt geschetst is daardoor te optimistisch . In figuur 33 wordt de zelfde grafiek 

weeregeven alleen is daarbij rekening gehouden met de zogenaamde bijstookfactor (hoofdstuk 3) van de 

elektriciteitscentrale. Doordat gelijktijdig twee processen kunnen worden gevoed met één energiestroom is 

de benodigde primaire energie veel lager dan de energie die uiteindelijk na de transfomatie is ontstaan. Het 

warme water wat wordt getransporteerd naar de eindgebruiker verliest onderweg een deel van zijn warmte 

aan de omgeving . Stadsverwarmingssystemen staan om die rede bij voorkeur dicht bij de eindgebruiker. 

Het energie- en exergieverlies tijdens de distributie is weergegeven in figuur 32 en figuur 3 3. Door de 

relatief lage kwaliteit van de warm water stroom ontstaat er een verschil in het energie en exergieverlies . 
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Figuur 32: Grafiek van het energie- en exergieverloop van systeem 5 over de totale energieketen 
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Figuur 33 : Grafiek van het energie- en exergieverloop van systeem 5 over de totale energieketen waarbij de input wordt berekend aan 

de hand van de bijstookfactor . 
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4.2 Emissie 

Naast de energie- en exergiestromen in de systemen is ook de uitstoot van emissies ten gevolge van de 

systemen bepaald. Om de emissies van verschillende stoffen te kunnen uitdrukken in een eengetalwaarde 

dienen deze te worden gewogen. In hoofdstuk 2 zijn de verschillende methode voor deze weging 

uiteengezet. Vanwege de genoemde voordelen is er uiteindelijk voor gekozen de uitgestoten emissies uit te 

drukken in schaduwprijzen. 

In figuur 34 worden de schaduwprijzen voor de vijf systemen weergegeven. Hierin zijn de verschillende 

milieu-effecten (in dit geval, broeikaseffect, vermesting en verzuring) aangegeven. 
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4. 3 Energieprestatiecoëfficiënt 

De EPC is berekend met de door DGMR ontwikkelde software EPW versie 2.02. Er zijn geen rekenregels 

beschikbaar voor alle typen installaties. Alleen systeem 1, 2 en 5 kunnen om die reden met de software 

worden berekend . In figuur 35 staan de resultaten van de EPC berekening. 

Systeem 1 
EPC: 0.74 

Systeem 2 
EPC: 0.65 

Systeem 5 
EPC: 0.71 

Figuur 35 : Resultaten van 

de EPC berekening 

verdeeld naar 

energiefunctie. 
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De cirkeldiagrammen geven het primaire energieverbruik weer voor ruimteverwarming, hulpenergie voor 

ruimteverwarming, tapwaterverwarming, ventilatoren , verlichting en voor het bereiken van zomercomfort. 

Het totale karakteristieke energiegebruik van de woning is het grootste voor systeem l en het kleinst voor 

systeem 2, zoals ook geldt voor de EPC. Het energieverbruik voor verwarming is echter het grootst voor 



systeem 5, maar voor dit systeem heeft daarentegen ook geen hulpenergie voor verwarming benodigd. Het 

energieverbruik voor de overige functies (tapwaterverwarming, ventilatoren, verlichting en voor het 

bereiken van zomercomfort) zijn gelijk voor alle systemen . 

4.4 Analyse gebouwevaluatie-tools 

Figuur 36: 

Naast de EPC-analyse zijn ook de gebouwevaluatie-tools LEED, GPR en CASBEE geanalyseerd. Dit zijn alle 

tools waarmee prestatie van een geheel gebouw kan worden onderzocht en beoordeeld . De punten waarop 

deze beoordeling wordt gebaseerd en de manier waarop de score wordt bepaald is echter voor elk van deze 

tools verschillend. Voor ieder tooi op zich is bepaald wat belangrijke parameters worden geacht en hoe 

belangrijk de ene parameter is ten opzicht van de ander. Omdat de tools onderling sterk van elkaar 

verschillen zal een vergelijking van verschillende systemen (woningen) weinig informatie aan het licht 

brengen. Interessanter is het om de parameters en beoordeling van deze parameters naast elkaar te zetten 

zodat op die manier duidelijk wordt waarin de verschillende tools ten opzichte van elkaar verschillen. Dit is 

gedaan door de verschillende parameters die in de gebouwevaluatie-tools worden beoordeeld te groeperen 

en de maximaal te behalen scoren te behalen binnen een groep uit te drukken ten opzichte van de totale 

maximale score. De grafiek in figuur 36 geeft het resultaat van deze analyse. 
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Uit de grafiek valt af te lezen welke factoren er per tooi worden beoordeeld en hoe zwaar deze meeweegt in 

de totaalscore. Het besparen van grondstoffen (besparing materiaal) en het binnenklimaat zijn factoren die 

die door alle tools als zijnde belangrijk worden beoordeeld. Er zijn echter ook factoren die niet worden 

beoordeeld slechts in een van de tools worden beoordeeld, zoals de brandveiligheid, het gebruik van 

daglich en de beoordeling van de lichtkwaliteit in een ruimte en de gebouwprestatie evaluatie. Daarnaast 

zijn er factoren die beduidend zwaarder meewegen binnen de ene tooi dan de andere. Zo neemt de 

kwaliteit van de verwarmings en koelingsinstallatie binnen CASBEE in verhouding tot de andere tools een 

vrij groot aandeel in . 
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5. DISCUSSIE EN VERDIEPING 

5.1 Energie versus exergie 

Met dit onderzoek werd getracht de verschillende duurzaamheidsindicatoren met elkaar te vergelijken en 

op grond daarvan een uitspraak te doen over de verschillen tussen deze indicatoren en een oordeel te 

vormen over het gebruik van elk afzonderlijke indicator. In het eerste deel van het onderzoek werden het 

energieverbruik, het exergieverbruik, de uitstoot van emissies en de EPC geanalyseerd. In paragraaf 4.1 

werden de resultaten van de energie en exergie analyse uiteen gezet. In figuur 3 7 worden het energie- en 

het exergieverlies van iedere processtap van de totale energieketen voor alle vijf de systemen in twee 

staafdiagrammen weergegeven . 

Figuur 37 : Staafdiagrammen van het energievelies en exergieverlies voor alle processen binnen de energieketen voor alle vijf systemen . 

In het staafdiagram voor energieverlies (links) zijn ook negatieve waarden af te lezen. Dit betekent dat in 

deze processtap energie wordt gewonnen in plaats van dat er energie verloren gaat, bijvoorbeeld door het 

gebruik van energie uit een aquifer of door het gebruik van afvalwarmte in een elektriciteitscentrale. In het 

exergiediagram (rechts) zijn geen negatieve waarden af te lezen . Dit is dan ook niet mogelijk aangezien de 

kwaliteit van energie volgens de tweede wet van de thermodynamica alleen kan afnemen en niet toenemen . 
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In een aantal gevallen is het energieverlies van een bepaald systeem in een bepaalde processtap vrijwel 

gelijk aan het exergieverlies. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de transformatie in systeem 2 (elektrische 

warmtepomp). Dit is het gevolg van het feit dat het verlies hier veroorzaakt wordt door verliezen in de 

elektriciteitscentrale en dus wordt bepaald door het rendement van deze centrale . Er treed hierbij geen (of 

weinig) kwaliteitverlies op. Het verschil tussen het energie - en het exergieverlies is wel heel groot 

bijvoorbeeld in het geval van de conversie in systeem l . In deze stap wordt aardgas in de verbrandingsketel 

(HR- ketel) gebruikt voor de opwarming van warm water. Het verschil tussen het energie- en exergieverlies 

is hier te wijten aan het feit dat het energieverlies alleen wordt bepaald door het rendement van de ketel , 

terwijl bij de bepaling van het exergieverlies ook de degradatie van de energievorm, de omzetting van 

aardgas naar warm water, in rekening wordt gebracht. Door de energie- en het exergiediagram met elkaar 

te vergelijken kan op deze manier inzichtelijk worden gemaakt of de verliezen die optreden kwantitatief of 

kwalitatief van aard zijn. 

In tabel 5 zijn de resultaten voor het energieverlies, het exergieverlies, de emissie en de EPC uiteengezet. 

Doordat het energie- en exergieverbruik voor alle processtappen werd geanalyseerd kan in principe het 

verbruik voor iedere systeemgrens worden bepaald. In de praktijk wordt echter over het algemeen alleen 

het primaire- of finale verbruik vermeld aangezien hieruit meeste bruikbare informatie kan worden 

gehaald . Het finaalverbruik zegt iets over de energiezuin igheid van de woning en is dat geen waar onze 

energierekening op is gebaseerd . Het primaire verbruik is het uiteindelijke verbruik inclusief distributie en 

transformatieverliezen. De EPN berekening is enkel gebaseerd op het primaire verbruik. 

Tabel s· Resultaten analyse exergie energie emissie en EPC van de 5 systemen gezien vanaf twee verschillende systeemgrenzen 

Systeem l Systeem 2 Systeem 3 Systeem 4 Systeem 5 

Referentiesysteem All electric All qas (02 besparend Exergetische woning 

HR-ketel Elektrische warmtep. Gaswarmtepomp Micro-WKK Stadsverwarming 

Radiatoren Aquifer Aquifer Vloerverwarming Radiatoren 

Vloerverwarming Vloerverwaring 

Systeemgrens: Primair Finaal Primair Finaal Primair Finaal Primair Finaal Primair Finaal 

eNergie [MWh/a] 20,861 17,105 13 ,114 4,792 5,120 4 ,655 
20. 861 17.1 os 

8,704 15 ,267 
17,067* 1 5,520* 

eXergie [MWh / a] 19,594 I 5,954 12 .162 4 ,792 4,748 4,317 
19,594 15,954 

8,218 2,760 
I 5,800* 12, 160* 

schaduwprij s [€] 174 174 169 0 50 50 151 151 86 0 

EPC [-] 0.74 - 0.65 - - - - - 0.71 -
• Inclusief verdiscontering geproduceerde elektriciteit. 
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Uit de resultaten van tabel 5 kan worden afgeleid dat systeem l voor alle hier beschouwde indicatoren het 

slechtste scoort. Dit systeem heeft dan ook het grootste energieverbruik en exergieverbruik, scoort het 

slechtst op het gebied van emissie en heeft de hoogste EPC van alle geanalyseerde systemen. 

Wanneer de systemen voor de primaire systeemgrens met elkaar worden vergeleken blijkt dat op basis van 

energie en exergie zal worden gekomen tot een zelfde relatief oordeel voor de systemen. De 

gaswarmtepomp (systeem 3) krijgt voor zowel energie als exergie de voorkeur. Daarna scoort 

stadsverwarming (systeem 5) het gunstigste dan de elektrische warmtepomp (systeem 2) dan de micro

WKK (systeem 4) en als laatste eindigt de HR-ketel (systeem 1 ). Finaal is er wel een verschil tussen de 

beoordeling op basis van energie en exergie. Hier is het stadsverwarmingssysteem voor exergie het 

gunstigst. Dit is te verklaren vanwege het feit dat het stadsverwarmingssysteem het enige systeem is 

waarbij de systeemgrens finaal gebruik geen brandstof wordt gemeten, maar warm water. Warm water is 

laagwaardige energievorm en krijgt daardoor een lage exergetische waarde. 



Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het voor de beoordeling van een bouwkundige installatie 

vrij weinig uit maakt of een energie- of een exergieanalyse wordt toegepast. De waarden voor exergie en 

energie blijken zeer weinig te verschillen. Dit vanwege het feit dat de input van een dergelijke analyse 

vrijwel altijd een brandstof is waarvoor geldt dat deze energetisch en exergetisch slechts een kleine factor 

verschilt. Het maakt daarnaast niet uit welke transformaties de energiestroom in de loop van de 

energieketen ondergaat, aangezien deze energie binnen de bouwkunde altijd degradeert naar een 

exergetische waarde 0. Dit is vanwege het feit dat alle opgewekte energie uiteindelijk door 

warmtetransmissie naar de omgeving verloren gaat. Ter verduidelijking wordt als voorbeeld wordt in figuur 

38 een denkbeeldig systeem weergegeven. De doorgetrokken rode lijn staat hierbij voor het 

oorspronkelijke systeem. Dit syteem verliest exergetisch sterk in waarde tijdens de conversiestap, 

bijvoorbeeld doordat hoogwaardige energie (bv. aardgas) wordt omgezet in warm water. Om dit 

exergieverlies tijdens de conversie te verminderen wordt er in dit geval voor gekozen de brandstof om te 

zetten in een energievorm die kwalitatief beter scoort, bijvoorbeeld stoom. Hierdoor neemt het 

exergieverlies tijdens de conversie drastisch af (de rode stippellijn). Deze stoom wordt echter gebruikt om 

dezelfde ruimte op dezelfde temperatuur te verwarmen, wat betekent dat het exergieverlies over het gehele 

traject het zelfde zal zijn ongeacht de exergetische efficiëntie van de tussenliggende processen. 

Figuur 38: Exergiewaarde 

voor een denkbeeldig 

systeem (doorgetrokken 

lijn) en met optimalisatie 

in de energie conversie 

(stippellijn) 
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Het feit dat de exergieanalyse in dit geval geen sterke afwijkende resultaten ten opzichte van een 

energieanalyse aan het licht heeft gebracht wil niet zeggen dat een exergieanalyse geen meerwaarde heeft 

ten opzichte van een energieanalyse. Om dit te bewijzen is een kort onderzoek uitgevoerd. Daarbij is een 

eenvoudige tegenstroomsewarmtewisselaar (figuur 39) voor de warmteterugwinning (wtw) uit 

ventilatielucht geanalyseerd. Dergelijke warmtewisselaar werd al eens eerder door E. Boeleman en P. 

Sakulpipatsin ([73] en (74]) geanalyseerd. 

Figuur 39: Schematisering 

van een tegenstroomse

warmtewisselaar (links), 

schematische weergave 

van het temperatuur

profiel van een 

tegenstroomse wtw 

(rechts) [73].[74]. 
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Uit deze analyse bleek dat het zogenaamde universele exergetische rendement (1]") van een 

warmtewisselaar sterk afhankelijk is van het verschil tussen de temperaturen in de warmtewisselaar en de 

referentietemperatuur. Het universele exergetische rendement wordt als volgt bepaald [74]: 
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(5. 1) 

In de grafiek van figuur 40 is het universeel exergetisch rendement van een warmtewisselaar uitgezet tegen 

de referentietemperatuur. Daarbij is de temperatuur voor de uitgaande en instromende warme en koude 

stromen respectievelijk -2°C, -sooc, - 38°C en 1 ooc en is het energetisch rendement 80%. Zo te hoger het 

energetisch rendement zo te sterker is het universeel exergetisch rendement afhankelijk van de 

referentietemperatuur en zo te verder de referentietemperatuur afwijkt van de temperaturen in de 

warmtewisselaar zo te hoger is het universeel exergetisch rendement. Binnen de bouwkunde wordt echter 

meestal een referentieniveau gekozen dat gelijk is aan de buitentemperatuur, daardoor zal het universeel 

exergetisch rendement over het gehele domein lager liggen dan het energetische rendement, maar is 

maximale afwijking een stuk kleiner. 

Figuur 40 : Universeel 

exergetisch rendement 

ten opzichte van de 

referentietemperatuur. 
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In dit onderzoek is een andere berekening uitgevoerd waarbij kan worden aangetoond dat men op basis 

van een exergieanalyse anders zou oordelen over een systeem dan op basis van een energieanalyse. Daarbij 

is onderzocht vanaf welk temperatuur de terugwinning van een warmtewisselaar opweegt tegen zijn 

elektriciteitverbruik. Daarvoor is een aanname gedaan voor het elektriciteitverbru ik en is de terug 

gewonnen energie en exergie van de warmtewisselaar bepaalt. In dit onderzoek is echter geen rekening 

gehouden met de energie die nodig is om de lucht op een alternatieve manier te verwarmen. In figuur 41 

worden het elektriciteitverbruik (energie :::: exergie) en de terug gewonnen warmte in energie en exergie 

weergegeven . 
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Figuur 41 : Energie, 

exergieopbrengst en 

energie / exergie verbruik 

van een eenvoudige 

warmtewisselaar ten 

opzichte van de 

buitentemperatuur. 
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Hieruit blijkt dat deze warmtewisselaar zelf bij een buitentemperatuur onder de 11,1 oe energetisch 

winstgevend is . Exergetisch gezien blijkt deze warmtewisselaar daarentegen slechts bij extreem lage 

temperaturen winstgevend . Dit is te verklaren vanwege het feit dat de terug gewonnen energie in de vorm 

van warme lucht een laagwaardige energievorm is terwijl de aandrijfenergie, de elektriciteit, een 

hoogwaardige energievorm is. In figuur 42 wordt dezelfde grafiek nogmaals weergegeven alleen is daarbij 

het elektriciteitverbruik berekend voor het geval dat de geventileerde lucht met behulp van een elektrische 

warmtepomp met aquifer zou moeten worden verwarmd . In de grafiek is aangegeven wat het verschil is 

tussen het elektriciteitverbruik van de warmtewisse laar en het elektriciteitverbruik van de warmtepomp. Uit 

deze analyse is te concluderen dat bij een temperatuur van ongeveer -8,5°( de terug gewonnen warmte 

exergetisch opweegt tegen het elektriciteitverbruik. Energetisch ligt dit punt bij ongeveer 13.0°C. Uit deze 

analyse blijkt dat een warmtewisselaar exergetisch beduidend minder efficiënt is dan op basis van een 

energieanalyse zou worden beoordeeld. Vreemd genoeg wordt een warmtewisselaar is het LowEx handboek 

[20] genoemd als één van exergetische concepten . 

Figuur 42: Energie, 

exergieopbrengst en 

energie/exergie verbruik 

van een eenvoudige 

warmtewisselaar en het 

verschil tussen verbruik 

wtw en wtp ten opzichte 

van de 

buitentemperatuur. 
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5.2 Emissie 

De uitstoot van emissies is per systeem geanalyseerd en de resultaten zijn uitgedrukt in schaduwprijzen 

(figuur 34). De resultaten van deze analyse zijn eveneens vergeleken met de andere indicatoren (tabel 5) . 

De beoordeling van de emissie op basis van het finaal verbruik geeft een vertekend beeld, daar een aantal 

systemen binnen deze grenzen geen emissies uitstoten. Het type brandstof voor het systeem beïnvloedt in 

grote mate de uitstoot van emissies (0). De uitstoot van emissies voor elektriciteit is daarnaast sterk 

afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt geproduceerd, bijvoorbeeld door aardgas of kolen 

verbranding, via kerncentrales of via windmolens gewonnen energie. De schaduwprijzen voor elektriciteit 

zijn in dit onderzoek bepaald op basis van de procentuele verdeling van de verschillende type centrales in 

Nederland . 
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Op basis van de analyse van de emissies blijkt systeem 2 (elektrische warmtepomp) slechter te scoren dan 

de beoordeling op basis van de overige indicatoren. Met een energie of exergie analyse kan slechts een 

inschatting worden gemaakt van de gevolgen die een bepaald systeem heeft voor het milieu. Door het 

analyseren van de emissies kan echter wel een inschatting worden gemaakt van de relatieve directe 

gevolgen . Om die rede is deze analysemethode het meest veelzeggend. 

Bij analyses waarbij exergie en energie wel degelijk van elkaar verschillen, zoals in het voorbeeld van de 

warmtewisselaar hiervoor, is het echter nog de vraag waarop men zou moeten oordelen : op basis van de 

kwaliteit van de energievorm (exergie) of op basis van de emissies die vrij komen? Waarschijnlijk is de 

emissie ook hier doorslaggevend aangezien deze zich direct vertaalt naar de gevolgen en het bij exergie 

slechts gaat om een beredenering . 

5.3 EPC 

Zowel voor de energie- en exergieanalyse als de analyse voor de bepaling van de uitgestoten emissies dient 

een gebouwsimulatie als basis voor de berekeningen . Een eenvoudigere methode voor de bepaling van de 

energetische efficiëntie van een gebouw en zijn installaties is de EPe-berekening. De EPC wordt echter niet 

puur analytisch bepaald, maar heeft ook een sturende en stimulerende werking . Zo krijgen bijvoorbeeld 

sommige installaties die op dit moment nog niet erg efficiënt werken , toch een gunstigere score dan 

traditionele installaties omdat op die manier het gebruik en de ontwikkeling kan worden gestimuleerd. Het 



nadeel van de EPC berekening is dat deze enigszins beperkend is in de systemen waaruit kan worden 

gekozen. Voor analytische doeleinde is de EPC dan ook minder geschikt. 

5.4 Primair versus finaal verbruik 

De resultaten voor primair- en finaalverbruik uit tabel 5 verschillen relatief gezien voor sommige systemen 

ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat de systeemgrens van invloed is op het oordeel over een systeem. 

Gekeken naar finaal verbruik verschillen systeem 2 (elektrische warmtepomp) en systeem 3 

(gaswarmtepomp) bijvoorbeeld vrij weinig van elkaar. Voor het primaire verbruik ontstaat er echter een 

groot verschil tussen beide systemen. Dit is te wijten aan het feit dat bij primaire energie de inefficiëntie 

van de elektriciteitcentrale in rekening wordt gebracht. In deze vergelijking zou een oordeel op basis van 

het finaalverbruik daardoor een verkeerd beeld geven van de duurzaamheid van het systeem. Het primaire 

verbruik is echter weer veel gevoeliger voor veranderingen . Zo zou de bewoner kunnen kiezen voor groene 

stroom in plaats van elektriciteit uit een verbrandingscentrale . Dit zou een zeer grote invloed hebben op de 

uitkomst van de analyse. Hierdoor zegt het primaire verbruik vaak meer over de energievoorziening dan 

over de efficiëntie van de woning en zijn installaties. 

5.5 Gebouwevaluatietools 

In paragraaf 4.4 werden de resultaten gepresenteerd van de analyse van de gebouwevaluatietools LEED, 

Green Point Rated (GPR) en CASBEE. Over het algemeen geldt dat in deze tools alle facetten die raken aan 

het begrip duurzaamheid zoveel mogelijk worden geïmplementeerd. Zij gaan daarin veel verder dan de 

beoordeling van de installaties en de bouwfysische kenmerken. Zo worden ook het materiaalgebruik, het 

behoud van de locatie en de leefkwaliteit beoordeeld. 

LEED en GPR zijn qua opbouw het meeste aan elkaar verwant. Dit is te verklaren vanwege het feit dat de 

GPR-tool is ontwikkeld als reactie op de LEED tooi. De factoren waarop wordt beoordeeld zijn om die reden 

het meest aan elkaar verwant, maar daarnaast ook de beoordelingsmethode die wordt gehanteerd. Bij beide 

tools moet worden geselecteerd of aan bepaalde criteria is voldaan of niet en worden op basis daarvan 

punten toegekend. Bij CASBEE wordt echter de mate waarin aan een bepaald criterium wordt voldaan 

beoordeeld. 

Met name bij GPR en CASBEE heeft de locatie waar de tooi is ontwikkeld merkbaar het beoordelingssysteem 

beïnvloed. Zo richt de GPR tooi zich sterk op de Californische bouwmethode (houtskeletbouw) en schrijft 

het daarin voor op welke manier deze dient te worden uitgevoerd . CA5BEE schrijft regels voor ter 

voorkoming van windschade en schade door aardbeving, twee natuurrampen die in Japan geregeld 

voorkomen maar in ons land bijvoorbeeld vrij zelden en minder intens. Daarnaast wordt in de LEED en de 

GPR-tool veel aandacht besteed aan de waterbesparing bij de tuinaanleg, waarbij bijvoorbeeld wordt 

gestimuleerd zo min mogelijk gazon aan te leggen om te voorkomen dat er veel moet worden gesproeid. 

Hoewel dit bij het veranderende klimaat in Nederland ook steeds belangrijker wordt, zou een dergelijke tooi 

wanneer deze voor het Nederlandse klimaat zou zijn ontworpen zich hier waarschijnlijk minder sterk op 

focussen . 

De meeste technische kennis is nodig voor LEED en CASBEE. Voor de GPR-tool is minder fysische en 

installatietechnische input nodig. Met name voor CASBEE zijn deze waarden wel van belang, bijvoorbeeld 

de daglichtfactor en de geluidsisolatie. Bij LEED wordt voornamelijk gecontroleerd of voldaan wordt aan de 

ENERGY STAR, ASHREA of ACCA, welke hoofdzakelijk locale bekendheid kennen. 

54 



ss 

De vrijheid tot implementatie van duurzame technologieën is een ander punt waarop de tools sterk van 

elkaar verschillen. GPR en LEED geven punten voor de implementatie van bepaalde duurzame 

technologieën. Daarbij is de keuze voor LEED enigszins beperkt ten opzichte van de GPR-tool. Andere 

technologieën kunnen als innovatie bonuspunten aan de woning worden toegekend. CASBEE daarentegen 

geeft punten voor de hoeveelheid energie die op een natuurlijke wijze wordt gewonnen, de manier waarop 

dit gebeurt wordt echter buiten beschouwing gelaten. In geen van de tools wordt daarnaast rekening 

gehouden met de impact die de technologie op zich heeft op het milieu. Het doel van deze tools is dan ook 

het gebruik van duurzame technologie te stimuleren, of dit op dit moment de meest duurzame keuze is is 

daarbij niet van belang. 

De GPR-tool is waarschijnlijk het minst geschikt om in Nederland voor de beoordeling van gebouwen te 

hanteren. Voornamelijk vanwege het feit dat deze tooi zich sterk richt op de lokale Californische 

bouwmethoden en klimaat . Voor deze tooi is de minste specifieke kennis nodig, maar mist daarbij de 

bouwfysische, installatietechnische en bouwkundige handvaten die nodig zijn voor een gegronde analyse. 

LEED beschikt wel over deze specifieke input, maar deze is dan weer gericht op locale regelgeving waarmee 

men hier niet of minder bekend is. Bij CASBEE zijn de uitgangspunten in de tooi verwerkt en worden voor 

de verschillende niveaus waarin aan deze maatregelen kan worden voldaan punten toegekend. Daarnaast 

werkt de grafische output van het systeem erg verduidelijkend (figuur 16). 

5.6 Overige bevindingen 

In dit onderzoek werden verschillende energiesystemen geanalyseerd. De hoofdvragen werden echter niet 

beantwoord met de resultaten op zich, maar door de het relatieve verschil wat werd gevonden in de 

resultaten. 'Onbedoeld' kunnen op deze manier meer resultaten worden afgeleid dan enkel het antwoord 

op de onderzoeksvraag . Want bij de beoordeling van verschillende systemen is niet alleen verschil in 

resultaten interessant, maar ook kan uit de resultaten op zich belangrijke informatie worden gehaald. 

Bijvoorbeeld : wat is het duurzaamste concept in deze analyse? Deze conclusie kan en mag echter niet direct 

uit de gevonden resultaten worden afgeleid aangezien de systemen niet in dezelfde behoefte voorzien en 

kunnen voorzien en daarnaast zijn er ook factoren als kosten en comfort die bij deze vergelijking van 

belang zijn. 

5.6.1 Comfort 

Een eerste verschil tussen de concepten is dat de systemen met aquifer (systeem 2 en 3) ook voorzien in de 

koelbehoefte van de woning terwijl in de overige systemen koeling niet in de analyse is betrokken. Uit een 

eenvoudige berekening blijkt dat de energiebehoefte voor de koeling van de geanalyseerde woning (met 

een compressiekoelmachine) ongeveer 7% bedraagt van de verwarmingsenergie voor systeem l en 4 en 6% 

van de verwarmingsernergie van systeem S. Voor koeling is over het gehele jaar gezien dus relatief weinig 

energie nodig . 

Ook op het gebied van comfort zullen de systemen anders worden ervaren. Dit wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de reactiesnelheid van het systeem en het type afgiftensysteem . In dit onderzoek werden 

twee verschillende afgiftensystemen geanalyseerd. Radiatoren voor systeem l ,4 en S en stadsverwarming 

voor systeem 2 en 3. Op het gebied van comfort heeft vloerverwarming, mits goed geïnstalleerd, over het 

algemeen in een goed geïsoleerde woning de voorkeur boven radiatoren. Het thermisch comfort van de 

mens wordt zowel door de stralings- als door de luchttemperatuur beïnvloed. In een vertrek kan een lagere 



luchttemperatuur worden gecompenseerd door een hogere stralingstemperatuur. Vloer- en 

wandverwarming, hebben een groter stralingsaandeel dan radiatoren. Daardoor laten ze een lagere 

luchttemperatuur in het vertrek toe. In de praktijk blijkt, dat dit door bewoners positief wordt ervaren. 

Bovendien leidt een lagere luchttemperatuur tot energiebesparing doordat de ventilatieverliezen geringer 

zijn. Daarnaast is bij vloerverwarming de temperatuurverdeling in een vertrek gelijkmatiger en wordt de 

verticale temperatuurgradiënt als comfortabeler ervaren dan bij radiatoren . 

5.6.2 Implementatie warm tapwater 

Het energieverbruik voor warm tapwater is niet mee genomen in de analyse. Zou dit wel zijn gedaan dan 

zou dit voor ieder systeem andere consequenties hebben. Voor systeem 1 is het het meest voor de hand 

liggend dat wordt gekozen voor een HR combiketel waarin naast warm water voor ruimteverwarming tevens 

warm water voor de verwarming van tapwater kan worden geleverd. Uiteraard zijn beide functies 

ondergebracht in twee onafhankelijke systemen die naast elkaar in de ketel zijn aangebracht, zodat de 

watercircuits van elkaar gescheiden zijn. Omdat de vermogenseis voor het verwarmen van een goed 

geïsoleerde woning vaak veel lager ligt dan die voor de warmwatervoorziening, kunnen combiketels 

overschakelen naar een hoger vermogen, zodra er warmwater wordt getapt. Dit heeft echter nadelige 

gevolgen voor het rendement van de ketel op dat moment doordat de temperatuur van het water hoger is 

dan wanneer alleen water voor ruimteverwarming nodig is. Dit betekent dat wanneer in deze analyse ook de 

verwarming van tapwater betrokken zou zijn dit een negatief effect zou hebben op de energie benodigd 

voor de centrale verwarming. Voor de HRE- ketel uit systeem 4 geldt het zelfde, met als verschil dat het 

verwarmen van tapwater hier een gunstig effect zal hebben op de elektriciteitproductie van het systeem. 

Voor systeem 2 en 3 betekent het verwarmen van tapwater dat de warmtepomp het water tot 55°C dient te 

verwarmen. Doordat dit hoger is dan de ontwerptemperatuur voor het vloerverwarmingssysteem en 

doordat de COP van een warmtepomp daalt bij een hogere watertemperatuur zal ook hier de implementatie 

van warm tapwater een negatief effect hebben op het energieverbruik voor verwarming. 

Voor het verkrijgen van warm (tap)water is - gekoppeld aan de stadsverwarming (systeem 5) - een 

warmtewisselaar met dubbele scheiding nodig die het drinkwater gescheiden van het 

stadsverwarmingwater verwarmd. Doordat de temperatuur van stadsverwarming over het algemeen 

constant 70°C is, terwijl dit zeker in nieuwbouwwoningen niet altijd nodig is, zou de implementatie van 

warm tapwater in deze analyse wellicht een gunstig effect kunnen hebben op het energieverbruik voor 

verwarming. Naar verwachting zal de verwarming van het tapwater zelf de minste energie kosten voor 

systeem 2, 3 en 5 en de meeste energie voor systeem 1 en 4. 

5.6.3 Kosten 

Een systeem kan nog zo efficiënt zijn wanneer de kosten ervan arbitrair hoog zijn zal de implementatie van 

het systeem op grote schaal een utopie blijven. Duurzame systemen kunnen niet bestaan op goede 

bedoelingen en zullen op den duur moeten kunnen concurreren met de traditionele systemen. De totale 

kosten van het systeem zullen afhankelijk zijn van de investeringskosten, de onderhoudskosten, de 

levensduur en het brandstofverbruik. De brandstof- en onderhoudskosten zijn echter kosten die in de 

toekomst worden gemaakt. Om deze naar de dag van vandaag te kunnen terugrekenen kan de Netto 

Contante Waarde methoden (NCW) worden toegepast. Om een inschatting te maken van de kosten per 

systeem is de NCW bepaald voor een levensduur van de installaties van 1 5 jaar (figuur 43). 
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Figuur 44 : Brandstof- en 

investeringskosten voor 

de 5 systemen 

Systeem 1 Systeem 2 Systeem 3 s ,steem 4 Systeem 5 

a brandstofkosten• Investeringskosten 

Hierbij zijn de onderhoudskosten buitenbeschouwing gelaten . Omdat voor systeem 5 geen installaties (in 

de woning) nodig zijn kan hier feitelijk eigenlijk niet worden gesproken van een levensduur van de 

installaties . Deze is echter wel als zodanig beschouwd. Uit de analyse blijkt dat de investeringskosten voor 

een aquifer met warmtepomp (systeem 2 en 3) zeer hoog zijn in verhouding tot de andere installaties . 

Daarnaast is er een groot verschil in de brandstofkosten tussen de verschillende systemen . De totale 

brandstofkosten hangen voor een groot deel af van het type brandstof wat wordt gebruikt (figuur 44) . Uit 

deze analyse blijkt dat met een elektrische warmtepomp (systeem 2) de investeringskosten nooit kunnen 

worden terugverdiend aangezien de brandstofkosten groter zijn dan die van het referentiesysteem . 
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5. 6. 4 Het effect van energiebesparende maatregelingen op het energieverbruik 

Soms wordt vergeten dat een duurzaam gebouw niet slechts een gebouw is waaraan duurzame 

technologieën als 'gadgets' worden toegevoegd, maar een gebouw waarin in de eerste plaats het 

bouwkundig en architectonisch ontwerp al energiebesparend is, volgens de stappen van de trias energetica. 

De trend is dat gebouwen steeds beter worden geïsoleerd en ontworpen waardoor de energievraag 

afneemt. Deze ontwikkeling heeft onherroepelijk ook effect op de prestatie van de installaties . Om te 

onderzoeken welk effect dit heeft, is de warmtebehoefte van de woning gehalveerd . In figuur 45 is het 

energieverbruik van de installaties na de afname ten opzichte van het oorspronkelijke verbruik in procenten 

per systeem weergegeven in een staafdiagram. Daaruit blijkt dat wanneer de energiebehoefte halveert niet 

automatisch het energieverbruik ook met 50% afneemt. Omdat de temperatuur in het verwarmingssyteem 

af neemt bij een lagere energiebehoefte heeft dit een gunstig effect op het rendement van de HR-ketel 



(systeem 1 ). Daardoor is thermisch gezien minder energie nodig. Het effect wat een verlaging in de 

energiebehoeft heeft op het elektriciteitverbruik voor de regeling en de pompen van het systeem is echter 

nihil. Daardoor is de totale afname van het energieverbruik minder dan 50%. Voor de HRE-ketel (systeem 4) 

weegt daarnaast ook nog mee dat de elektriciteitproductie bij een lagere energiebehoefte afneemt. Voor de 

warmtepompsystemen (systeem 2 en 3) veroorzaakt een verlaging in de energiebehoefte zelfs een reductie 

groter dan 50%. Dit komt doordat de COP van een warmtepomp sterk afhangt van de temperatuur in het 

systeem. Wanneer de energiebehoefte daalt, daalt de benodigde temperatuur voor de verwarm ing en 

daardoor neemt de COP van het systeem juist toe. 

Figuur 46: Procentuele 

invloed van de halvering 

van de energievraag op 

het energieverbruik per 
systeem ten opzichte 

van het oorspronkelijke 

gebruik. 
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Een verlaging van het energieverbruik kan ook een negatief effect hebben op de regeling van het systeem, 

ofwel afstemverliezen. Zo heeft een HR-ketel bijvoorbeeld een minimale bedrijfstemperatuur aangezien bij 

het aan en uit schakelen van de ketel veel energie verloren gaat. Als de temperatuurvraag vaak onder deze 

minimale temperatuur zakt zal de ketel dus minder efficiënt werken dan op basis van de theorie zou 

worden verondersteld . 

5.7 Een kritische kijk op duurzame technologie 

In dit onderzoek werden verschillende installatietechnische systemen onderzocht. Allen over een relatieve 

tijdschaal gezien vrij nieuwe technologieën, nieuwe ontwikkelingen die ons op een efficiëntere of 

duurzamere manier in onze behoeften zouden moeten voorzien. Ironisch genoeg zijn het ook 

technologische ontwikkelingen geweest waaraan we deze problemen in de eerste plaats te danken hebben. 

De belangrijkste specifieke technologieën zijn het gebruik van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van 

intensieve mijnbouw en landbouw. Ontwikkeling van transport- en communicatietechnologie heeft een 

ongeëvenaarde economische ontwikkeling mogelijk gemaakt, waardoor we op dit moment een 

onverantwoord beslag leggen op de ecologische capaciteiten. Bij elke willekeurige technologie moet in 

beschouwing worden gehouden wat er voor nodig is om die technologie te produceren . Dan blijkt dat voor 

bijna alles mijnbouw, transport en oliewinning nodig is. Dit geldt evenzeer voor allerlei groene technologie. 

De productie van industriële windmolens en zonnepanelen (van silicon) zijn ook afhankelijk van mijnbouw 

en high-tech processen . De vraag is; in hoeverre draagt technologische ontwikkeling bij aan mondiale 

problemen en in hoeverre kan het ze helpen oplossen? 

Productie van silicon zonnepanelen is een energie-intensief proces waar bij silicondioxide met behulp van 

koolstof omgezet wordt in pure silicon, waarbij C02 vrijkomt. De efficiëntie van siliconpanelen is nog niet 
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zeer goed en de productiekosten zijn hoog . Een nieuw alternatief is zonnepanelen van een film van 

titaniumdioxide-nanodeeltjes. Aan nanotechnologie kleven allerlei gevaren . De extreem kleine nanodeeltjes 

zijn erg reactief en er hebben een toxische potentie. Omdat er nog maar korte tijd mee gewerkt wordt, is er 

weinig bekend over de ecologische en gezondheidseffecten op langere termijn . Het kan decennia duren, 

voor er echt duidelijkheid is, net zoals bijvoorbeeld bij asbest het geval was. 

Duurzame technologie kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van het systeem en de 

infrastructuur op zich. Daarnaast beïnvloedt de grootschaligheid waarin technologieën kunnen uitgroeien in 

sterke mate de duurzaamheid. Bio-energie is op kleine schaal in de achtertuin misschien wel duurzaam, 

maar hoe zit dit wanneer op grote schaal wordt geproduceerd. Om die rede is het waarschijnlijk 

noodzakelijk verder te rekenen dan primair energie- of exergieverbruik en meer factoren, zoals winning, 

productie en transport op grote schaal, in een analyse te betrekken om zo een beter totaalbeeld te kunnen 

geven van de impact. Geen van de genoemde indicatoren geeft inzicht in dergelijke factoren, wellicht zou 

een Life Cycle Analysis (LCA) hier wel inzicht in kunnen verschaffen . 



6. CONCLUSIE 

In dit onderzoek werden verschillende duurzaamheidsindicatoren met elkaar vergeleken : te noemen 

energieverbruik, exergieverbruik, emissie, de EPC, LEED, GPR en CASBEE. Het doel van deze analyse was na 

te gaan in hoeverre de gekozen duurzaamheidsindicator van invloed is op het oordeel van een 

installatietechnisch concept en inzicht te verschaffen in deze verschillende indicatoren en daarmee een 

uitspraak te doen over de toepassing van die specifieke indicator in verhouding tot andere. Uit de 

resultaten van het onderzoek blijkt dat de gekozen indicator en systeemgrens wel degelijk van invloed is op 

het oordeel. Daarnaast blijkt echter dat op grond van een exergie analyses voor bouwkundige installaties 

vaak niet meer informatie wordt verkregen dan op basis van een energ ieanalyse. Een exerg ieanalyse vraagt 

echter om veel meer inzicht en kennis op het gebied van thermodynamica, daarom dient men voorafgaand 

aan een dergelijke analyse na te gaan of en wat de meerwaarde van dit onderzoek is. Het exergieconcept 

op zich en begrip voor de theorie leidt echter wel tot een beter inzicht in de thermodynamica. 

Gebouwevaluatietools (zoals LEED, GPR en CASBEE) geven een totale evaluatie van een gebouw en de 

installaties. Per tooi verschillen de inputfactoren echter sterk waardoor op basis van deze tools ieder 

gebouw op zich anders zal worden beoordeeld. Daarnaast wordt door het grote aantal inputfactoren het 

belang van iedere input factor op zich verkleind. Doordat bijvoorbeeld een energie- of EPN berekening zich 

puur richt op de energie-efficiëntie van een gebouw kan het effect van verandering daarin veel beter 

worden geanalyseerd en wordt het belang daarvan duidelijker. Naast een dergelijke specifieke berekening 

is een gebouwevaluatietooi echter wel een goede methoden om bewust te worden van welke factoren de 

duurzaamheid van een gebouw nog meer kunnen beïnvloeden . Van de onderzochte gebouwevaluatietools 

is CASBEE qua inhoud, opzet en output het meest veelbelovend. Een nadeel aan de tooi is echter dat deze 

op dit moment nog niet geschikt is voor de individuele woningbouw. Het totaal aanbod aan evaluatie tooi is 

echter zeer groot en divers waardoor de kans bestaat dat er andere interessante tools niet zijn 

geanalyseerd. 

Voor de bepaling van de duurzaamheid is de primaire systeemgrens het meest zeggend, daarbij moet men 

zich echter wel bewust zijn dat de invloed van de energievoorzien ing op de output groot is. 

De aandacht voor duurzame technologie is in hoofdzaak het gevolg van twee verschillende ontwikkel ingen. 

Enerzijds zijn dat de gevolge die het energieverbruik klaarblijkelijk heeft op ons milieu en daarnaast de 

politieke en economische afhankelijkheid die deze met zich mee brengt. Analyses met de eerste genoemde 

ontwikkeling als drijfveer zouden het beste de emissie als indicator kunnen toepassen voor de tweede 

genoemde ontwikkeling is een energieanalyse waarschijnlijk het meest geschikt. 
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Algemene beschrijving 

De rijwoningen vertegenwoordigen bijna 50% van de woningproductie in Nederland. Van die 50% is bijna 

driekwart een tussenwoning. In totaal is 6,5% van de nieuwbouwwoningen een tussenwoning. 20% van de 

rijwoningen wordt in de huursector gerealiseerd, 80% in de koopsector. De oppervlakte van een 

tussenwoning bedraagt gemiddeld 125 m2 (bron: MNW). In een tussenwoning zijn doorgaans drie 

slaapkamers aanwezig. Een tussenwoning komt in verschillende uitvoeringen voor, zowel met een zadel- of 

een lessenaarsdak als met een plat dak. Een zadeldak komt relatief vaak voor . 
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Bijlage 11. Fysische exergie 

Exergie wordt gedefinieerd als de maximale hoeveelheid arbeid die kan worden verkregen uit een materie 

of uit energie in relatie met zijn omgeving. Exergie is een eigenschap van een materie (zoals enthalpie en 

entropie) . Een veel gemaakte fout is te spreken over de exergie van een fenomeen, zoals van een 

warmtestroom of van straling [27]. Zo wordt in plaats van "de exergie van warmte", de "exergie van een 

verandering in de warmtebron" bedoeld. 

De exergie van een substantie is een maat voor de temperatuur, de druk, de samenstelling en chemische 

vorm van de substantie ten opzichte van een referentieniveau . Daarnaast kan exergie ook een maat zijn 

voor de locatie en snelheid. De volgende herkomsten van exergie kunnen worden beschreven: 

- Fysische exergie: ten gevolge van het verschil in temperatuur en druk van een substantie ten 

opzichte van de omgeving . 

-Chemische exergie : ten gevolge van het verschil in chemische samenstelling ten opzichte van de 

gebruikelijke samenstelling in het milieu . De chemische exergie correspondeert met de calorische 

waarde van substanties. 

- Kinetische exergie: ten gevolge van het verschil in snelheid met de omgeving. 

- Potentiële exergie: ten gevolge van het verschil in hoogte van een substantie ten opzichte van een 

bepaald niveau (bv. zeeniveau) 

De entropie van een warmtestroom kan worden bepaald door deze warmtestroom te delen door de 

corresponderende temperatuur: 

(!) 

Uit de entropie kan vervolgens de exergie worden bepaald middels vergelijking 2.1: 

(2) 

De factor (1-To/T) in deze exergievergelijking wordt de Carnetfactor genoemd. 

Exergie-inhoud van een substantie 

De entropie-inhoud van een substantie wordt bepaald middels een omkeerbare warmtetoevoer vanaf het 

referentieniveau 0 naar het beschouwde niveau y, met de temperatuur Ty [2]. 

y 

s = faQ 
Y T 

0 

y y 

S = s c· m·dT =c·mf.}_dT 
Y T T 

0 0 

(3) 

(4) 
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Waarin: 

sy 
c 

m 

= de entropie-inhoud van een beschouwde substantie met de temperatuur Ty. U/K] 

= soortelijke warmte van een substantie [k.J/(kg.K)] 

=massa [kg] 

(5) 

Het verschil tussen energie en anergie (entropie vermenigvuldigd met de referentietemperatuur) vormt de 

exergie van de substantie: 

(6) 

Voor de lucht in een ruimte kan vervolgens op eenzelfde manier de exergie - inhoud worden bepaald [3]. 

Ex = Ca · ma {(Ta - To)- To In ~ } 

Waarin: 

ca =soortelijke warmte van lucht (k.J / (kg.K)) (;;" J ,005 k.J /(kg .K)) 

ma = massa van een luchtvolume [kg] 

ma=Pa·V 

Pa= volumieke massa (dichtheid) van lucht [kg j m3] ("" l ,2 kgjm3) 

V =volume (van de lucht) [m3] 

Ta = luchttemperatuur [K] 

T0 = referentietemperatuur [K] 

(7) 

De exergie-inhoud van een substantie varieert met de temperatuur van de substantie zelf en met de 

referentietemperatuur. Figuur 47: laat een voorbeeld zien van de exergie-inhoud van een ruimte van 81 m3 

(= 6m x Sm x 2,7 m) als functie van de luchttemperatuur. Hierbij is een referentietemperatuur 

aangehouden van 288 K (= l 5 oe) . Hieruit valt af te leiden dat de lucht een bepaalde hoeveelheid exergie 

bevat voor zowel luchttemperaturen hoger als lager dan de referentietemperatuur. De exergie-inhoud van 

lucht met een temperatuur hoger dan de referentietemperatuur geeft aan hoe groot de mogelijkheid is dan 

de thermische energie in de lucht om te wordt overgedragen aan de omgeving (het referentieniveau) . In 

geval van lucht met een lagere temperatuur dan het referentieniveau bestaat er een tekort aan thermische 

energie in verhouding tot de omgeving . De exergie-inhoud van de lucht geeft in dit geval aan hoe groot de 

kans is dat thermische energie vanuit de omgeving aan het luchtvolume zal worden overdragen. Het eerste 

geval wordt 'warme exergie' genoemd en het laatste 'koude exergie'[4]. 
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De entropie van gassen is tevens afhankelijk van het volume en de druk van het gas ten opzichte van de 

referentietoestand, waardoor geldt [5]: 

(8) 

(9) 

(10) 

Waarin : 

cv = soortelijke warmte bij een constant volume [kJ / (kg.K)] 

c P = soortelijke warmte bij een constante druk [kJ / (kg.K)] 

R = gasconstante U/ (kg.K)] 

Exergie verandering van een substantie 

De exergie verandering van een substantie kan worden bepaald met behulp van vergelijking 11 . Daarbij 

wordt het veschil berekend van de exergie- inhoud van de begintoestand ten opzichte van de eindtoestand 

[12] : 

(77) 

Ofwel: 

(12) 
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Exergie ten gevolge van straling 

De entropie met betrekking tot warmte emissie wordt vaak op dezelfde manier bepaald als warmte (Carnot 

factor) . Deze zou echter moeten worden berekend aan de hand van de formule van Planck [2 7) en 

Boltzmann [7]. 

De totale irradiantie van een zwart oppervlak (black body) (de intergraal over de in alle golflengtes 

uitgestraalde energie) (in W jm2) wordt bepaald aan de hand van de wet van Stephan-Boltzmann [28] : 

(13) 

u = Stephan-Boltzmann constante (= 5,67 .1 0-8) [W / (m2K4)) 

T = de absolute temperatuur [K] 

Deze energie kan worden beschouwd als warmte die getransporteerd wordt naar een 'put ' (sink) met een 

temperatuur van 0 K. De exergie van deze straling in een referentiemilieu met een temperatuur To kan niet 

worden bepaald aan de hand van de Carnetfactor omdat straling van een temperatuur T niet de warmte 

aT 4 
kan uitstralen in een omgeving met de temperatuur T. Om te voorkomen dat hierdoor een fout 

ontstaat, wordt een oneindig aantal tussenliggende warmtebronnen verondersteld met een temperatuur Tn. 

Deze oneindig kleine warmtebronnen absorberen straling op een temperatuur Tn + dTn en stralen warmte 

uit op Tn. Met behulp van de Carnetfactor kan de maximale hoeveelheid arbeid die kan worden verkregen 

uit de netto warmtestraling op iedere temperatuur Tn (d(CJTn 4 ) = 4uT;/ dTn) worden bepaald [29) : 

(14) 

Corresponderend hiermee kan de maximale efficiëntie , de exergiefactor, als volgt worden bepaald : 

(1 5) 

De exergie van zonnestraling 

Voor de temperatuur van een lichtbron houdt men de stralingstemperatuur aan, ofwel kleurtemperatuur 

[32] . De zon is bij benadering een zwarte bol. Om die reden kan bij benadering de exergie van de zon 

worden bepaald aan de hand van vergelijking 15 . De exergiefactor van zonnestraling, bepaald aan de hand 

van vergelijking 1 5, zal altijd kleiner zijn dan de Carnotfactor, I - T0 I T, hoewel deze wel benaderd wordt 

wanneer de temperatuur naar oneindig gaat. 

Bijvoorbeeld in geval van zonnestraling, met een temperatuur van 5800 Ken een referentietemperatuur van 

288 K (op aarde), bedraagt de exergiefactor 'l ex = 0,934. Dit ten opzichte van de Carnetfactor welke voor 

deze situatie 0,95 bedraagt. Voor praktijksituaties mag daarom de exergie van zonnestraling worden 

bepaald met de Carnetfactor en voor een eerste inschatting mag 'lex =I worden aangehouden . 



De zonne-energie in de omgeving bestaat echter niet alleen uit diffuse straling, waarop het voorgaande 

betrekking heeft, maar ook uit diffuse zonnestraling, ten gevolge van diffusie in de atmosfeer. Door 

Kabelec en Drake [30] en [31] is bepaald, middels empirisch onderzoek, dat voor de atmosferische 

condities in Midden-Europa de entropie voor respectievelijk directe ( sdir) en diffuse ( sdif) straling 

[W/m 2 /K] aan de hand van de volgende vergelijkingen kan worden ingeschat: 

C Eo,9 
sdir = dtr . dir (16) 

C E 0,9 
5 dif = dif · dif (17) 

Waarin: 

cdir = 0,000462 

cdif = o.oo14 

In figuur 47 is de exergie van zonnestraling, berekend met vergelijking 3.11 en 3.12, uitgezet tegen de 

zonne-energie. Hieruit blijkt dat hoe groter de zonnestraling hoe groter het verschil tussen de beide 

berekeningsmetheden. 
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De irradiantie van een oppervlak (niet zijnde een zwarte straler), genoemd een 'grijze straler' is altijd 

kleiner dan die van een zwarte straler met dezelfde temperatuur. De irradiantie van een grijze straler wordt 

bepaald door de irradiantie volgens de wet van Stephan-Boltzmann te vermenigvuldigen met de 

emissiefactor (E): 

(18) 
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Deze formulering berust op de aanname dat de verhouding tussen de werkelijk uitgestraalde energie en de 

zwarte stralerenergie voor alle golflengtes gelijk is en dat het oppervlak diffuus uitstraalt, waardoor de 

stralingsintensiteit in alle richtingen constant is [28] . 

Uit de combinatie van vergelijking 1 5 en 18 kan de vergelijking voor de exerg ie van een grijze straler 

worden geformuleerd [3] : 

(19) 

In deze vergelijking is de exergie exuitgedrukt in [W/ m2] . Voor de meeste bouwmaterialen ligt de 

emissiefactor tussen de 0,80 en 0,90 [28) . Voor de gebouwde omgeving kan vergelijking 19 worden 

geschreven als [l] : 

(20) 

Waarin : 

=de warmteovergangscoëfficiënt voor de straling van een zwarte bol [W/ (m2K)]. Deze 

kan worden bepaald aan de hand van de volgende vergelijking : 

h,6 = 4aT,~ 

Waarin : 

Tm = het gemiddelde van T1 en T0 

Figuur 49: laat een voorbeeld zien van de exergiestroom ten gevolge van de thermische straling van een 

oppervlak van één vierkantenmeter als functie van de oppervlaktetemperatuur. Uit dit figuur blijkt dat er bij 

een oppervlak met dezelfde temperatuur als de referentietemperatuur geen stralingsexergie optreed. 

Naarmate de oppervlaktetemperatuur verder van de referentietemperatuur verschilt des te groter is de 

stijging van de exergie. In de gebouwde omgeving varieert de stralingsexergie van een oppervlak 

normaliter tussen de 0 en 100 mW /m 2 • In vergelijking met energie zijn deze waarden zeer klein. Het heeft 

echter geen zin om exergie en energie één op één met elkaar te vergelijken. Exergiewaarden op zichzelf 

zeggen een stuk minder dan energiewaarden . We zijn gewend in termen van energie te praten waardoor we 

hier gevoel bij hebben. Zo betalen we onze energie op basis van het energievermogen, dat geleverd is en 

kopen we een lamp met het vermogen uitgedrukt in W energie en niet op basis van de exergie die het 

uitstraalt. Exergie moet meer worden gezien als een relatief begrip, waarbij kan worden vergeleken waar en 

in welk proces de meeste exergie verloren gaat. 



_100 

~ 
~ .s 80 

f 
R so 
Q 

I 40 

20 

. . . 
.. .. .. . .. .. •'- - 4---- •'- .. ---- .. -·- .. -.- .. - -·---- .. -- ~- ......... - ~----

0 f I 0 0 0 
0 I 0 o . . 

. . . 
- .. - .. - -}-- ---- -:· .... --. -:-----.- -:---- .. - · 1.- ..... -- --:- . 

' . ' . --- .. -- .... --- .. -- .... ------ ., .. ---- .. -.... ----- .. '"" '" .. --- .. - ------. . . 
. . . -.. -....... -.. --- ..... -.. --- -·-.. ----- -·-- ........ ·- ..... 
I I 0 o f . . . 

. . . 
.. --- .. --l- .. ----- -:--- .. - .. - -:- .... ---- J • -----i-- .. --- .. 

Figuur 49: Stralingsexerg ie 

als functie van de 

oppervlakte

temperatuur . 

18 20 '22 24 26 

Op.pervl~kte temperatuur [C"] 

De exergie van lamplicht 

Asada en Shukuya [ 14]. hebben onderzoek gedaan naar de exergieconsumptie van lamplicht. Zij 

concludeerden dat een fluorescentielamp vanuit energetisch perspectief eerder kan worden gezien als een 

verwarmingselement dan een verlichting, aangezien de warmtestroom veel groter is dan de uitgestraalde 

lichtenergie. Uit een exergie-analyse concludeerden zij echter dat het licht van de lamp een grotere 

exergiewaarde heeft dan de warmte die er vanaf komt (figuur 49). Daarnaast blijkt uit de exergie-analyse 

dat het grootste deel van de toegevoerde exergie wordt geconsumeerd. 
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Wanneer de lamp beschouwd wordt als een zwarte straler kan de energie van de lichtuitstraling van de 

fluorescentielamp worden omgerekend naar exergie aan de hand van de exergiefactor voor straling : 

77 - = 1--~To + _!_(To ]4 
(D: 3 T 3 T 

(21) 

De exergiebalans van een gevel 

De energiebalans van de warmtestroom door een niet- transparante buitengevel (per vierkante meter) vanaf 

het luchtvolume aan de binnenzijde van de muur, op een specifiek tijdstip (t) wordt als volgt geformuleerd : 

(22) 
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De linkerzijde van deze vergelijking staat voor de warmtestroom naar (of in geval het buiten warmer is dan 

binnen: vanaf) de binnenlucht naar de wand als functie van de tijd. De eerste term aan de rechterzijde is de 

energieopslag in de massa van de gevel. Hierbij wordt de warmteopslag in de wand voorgesteld door 

meerdere knopen (k = 1 ,2,3 ... ,m). De tweede term uit het rechter lid is de energie die uit het volume 

stroomt. 

De entropiebalans, gebaseerd op de tweede hoofdwet van de thermodynamica kan vervolgens uit deze 

vergelijking worden afgeleid. Hierbij wordt iedere term uit de energiebalans gedeeld door de 

corresponderende temperatuur op tijdstip (t) [15]: 

qin(t) +S (t) = ~{c p V dTk __ !_}+ qoul(t) 
T; (t) g f:: pk k k dt Tk (t) Te (t) 

(23) 

De eerste term uit het linker lid van deze entropiebalans is de entropie van de warmtestroom naar de gevel. 

De tweede term is de entropie die wordt gegenereerd in de gevel door geleiding. Met de eerste hoofdwet 

van de thermodynamica, wordt aangegeven dat energie niet verloren kan gaan. De tweede hoofdwet laat 

zien dat er wel iets veranderd in een proces, doordat entropie wordt gegenereerd. 

De exergiebalans kan vervolgens worden opgesteld door het verschil te nemen tussen de energiebalans en 

de entropiebalans gedeeld door de referentietemperatuur (To): 

(24) 

De entropie en de exergie in een systeem kunnen respectievelijk worden gezien als het niet-waardevolle en 

het waardevolle gedeelte van de energie. 

Vergelijking 24 geeft de exergie in [W /m 2] aan op een specifiek tijdstip (t). Om de totale exergie over een 

bepaalde periode te bepalen wordt aangenomen dat deze gegeven tijdperiode is opgebouwd uit oneindig 

kleine tijdsintervallen (llt) en dat ieder tijdsinterval zo klein is dat iedere temperatuur, energie-, entropie en 

exergiestroom, bepaald aan de hand van de vergelijkingen ,22, 23, 24, constant kunnen worden 

veronderstel voor het bijbehorende tijdsinterval fit. ledere term uit vergelijking 24 wordt vervolgens 

geïnterpoleerd over het tijdsinterval llt, om de totale exergiestroom voor dat specifieke tijdsinterval te 

kunnen bepalen. De hieruit resulterende exergiestromen worden voor de totaalperiode gesommeerd. 

De exergiestroom aan het buitenoppervlak 

De totale warmtestroom aan het buitenoppervlak kan opgebouwd worden gedacht uit vier verschillende 

warmtestromen [18]: de warmteoverdracht ten gevolge van convectie, de warmteoverdracht ten gevolge van 

de stralingsuitwisseling met de directe omgeving, de warmteuitstraling van het oppervlak naar de 

atmosfeer en de warmtestroom ten gevolge van zonlicht: 

(25) 

Waarin: 

he = de warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie 

hr = de warmteoverdrachtscoëfficiënt voor straling 



T5 = de oppervlaktetemperatuur van de gevel 

Te = de luchttemperatuur bij het oppervlak 

T, = de gemiddelde stralingstemperatuur gezien vanuit het oppervlak 

E501 = de irradiantie van de zon op het oppervlak 

a = de absorptiecoëfficiënt 

& = de emissiefactor van het oppervlak 

1'1E01 = aTe4 
- E01 met E0 1 de atmosferische straling 

Eerder in dit rapport werd aangegeven dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de exergiestroom ten 

gevolge van convectie en radiatie. De exergieuitstraling [W/ mZ) van een wand kan worden bepaald aan de 

hand van de volgende vergelijking : 

De eerste term van het rechter lid is de exergiestroom ten gevolge van convectie, de tweede term is de 

exergie ten gevolge van de zonnestraling en de derde term is de exergie ten gevolge van de warmte

uitstraling van het oppervlak naar de omgeving . 

De exergie ten gevolge van de warmteovergang aan de binnenzijde van de gevel kan als volgt worden 

bepaald: 

(29) 
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Bijlage 111. Bestaande exergiemodellen 

Er is een zeer beperkt aantal exergiemodellen van de thermische energiestromen in een gebouw. Allereerst 

bestaat er de 'Pre-design sheet for an exergy optimised building design' ontwikkeld door D. Schmidt en M. 

Shukuya e.a. voor IEA ECBCS ((Annex 37) [2). Het doel was een tooi te ontwikkelen met een heldere en 

eenvoudige opbouw met een beperkt aantal inputparameters, die geschikt is voor architecten en 

bouwkundigen. Daarnaast heeft de Microsoft Excel spreadsheet tooi als doel de exergiemethode inzichtelijk 

te maken. De tooi is opgesplitst in zeven verschillende subsystemen. In figuur 50 wordt als voorbeeld het 

grafische resultaat van een case weergegeven [2). Een significant verschil tussen de helling in het energie

en exergieverloop kan er op duiden dat energietypen van verschillende kwaliteiten (bijvoorbeeld elektriciteit 

en lage kwaliteit warmte) zijn betrokken in dat subsysteem [13). 
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Een nadeel van dit model is dat het ver vereenvoudigd is. Voor de bepaling van de exergievraag voor een 

gebouw wordt de totale energiestroom (voor ventilatie, zonlicht, transmissie en de interne 

warmteproductiel simpelweg vermenigvuldigd met de Carnetfactor (1-To/D . Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen stralingsexergie en convectieve-exergie en massastromen (zoals in 

ventilatielucht), welke niet alle simpelweg met de Carnetfactor kunnen worden berekend . Daarnaast wordt 

de analyse gemaakt voor een constante buitentemperatuur (en zodoende ook een constante 

referentietemperatuur). Hiermee wordt de fout gemaakt dat de invloed van de verschillende seizoenen op 

het energie- en exergieverbruik buiten beschouwing wordt gelaten. Zo kan voor twee verschillende locaties 

de gemiddelde buitentemperatuur gelijk zijn, maar kan het verschil in de variatie in temperatuur tussen de 

ene en andere locatie sterk verschillen, waardoor door het jaar heen veel meer (of minder) moet worden 

gekoeld of verwarmd. Zeker ook in exergieberekeningen is de omgevingstemperatuur van belang, omdat 

met exergie wordt aangegeven hoe groot het verschil is tussen het systeem en zijn omgeving. Het laat zien 

dat warm water van 3o·c waardevoller is op een koude winterdag dan op een warme zomerdag . 

Een meer gedetailleerd model is ontwikkeld door H. Asada en M Shukuya [14]. In dit model worden 

exergieinput, -output en het exergieverbruik bepaald voor daglicht , kunstlicht en ruimteverwarming en 

koeling om aan te geven hoeveel zonne-exergie daglicht verbruikt en hoeveel exergie uit fossiele 

brandstoffen wordt verbruikt voor kunstlicht, verwarming en koeling. Het doel is hierbij om aan te geven in 

welk onderdeel van het totaalsysteem de exergie wordt verbruikt. In figuur 51 wordt het resultaat van deze 



berekening grafisch weergegeven. Hierbij valt op dat de subsystemen veel kleinere onderdelen omvatten 

dan het hiervoor beschreven model. Daarnaast zijn de resultaten voor deze analyse gebaseerd op een 

klimaatfile [14]. In deze studie wordt echter geen relatie gelegd tussen de energie en exergie. Daarnaast 

lijkt het erop dat wanneer dit wel zou zijn gedaan hieruit dezelfde conclusies zouden zijn afgeleid. 

Figuur 52 : Jaarlijkse 
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(onderste grafiek) [14] . 

'i::' 100 
i! 
~ 

ê. 80 
c: 
.2 
11 
5 60 

~ 
8 
>- 40 
Cl 

~ 
~ 
(ij 20 

" c: 

.'i 
0 

- 100 

! ...., 
80 S2. 

!5 
'8. 60 E 
" "' § 
2> 

40 

~ 
11) 20 
'§ 
c 
~ 0 

Intener blind 

E,2j· ____ -·- ___ -~,iJ 
5.0 0.3 Cl. . 

51.5 1 7 JA 1.6 0.5 0.7 Cl :: : : : : .---------0, .. -::: · :nrrn·'rn·-r: 
5.7 : : : . . : : : 

IÖ 9 i 11 : : : : : : .. : : :: : : i 1 1 

Exterior blind 

78.93·---·---·---·---·-·-·:·o 
5.0 0.2 !=! . . 

51.4 1 4 1.2 0.5 0.7 g :""'""! : • : : 
....... ---·1Q.g .. 1.6 • ..M.óo-~-~ .--- . -~--~-~--~~--. 

Dnn: ::: ::::::1::: 
~: l~ ~ : ~ ~ ~~ :: i! !!! ! ~~ l 

.. 
'. '. ' . . . 

o?~J~~~:~ ~ r r l Hiat p~.:er Plant 
Ground Room air (Heating/Cooling) 

Window 
lnteriQr wall S!Jrface luorescent lamp 

(Solar rad.) lnterior wall surface (Eiectric light) 

Floor surface loor surface (Eiectric light) 
(Solar rad.) 

Room ar end buHdlng envelope 

In studie door Asada en Boelman [ 1 5] werd gebruik gemaakt van dit model voor het simuleren van 

stralingsverwarming in een dynamische numerieke berekening. In deze analyse werden de exergietoevoer 

en -consumptie voor stralingsverwarming tijdens een stookseizoen in Nederland bepaald. De resultaten 

van een casestudie zijn weergegeven in figuur 52 . 
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Voor de berekening werd een klimaatfile van de Bilt voor het jaar 1964 gebruikt en werd rekening 

gehouden met de warmteopslag in de verschillende constructie-elementen . Hoewel dit onderzoek zeker 

bijdraagt aan een duidelijkheid omtrent het onderwerp exergie, lijken ook uit dit onderzoek geen 

verassende conclusies te kunnen worden getrokken en is de meerwaarde ten opzichte van energie nog 

onduidelijk . 



Bijlage IV. Systeem l: referent iesysteem 

Het warmteafgiftesysteem 

Gebaseerd op de installatieomschrijving van de referentietussenwoning van Senter Novemzs wordt in het 

eerste systeemmodel als warmteafgiftesysteem een radiator gesimuleerd. 

Een radiator is in principe een warmtewisselaar. De warmte-uitwisseling gebeurt doorgaans volgens het 

tegenstroomprincipe: het warme water stroomt van boven en koelt af naar onder toe, terwijl de 

opgewarmde lucht langs de radiator omhoog stroomt (omdat warme lucht lichter is dan koude lucht). De 

radiator verwarmt de ruimte door convectie en straling . De vorm van het verwarmingslichaam bepaalt welk 

deel convectie en welk deel straling is. Radiatoren zijn onder te verdelen in vier typen : paneelradiatoren, 

paneelconvectoren, leden- of kolomradiatoren en design- of decor-radiatoren . In de catalogi van de 

leveranciers kunnen de verschillende eigenschappen van de radiatoren worden opgezocht . 

De zogenaamde standaardcapaciteit die staat vermeld in de catalogi wordt (tegenwoordig) bepaald (volgens 

EN 442) bij een aanvoertemperatuur van 75°( een retourtemperatuur van 65°( en een ruimtetemperatuur 

van 20 oe (75 / 65 / 20). In de praktijk werkt het systeem uiteraard ook onder ander condities. Om de 

warmteafgifte van de radiatoren bij andere temperaturen te bepalen, moet de standaardcapaciteit worden 

omgerekend[45] : 

Q = Qn · f 

f =[ ~~r 

öT= 
T.., 1 + T.., 2 

2 

Waarin: 
Q 

Qn 

T..,l 

T..,2 

TL 

öT 

f 
n 

-TL 

[W] 

[W] 

[
0 e] 

[
0 e] 

[
0 e] 

[KJ 

[/] 

[/] 

= capaciteit 

=standaard capaciteit bij 75 / 65 / 20 

= aanvoertemperatuur 

= retourtemperatuur 

= binnentemperatuur 

= gemiddelde overtemperatuur 

= correctiefactor capaciteit 

= n-exponent 

2s In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven die duurzaamheid stimuleren. www.senternovem.nf 

(30) 

(31) 

(32) 

78 



Door middel van een simulatiemodel zijn het energieverbruik en de daaruit afgeleide exergie en de 

uitgestoten emissies van het systeem bepaald. Om een inschatting te kunnen maken van het vermogen van 

de verschillende componenten uit het systeem voor de referentiewoning is met HAMBase een berekening 

gemaakt van het gevraagde verwarmings- en koelvermogen voor deze woning (zie paragraaf 3.1 ). Voor 

iedere zone is vervolgens de maximale warmtevraag vastgesteld, waarbij een passende radiatorkeuze is 

gemaakt (tabel 6) . 

Tabel 6: Overzicht van de gekozen rad iatoren per zone. (Bron: DURA radiatoren) 

Woonkamer/ lial I 
keuken 1 Slaapkamer badkamer 2 Slaapkamer 3 Slaapkamer Zolder overloop 

Zone 2' 

Zone I Zone 3 Zone 4 Zone 6 Zone 7 Zone 8 zone 5 

Ontwerptemp. 20 18 22 18 18 17 17 
Max. 

2545 943 420 495 387 1705 560 
Warmtevraag [W] 

Radiator type 20 20 11 11 11 20 11 
Rad . Hoogte 

600 400 600 600 400 600 500 
[mm] 

Rad . Breedte 
1600 1000 600 600 700 1200 800 

[mm) 

Afgifte bij 

ontwerp temp. 2624 932 402 402 344 1554 540 
(75 / 65) [W) 

Waterinhoud (IJ 5,09 4,42 1.91 1.91 1,74 7,46 2,26 
VO(m2] 

n-waarde 
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4,29 1,80 0.804 0.804 1,11 3,21 1.56 

1.3 1,3 1.3 1,3 1.3 I ,3 1,3 

Het oppervlak van de radiator is hierbij gebaseerd op het vermogen bij een aanvoer temperatuur van 75 'C 

en een retour temperatuur van 65 ' C. Hierdoor zal het verwarmingslichaam hoofdzakelijk worden gevoed 

met lagere watertemperaturen, wat een gunstig effect heeft op het rendement van de HR-ketel. 

Er is gekozen voor een traploos modulerende ketel. Dit type ketel wordt over het algemeen geregeld met 

een buitentemperatuursensor. Voor de eenvoud van het model is echter gekozen voor een optimaal 

gemoduleerde ketel waarbij de watertemperatuur in het systeem wordt bepaald door het netto 

warmteverlies van de woning en de gewenste temperatuur in de ruimte . Op deze manier wordt exact aan 

warmte geleverd wat wordt gevraagd. Daarnaast zal er in dit model vanuit worden gegaan dat de 

thermostaat van de CV-installatie in de woonkamer (/keuken) is geplaatst. Wanneer daarnaast wordt 

aangenomen dat alle radiatoren beschikken over een tweepijps-warmteverdeelsysteem en het 

warmteverlies in het distributiesysteem overal gelijk is, betekent dit dat de aanvoertemperatuur van alle 

ruimten gelijk is en is gebaseerd is op de warmtebehoefte van de woonkamer. De regeling in de overige 

ruimten zal gebeuren door het massadebiet af te stemmen op de warmtevraag. Van het massadebiet in de 

woonkamer is verondersteld dat dit constant is en gelijk is aan het massadebiet van de radiador onder 

standaardcondities (75 / 65 / 20). Op deze manier kunnen de aanvoertemperatuur en retourtemperatuur van 

de radiatoren en de ketel worden bepaald. 



De CV-ketel 

Werkingsprincipe 

Als uitgangspunt voor het model dient de HR-ketel van Remeha de solotoesteluitvoering van de Quinta 25s 

(Figuur 54 :). 
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Figuur 54: Exergie input en consumptie voor een ruimte met een naar het zuid en georiënteerd raam . 

De werking van een HR-ketel is schematisch weergegeven in figuur 53. Met behulp van een ventilator wordt 

lucht naar binnen gezogen . Aan de uitlaatzijde van de ventilator is een venturi geplaatst waar het gas wordt 

ingespoten . Afhankelijk van de instellingen en de heersende watertemperaturen , gemeten door de 

temperatuursensoren, wordt het toerental van de ventilator geregeld . De venturi zorgt vervolgens voor de 

gas-/luchtkoppeling. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid gas precies op de hoeveelheid lucht wordt 

afgestemd. Hierdoor ontstaat een optimale verbranding over het gehele belastingbereik. Het gas

/ luchtmengsel wordt in de venturi gemengd en daarna naar de brander gebracht. Na de verbranding 

worden de hete rookgassen door de gietaluminium warmtewisselaar geleid. Hier zullen de rookgassen 

warmte afdragen aan het e.v. water. De waterdamp in de rookgassen condenseert in het onderste deel van 

de warmtewisselaar. De warmte die bij dit condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente of 

condensatiewarmte) wordt eveneens aan het e.v. water overgedragen . Het gevormde condensatiewater 

wordt via een sifon aan de onderzijde van de warmtewisselaar afgevoerd. 

Warmtebalans 

Met de HR-ketel kan een verhoogd rendement worden behaald doordat in het systeem de waterdamp uit de 

rookgassen condenseert. Hierdoor wordt de verdampingswarmte teruggewonnen die tijdens het 

verbrandingsproces nodig was om de waterdamp te vormen. Daarnaast wordt het warmteverlies van het 

rookgas in de ketel substantieel verlaagd, aangezien de temperatuur van het rookgas veel lager is. 

De verbrandingswarmte van een brandstof is afhankelijk van de chemische samenstelling . Voor 

verschillende brandstoffen is verbrandingswarmte bepaald per eenheid van volume of massa, de 

verbrandingswaarde of calorische waarde. Er wordt onderscheid gemaakt in de onderste en bovenste 

verbrandingswaarde van brandstoffen . De onderwaarde (stookwaarde) kan beschouwd worden als de netto 
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verbrandingswaarde en de bovenwaarde is de bruto verbrandingswaarde . Veel brandstoffen bevatten 

waterstof, dat bij verbranding waterdamp geeft. Dat levert de onderwaarde. Als de waterdamp condenseert, 

komt de latente verdampingswarmte vrij. Dat geeft samen met de stookwaarde van de brandstof zelf bij 

elkaar de bovenwaarde. Het is niet altijd mogelijk de latente verdampingswarmte terug te winnen. 

Bij gasvormige brandstoffen wordt de verbrandingswaarde niet per massa-eenheid maar per volume

eenheid opgegeven. Om de verschillende gassen onderling te kunnen vergelijken wordt het volume 

genomen bij 'normale' omstandigheden (mn3). Voor Gronings aardgas bedragen de onderste en bovenste 

verbrandingswaarde respectievelijk 31.691 kJ/mnJ en 35.096 kJ/mnJ [1]. 

Bij de verbranding van aardgas ontstaat ongeveer 1,7392 m3 waterdamp per verbrande m3 gas. Het 

dauwpunt (Td) is de temperatuur, waarbij de waterdamp in de verbrandingsgassen begint te condenseren. 

Het met lucht verdunnen van verbrandingsgassen verlaagt het dauwpunt van de waterdamp. De 

dauwpuntstemperatuur kan worden berekend uit [4] : 

2258 Td = ---------,-.,-----

ll,081- log 101315 vwaterd 

V nat 

(33) 

Bij een luchtfactor (À) van 1, bedragen het waterdampvolume ( Vwaterd) en het volume van het vochtige 

aardgas ( Vnat ) respectievelijk, 1, 7392 m3 / (m 3 aardgas) en 9,4092 m3( (m3 aardgas). Onder deze 

omstandigheden komt de dauwpuntstemperatuur op 58,6 °C. Bij een toenemende luchtfactor (À) daalt de 

condensatietemperatuur van de rookgassen, omdat de partiële dampspanning van de waterdamp afneemt 

door de verdunning van extra ballastlucht in de rookgassen. 

Ketelrendement 

Het rendement van een ketel wordt gebruikt om de prestatie te kwantificeren . Het rendement drukt in 

essentie uit welk deel van de energie nuttig gebruikt wordt en welk deel (het verschil tussen geleverd en 

nuttig deel) er verloren gaat. Men streeft er naar om zoveel mogelijk energie nuttig te gebruiken en dus de 

verliezen te minimaliseren . Het ketel rendement laat dus toe om verschillende keteltypes met elkaar te 

vergelijken . Ten tweede kan het rendement gebruikt worden om het (werkelijk) verbruik van een brandstof 

te bepalen als de warmtebehoefte bekend is. 

Het rendement kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. Als gesproken wordt over ' het 

rendement', dan is het belangrijk te weten welk rendement wordt bedoeld : 

- verbrandingszijdig rendement (stookrendement): de verhouding van de per tijdseenheid 

toegevoegde energie min de energie die door de schoorsteen veloren gaat (schoorsteenverlies) tot 

de totale toegevoegde energie. 

- waterzijdig rendement: de verhouding van de energie die per tijdseenheid daadwerkelijk aan het net 

wordt afgeleverd tot de totaal toegevoegde energie. 

- nullastverlies: dit is de energie, de bij niet branden van de ketel door afkoeling verloren gaat. 

- ketelgebruiksrendement: geeft de verhouding van de jaarlijks nuttig gebruikte brandstofwarmte ten 

opzichte van de totale toegevoerde brandstofwarmte. 

In technische documentatie is het gebruikelijk dat het rendement wat wordt beschreven onder de volgende 

condities is bepaald. 



Waterzijdig rendement: er wordt rekening gehouden met de verliezen in het rookgassysteem en de 

uitstraling en de transmissie naar de omgeving . 

Bij vollast: de ketel brandt continu tijdens het meten, waarbij een gemiddelde watertemperatuur wordt 

aangehouden van 70'C. Bij een HR-ketel wordt het rendement bij een gemiddelde watertemperatuur van 

45'C gemeten, vanwege het verhoogde rendement bij lagere temperaturen: 

Ten opzichte van de calorische onderwaarde van de brandstof: alleen de warmte die direct bij de 

verbranding vrijkomt, wordt meegeteld. 

Er worden twee waterzijdige rendementen gehanteerd : het directe en het indirecte ketelrendement. Beide 

kunnen worden uitgedrukt in de onderste verbrandingswaarde of bovenste verbrandingswaarde van een 

brandstof. 

1. Het rendement volgens de directe methode 

Het directe ketelrendement kan direct worden afgeleid uit de energiebalans aan de hand van de 

massastromen en dus de enthalpieën. 

Th d = [ Qopgenomen J. J 00% (34) 
. Qtoe + wtoe 

Hwater,2 - Hwater,l ·I000 10 1h,d = /( 
Ho + Htucht + W pomp + Wvent 

Het rendement gebaseerd op de bovenste verbrandingswaarde kan simpelweg worden bepaald door in 

deze vergelijking de onderste verbrandingswaarde te vervangen door de bovenste verbrandingswaarde van 

de brandstof. 

In de praktijk is het vaak niet mogelijk om een warmtebalans te meten, daar dergelijke meetvoorzieningen 

niet aanwezig zijn omdat de inbouw vaak ingrijpend en kostbaar is. 

2. Het rendement volgens de indirecte methode 

In praktijksituaties wordt het ketelrendement meestal bepaald aan de hand van de indirecte methode. Deze 

bepaling gaat uit van de optredennde stralings- en convectieverliezen en de rookgasverliezen. 

Tlk ,i = [J _ Qverlies J · lOO% 
Q/Oe 

17k,; = 100- (v rookg + vs) 

7Jk ,; = 100 · ~: -(vrookg +vJ 

(35) 

(gebaseerd op onderwaarde) 

(gebaseerd op bovenwaarde) 
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Stralings- en convectieverliezen 

Als het ketellichaam in warme bedrijfstoestand aan de omgevingslucht wordt blootgesteld treed 

twarmteverlies door warmteafstraling en warmteconvectie. De oppervlaktetemperatuur bepaalt hier de 

warmteafgifte door straling en convectie . Dit verlies kan worden beperkt door de ketel te voorzien van een 

isolatiemanteL Hoe dikker deze mantel is, des te groter is het isolerend vermogen hiervan des te kleiner het 

verlies . Moderne HR-ketels worden vrijwel nooit voorzien van een geïsoleerd ketellichaam . Dit komt 

doordat deze ketelverliezen in sommige gevallen juist positief kunnen uitvallen voor het ketelrendement. 

Wanneer de rookgastemperatuur lager wordt ten gevolge van stralings- en convectieverliezen kan het zijn 

dat deze gaat condenseren waardoor latente warmte vrijkomt. Daarnaast worden de rookgasverliezen 

kleiner. Vanwege deze wisselwerking is er in dit model voor gekozen de stralings- en convectieverliezen te 

verwaarlozen (Bron: Rhemea). 

Rookgasverliezen 

Niet alle warmte die in het verbrendingsproces vrij komt wordt nuttig gebruikt. Een belangrijke verliesfactor 

zijn de rookgasverliezen. Deze ontstaan doordat een gedeelte van de rookgaswarmte verloren gaat via de 

rookgasafvoer en daardoor niet ten goede komt aan de verwarming van het water in de ketel. Het 

rendement van een HR-ketel is sterk afhankelijk van de rookgastemperatuur (figuur 21 ). 

Een belangrijk punt hierin is het dauwpunt. Bij temperaturen onder het dauwpunt wordt er naast voelbare 

rookgaswarmte ook condensatiewarmte aan het verwarmingsmedium overgedragen . Boven het dauwpunt is 

het verloop van het rendement ten opzichte van de rookgastemperatuur lineair en wordt als volgt berekend 

[37]: 

0 = V rookg . m . h 
-rookg I OO% br o 

Waarin voor Gronings aardgas geldt: 

V rookg = [ 
0

•
35 

+ 0,009] · (Trookg - To) co2 

Bij verbranding met de theoretische luchthoeveelheid geldt [2) : 

CO = V co, max . I 00% 
2,max V 

Od 

Het co, percentage van Gronings aardgas bij een luchtfactor (À) van 1 bedraagt 11,74% 

(36) 

(37) 

(38) 

Bij rookgastemperaturen onder het dauwpunt moet het positieve effect van de condensatie warmte worden 

meegerekend in het rendement: 

. = I _ [V rookg +V s J + [ H b - H 0 . aJ 
IJ, ,k 100 H 

0 

Waarin: 

a [-) condensatiewaarde (het condensatievolume wat in de praktijk 

optreedt ten opzichte van het theoretische volume) 

(39) 



De venturie zorgt ervoor dat de hoeveelheid toegvoerd gas wordt afgestemd op de toegevoerde 

hoeveelheid lucht waardoor een optimaal mengsel ontstaat voor de verbranding . Uitgaande van deze 

situatie kan worden verondersteld dat het rookgasmengsel altijd voor 11 ,74 % uit COz bestaat . 

Figuur 55 : Correlatie 
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Het dauwpunt van het rookgas ligt op 58,6 oe. Wanneer de rookgastemperatuur onder het dauwpunt komt 

condenseert de waterdamp in de rookgassen waardoor latente warmte vrijkomt. Niet alle waterdamp in de 

rookgassen condenseert echter in een keer. De hoeveelheid waterdamp die bij een bepaalde 

rookgastemperatuur condenseert is afhankelijk van de warmtewisselaar van de ketel. Aan de hand van in de 

literatuur [46] gevonden condensatiewaarden bij bepaalde rookgastemperaturen is met de 

computersoftware CurveExpert met polynome (veeltermen) regressie (figuur 55) de verhouding tussen de 

condensatiewaarden en de rookgastemperatuur bepaald : 

(40) 

De correlatiecoëfficiënt van de regressielijn bedraagt 0,99997. 

De temperatuur van de afgevoerde rookgassen is bij voorkeur zo laag mogelijk. In de praktijk is deze over 

het algemeen 3-5 oe hoger dan de retourwatertemperatuur. 

Aan de hand van de bepaalde retourtemperatuur kan op deze manier de rookgastemperatuur worden 

bepaald daaruit de het bijbehorende rendement van de ketel. 
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Bij lage V. Systee m 2: All electr ic (el ektr ische warm tepomp en LTEQ2 6) 

Het warmte-/ koudeafgifte systeem : vloerverwarming 

De praktijk kent vele uitvoeringsvormen van vloerverwarming . De hoofdindeling bij de woning - en 

utiliteitsbouw naar wijze van verwarming is: 

- verwarming door middel van water: 

-verwarmen doormiddel van lucht: 

-verwarmen doormiddel van elektriciteit. 

De meest voorkomende vloerverwarmingssystemen zijn gebaseerd op warmteoverdracht via watervoerende 

bu izen . Om die reden geldt deze uitvoeringvorm ook als uitgangspunt voor het verwarmingsontwerp. 

Bij vloerverwarming is met name de dekvloer thermisch actief, (dit in tegenstelling tot beton

kernactivering) waardoor de warmte-uitwisseling alleen of hoofdzakelijk aan de bovenzijde plaatsvindt. De 

warmteoverdracht wordt mede bepaald door de bouwkundige detaillering, de dichtheid van het leidingnet, 

de watercondities en de vloerafwerking. 

Er zijn in principe drie verschillende manieren om vloerverwarming op of in een betonnen ondervloer aan te 

brengen : 

1. In de bestaande vloerconstructie : In een bestaande vloer worden sleuven gefreesd. De 

verwarmingsbuizen worden in de sleuven gelegd en deze worden gedicht met cementmortel. De vloer dient 

aan de onderzijden te worden geïsoleerd. (figuur 56a). 

2. In de dekvloer: Op een betonvloer worden drukvast polystereenplaten aangebracht. Daaroverheen komt 

folie met daarop de leidingen . Over de leidingen wordt een afwerklaag met een krimpnet aangebracht 

(figuur 56b) . 

3. In de vloerconstructie: Op een betonvloer die aan de onderkant is geïsoleerd worden direct leidingen 

aangebracht. Daaroverheen wordt de afwerklaag aangebracht (figuur 56c). 

Figuur 56: Verschill ende 

vloeropbouwmethod en 

bij vloerverwarming A B c 

De tweede en derde oplossingen (B en C) beschikken over de snelste reactietijd . De derde methode is 

minder geschikt als verdiep ingvloer. Om die reden is voor dit onderzoek gekozen voor een 

vloerverwarmingsopbouw als in figuur 56b. 

26 LTEO: Lange Termijn Energie Opslag 
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Dimensionering vloerverwarm ing 

De warmteoverdracht per oppervlakte- eenheid van vloerverwarming kan relatief laag zijn omdat een groot 

oppervlak beschikbaar is . Uit het oogpunt van comfort moet de oppervlaktetemperatuur van de vloer 

beperkt worden (figuur 58) . De aanvoertemperatuur van een vloerverwarmingssysteem ligt doorgaans 

tussen de 20 en 50 ·c [50] . 

De ontwerpovertemperatuurvan het verwarmingssysteem wordt bepaald op basis van de warmtevraag van 

het vertrek met de hoogste specifieke warmtevraag (volgens 1550 publicatie 49 [50]) . Daarbij wordt de 

relatie gelegd tussen de ontwerpovertemperatuur, de warmteweerstand van de vloerafwerking, de 

buisafstand en warmtestroomdichtheid gelegd met behulp van ontwerpdiagrammen. In figuur 57 wordt het 

ontwerpdiagram weergegeven van een vloerverwarmingssysteem waarbij het buizensysteem zich in de 

dekvloer bevindt en de dekking van de vloerverwarming (su) 25 mm bedraagt . Daarnaast ligt de diameter 

van het buizensysteem van de vloerverwarming waarop dit diagram van toepassing is tu ssen de 10 en 12 

mm. 

Figuur 57: Ontwerp
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Figuur 58 : Comfortgebied 

vloerverwarming 

oppervlaktetemperatuur 

ten opzichte van de 

omgeving stemperatuur. 
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In tabel 7 is de specifieke warmtevraag per zone van de referentiewoning weergegeven. Hieruit blijkt dat de 

warmtevraag van de woonkamer- en keukenzone maatgevend is voor de ontwerpovertemperatuur van het 

vloerverwarmingssysteem. 

Tabel 7: Specifieke warmtevraag per zone 

Warmtevraag Vloeroppervlakte Specifieke warmtevraag 

<f>,oc [Wj [m<] <1>,0 [W I m2] 

Woonkamer/ keuken 2545 35,56 71,57 

Hal / overloop 560 15,17 36,91 

Slaapkamer 1 943 16,47 57,26 

Slaapkamer 2 495 9,81 50,46 

Slaapkamer 3 387 5,29 73,16 

Badkamer 420 6,54 64,22 

Zolder 1705 45,49 37,48 

Als vloerafwerking voor alle zones wordt een tegel/plavuizen vloer aangenomen met een dikte van 5 mm 

en een bijbehorende warmteweerstand Rb van 0,01 (m 2 K)/W. Hieruit volgt bij een hart op hart afstand (D 

van 37,5 cm een ontwerpovertemperatuur van ongeveer 27,5 oe. Met de volgende vergelijking kan hieruit 

de ontwerpaanvoertemperatuur worden bepaald. 

Waarin : 

87 

[K] 

(o(j 

[K] 

gemiddelde overtemperatuur 

ontwerp binnentemperatuur 

verschil tussen de aanvoer- en retourwatertemperatuur 

(4 1) 



Het verschil a tussen de aanvoer- en retourwatertemperatuur wordt bij vloerverwarmingssystemen 

aangenomen op ongeveer 5 K. Bij kleinere temperatuurverschillen moet er veel vloeistof verpompt worden 

hetgeen veel pompenergie kost. Bij grotere verschillen ontstaat gemakkelijk een te groot verschil in 

warmteafgifte wat leidt tot discomfort. Bij een ontwerpbinnentemperatuur van 20 'e is de gemiddelde 

ontwerpaanvoertemperatuur in dit geval 50 'C. 

De ontwerpmassastroom wordt bepaald met behulp van de volgende vergelijking : 

Waarin : 

A [m2) 

U/ kg.K) 

[
0 e) 

[oe) 

[KJ 

[W/ m2) 

Waarin: 

vloeroppervlakte 

soortelijke warmte van water (=4190 J/ kg.K) 

ontwerpbinnen temperatuur 

temperatuur ondergelegen ruimte 

verschil tussen de aanvoer- en retourwatertemperatuur 

specifieke warmteafgifte van de vloer per m2 

[m 2 .K/W) 

R6 [m 2.KfW) warmteweerstand vloerbedekking 

[m) dikte van de dekvloer 

À
11 

[W / m .K) warmtegeleiding materiaal dekvloer 

Waarin: 

R, [m2.K/W) R-waarde van de isolatie 

Rdraagv/oer [m2.K/W) R- waarde constructievloer 

In deze situatie bedraagt de massastroom voor de woonkamer ongeveer 0 ,13 kg / s. 

(42) 

Door steeds betere gebouwisolatie en het benutten van passieve zonne-energie neemt het risico van 

oververhitting in de zomer toe. Vloerverwarming kan worden gebruikt voor een beperkte koeling. Hierbij is 

een aansluiting op een koudebron noodzakelijk. Ook kan een warmtepomp worden gebruikt voor koeling. 

Een aanvullend voordeel bij toepassing van een bodemopslagsysteem is de regeneratie van de bron. Dit 

betekent dat de warmte die 's winters aan de bodem wordt onttrokken, 's zomers (deels) terug wordt 

gebracht. Het koelvermogen van een bron kan worden bepaald middels een methode die vergelijkbaar is 

met de bepaling van de warmteafgifte . 

Doordat de koelbehoeften relatief hoog zijn, is de maximale koelcapaciteit gewenst. Het 

temperatuurverschil tussen het aanvoer- en retourwater is bij koeling over het algemeen kleiner dan bij 

verwarming om het condensatierisico te beperken en tegelijkertijd het koelvermogen te maximaliseren. Een 
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ontwerpwaarde van 2 of 3 K kan worden aangehouden. Bij een systeem zonder dauwpuntsregeling is b..Bw 

hierdoor beperkt tot maximaal ca. 6 K [9]. 

De verhouding tussen de ontwerpondertemperatuur, de ontwerpbinnentemperatuur en de 

aanvoertemperatuur wordt beschreven met de volgende vergelijking : 

Waarin : 

b..Bw 

ei 
(J' 

eW,I 

[K] 

[oe] 

[K] 

[oe] 

gemiddelde ondertemperatuur 

ontwerpbinnentemperatuur 

verschil tussen de aanvoer- en retourwatertemperatuur 

ontwerpaanvoertemperatuur 

Bij een maximaal koelvermogen bedraagt de ontwerpaanvoertemperatuur minimaal 13,5 oe. 

Lange termijn energieopslag in de bodem 

(43) 

De eerste meters onder het aardoppervlak zijn nog sterk onderhevig aan de seizoensschommelingen . Op 1 

meter diepte schommelt de bodemtemperatuur tussen 4 en 1 7 C. Deze toplaag kan echter al gebruikt 

worden als bron van omgevingswarmte en in de zomer als koudebron , omdat de toplaag na de zomer 

relatief warm is en na de winter koud . Vaak worden hierbij horizontale warmtewisselaars toegepast: dit is 

efficiënt, maar vaak minder praktisch . De diepere bodemlagen kunnen eveneens goed gebruikt worden als 

aardwarmtebron of als opslagmedium voor warmte en koude. De temperatuur is hier vrijwel constant en 

ligt in Nederland tussen de 10,5 en 12 oe [3]. Voor systemen bestemd voor diepere bodemlagen wordt 

onderscheid gemaakt tussen zogenaamde open en gesloten systemen . 

Gesloten systeem 

In gesloten systeem (figuur 59) wordt een warmtedragend medium door een buizensysteem in de bodem 

(bodemwarmtewisselaar) gevoerd. Bodemwarmtewisselaars kunnen horizontaal, verticaal of zelfs diagonaal 

worden uitgevoerd . Verticale bodemwarmtewisselaars worden meestal uitgevoerd als rooster van boorgaten 

volgens een bepaald patroon . De boorgaten worden voorzien van slangen of buizen en worden daarna 

volgestort met zand en / of betoniet. Als uitvoeringsvorm zijn er de U-vormige lus, de concentrische buizen, 

buizen met holle wanden en buizen die voorzien zijn van doorstroomkanalen. In plaats van met boorgaten 

wordt ook wel gewerkt met zogeheten energiepalen: heipalen die prefab voorzien zijn van een slangen- of 

buizensysteem waardoor water kan circuleren. De verticale bodemwarmtewisselaar is dan geïntegreerd in 

de fundering. 



Figuur 59 : Principe schema 

van een gesloten 

warmteopslagsysteem 

voor respectievelijk de 

zomer en winter situatie. 

Gesloten systemen worden voornamelijk toegepast in de individuele woningbouw, kleinschalige 

utiliteitsbouw en in de agrarische sector (tot een vermogen van circa 200 kW) [53]. Bij hogere vermogens is 

het interessanter om open systemen te realiseren gezien de investeringskosten en de mogelijke besparing. 

Bovendien is de inpasbaarheid van een lussenveld in het terrein bij grotere systemen vaak een 

belemmering . 

Open systeem 

Grote bodemwarmteopslagsystemen zijn meestal zogehete open systemen (figuur 61 ). Deze gebruiken het 

grondwater direct als warmteoverdragend medium. Het water wordt opgepompt uit een watervoerende 

zandlaag , aquifer genaamd , en meestal op een andere plaats weer in dezelfde aquifer geïnjecteerd. Dit 

systeem functioneert het beste als de zandlaag van beide kanten wordt afgesloten door een 

ondoordringbare laag, bijvoorbeeld klei. De Nederlandse bodem is voor ongeveer 90% geschikt voor open 

warmteopslag (figuur 60) . 

Figuur 60: Overzichtskaart 

aquifers in Nederland [3] 

0 Een of meerdere aquifers 

tot max . lOOm- m.v. 

0 Cêêii "-àqûifers tussen 0 en 
lOOm - m.v. 

Het principe van een aquifer is als volgt . In de winter wordt water met een temperatuur tussen 10 en 18 ·c 
opgepompt. Deze temperatuur is relatief hoog, doordat het water in de vorige zomer is geinjecteerd . Het 

water wordt gebruikt voor de verwarming van ventilatielucht of met behulp van een warmtepomp, als 

warmtebron gebruikt voor laagtemperatuursystemen zoals vloer- , muur-, en plafondverwarming. Het water 

koelt door de warmteafgifte af en wordt met een temperatuur tussen 7 en 10 ·c weer geïnjecteerd in de 

koude bron. Wanneer 's zomers koeling gewenst is wordt dit water uit de koude bron opgepompt. Het 

opgepompte grondwater wordt, na afgifte van de koude, op enige afstand van de koude bron in de warme 
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bron geïnjecteerd . Open systemen worden toegepast in de woningbouw, de utiliteit, op bedrijventerreinen 

en in de glastuinbouw. Het systeem is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie [4] . 

••• ••• 

Figuur 61: Principe schema 

van een open 

warmteopslag systeem 

voor respectievelijk de 

zomer en winter situatie. 

Hoewel een gesloten systeem vaker wordt toegepast bij individuele woningbouw is hier toch gekozen voor 

een open systeem aangezien dit in Nederland relatief vaak worden toegepast. De terugverdientijd van dit 

systeem voor slechts één woning zal echter vrij hoog zijn waardoor in de praktijk meestal voor een 

collectief systeem zal worden gekozen. 

Grondwaterstroming kan zowel een positief als negatief effect hebben op de grootte van het 

bodemsysteem . Het meest positieve effect treedt op in een situatie waarin alleen warmte wordt onttrokken 

(of toegevoerd) . Een negatief effect kan optreden wanneer alle onttrokken warmte in een ander seizoen 

weer wordt teruggevoerd in de bodem. De grootte van het positieve of negatieve effect is afhankelijk van 

de stromingssnelheid van het grondwater in relatie tot de grootte van het bodemsysteem. 

Het aquifermodel 

Om het dynamische gedrag van de warmteopslag in de ondergrondse watervoerende zandlagen te kunnen 

beschrijven, wordt de bron vereenvoudigd tot een set concentrische ringen [54]. In het midden van de 

ringen bevindt zich de bron. De hoogte van de ringen wordt gelijkgesteld met de dikte van het zandpakket 

(figuur 62). Doordat de diameters van de gemodelleerde grondringen lineair oplopen neemt het volume van 

de ringen kwadratisch toe. De warmte-uitwisseling tussen de ringen vindt plaats door de warmtestroom die 

bij pompen of infiltreren in horizontale richting door de ringen stroomt. Daarnaast ontstaat er 

warmteoverdracht door geleiding tussen de ringen. Deze is echter relatief klein ten opzichte van de 

warmteoverdracht door stroming . 

Figuur 62: Schematische 

weergaven aquifers. 

91 



De warmteuitwisseling door stroming wordt in dit model berekend aan de hand van de volgende 

vergelijking : 

<D str = (Tin - Tring ). V · (p ·CP ) 
water 

(44) 

Hierin is Trmg de temperatuur van de ring op een bepaald moment en Tm de temperatuur van het 

instromende water: V is de volumestroom van het water dat door de pomp in de put wordt geïnjecteerd of 

wordt onttrokken en p ·CP de volum ieke warmtecapaciteit van het water . 

De wartmtestroom door geleiding tussen de ringen i en i+ 1 wordt berekend met: 

2nDÀaquifer ( ) 
<D geletding,l = I ( / ) 7;+1 -Ti 

n ri+l r i 
(45) 

Hierin zijn À aquifer en D respectievelijk de warmtegeleidingscoëfficiënt en de dikte van de aquifer en is r 

de straal van de ringen en T de tempertuur van de ringen . De temperatuurverandering van ring i met een 

volume V,;n9wordt berekend via: 

<D str ,1 + <D geleiding ,1 

/';.Ti = (peP tquifer V ring,i 

De specifieke warmte van de aquifer wordt berekend met: 

(pc P t quifer = (l- f zand ).pc P )water + f zand (pc P )zand 

(46) 

(47) 

De buitenste ring van het model staat in verbinding met de omgeving, waarvoor een constante temperatuur 

wordt aangehouden. 

Uit onderzoek blijkt [54] dat de invloed van grondwaterstroming in een aquifer mag worden verwaarloosd. 

Hier is dan ook geen rekening mee gehouden. 

In figuur 63 is het elektrische analogon van de bodembron weergegeven. De ringen worden hierin 

voorgesteld als één temperuur. De binnenste ring is T, en de buitenste ring Tbodem. De temperatuur van de 

buitenste ring wordt gelijk gesteld met de gemiddelde temperatuur van de bodem in Nederland (ongeveer 

1 0°() . 
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Figuur 63: Schematische 

weergaven van het 

elektrische analogon van 

de aquifer. 

Ring I Ring 2 Ring 3 

De volgende vergelijkingen behoren bij het analogon: 

Ring 4 Ring 5 

In tabel 8 worden de parameters weergegeven van de aquifer in het model. Deze parameters zijn ofwel 

berekend, aangenomen of afkomstig uit de literatuur. 

Tabel 8: Parameters invoer aquifermodel 

Grootheld Waarde Eenheld 

Parameter À zand 0 .6 W/mK 

Warmtegeleiding zand /!,water 1.0 W/ mK 

Warmtegeleiding water (tx P )zand 2.0 .1 06 Jf m3K 

Warmtecapaciteit zand (tx P )water 4.2 .106 Jfm3K 

Warmtecapaciteit water Tbodem 10 "C 

Omgevingstemperatuur Nseg 5 

bodem 

Aantal segmenten fzand 0.65 

Fractie zand D 10 m 

Dikte aquifer raqwfer 8,0 m 

Straal aquifer À zand 0 .6 WjmK 

De resultaten van de simulatie van de aquifer zijn weergegeven in figuur 64, figuur 65, figuur 66 en figuur 

67 . Respectievelijk het laden en ontladen van de warme bron en het laden en ontladen van de koude bron . 

De grafieken laten het temperatuurverloop zien in de tijd bij ofwel het laden of ontladen. Uit figuur 64 blijkt 

dat de temperatuur van de kern van de bron bij het injecteren van 'warm' water na zes maanden 

theoretisch zou kunnen oplopen tot ongeveer 18,5°C. Tijdens de winterperiode neemt de temperatuur van 

de kern van de bron in dezelfde periode af tot een temperatuur van ongeveer 7,5 oe. 
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Figuur 64: Temperatuur

verloop over de tijd voor 

het laden warme bron. 

Figuur 65: Temperatuur

verloop over de tijd voor 

het ontladen warme 

bron. 
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Figuur 66: Temperatuur 

verloop over de tijd voor 

het laden koude bron in 

aquifer. 

Figuur 67: Temperatuur

verloop over de tijd voor 

het ontladen koude 

bron in aquifer. 
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In de natuur vindt warmtetransport van objecten op hoge temperatuur naar objecten op lage temperatuur. 

Een voorwerp dat warmer is dan de omgeving zal afkoelen : zijn warmte afgeven aan de omgeving. Een 

warmtepomp doet het omgekeerde . Een warmtepomp is een apparaat dat thermische energie onttrekt aan 

een medium (warmtebron) op een bepaalde temperatuur en deze thermische energie bij een hogere 

temperatuur aan een ander medium (warmteafgiftesysteem) afgeeft. 
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Om een warmtepompcyclus te doorlopen heeft men een compressor, een condensor, een verdamper en een 

ontspanner nodig. Aan de warmtebron wordt warmte onttrokken aan het warmteafgiftesysteem wordt 

warmte afgegeven. 

Een wamtedragend medium stroomt tussen de warmtebron en het warmteafgiftesysteem. Het 

warmtedragend medium verdampt op lage druk in de verdamper en neemt hierbij warmte op vanuit de 

warmtebron (figuur 68). De compressor zuigt de gassen uit de verdamper en drukt deze samen waardoor 

de temperatuur en het kookpunt verhogen. De compressor levert hierbij arbeid (W). Deze gassen onder 

hoge druk en op hogere temperatuur stromen door de condensor waardoor ze afkoelen en van gasvormige 

toestand terug vloeibaar worden. Hierbij staan ze warmte af aan het warmteafgiftesysteem. In de 

ontspanner keren ze vervolgens terug naar hun oorspronkelijke druk. 

Figuur 68: Schematische 

weergaven van een 

warmtepomp 

Verdamper 

L.q druk 
L.q temp ratuur 

Warmtepompen kunnen werken volgens verschillende principes. De aandrijfenergie kan worden geleverd in 

elektriciteit en gas. Elektriciteit als energiebron leidt tot toepassing van een elektromotorgedreven 

warmtepomp (EWP) in de vorm van een zogenaamde compressiewarmtepomp. Bij gas als energiebron zijn 

twee soorten mogelijk: 

- gasmotorgedreven compressiewarmtepomp (GMWP): 

- gasgestookte absorptiewarmtepomp (AWP). 

Alle soorten warmtepompen kunnen in principe worden toegepast in combinatie met alle 

soortenwarmtebronnen en lage- temperatuur verwarmingssystemen . In de woningbouw wordt meestal de 

elektrische aangedreven compressiewarmtepomp toegepast [55] . Voor systeem 2 uit dit onderzoek wordt 

uitgegaan van een elektromotorgedreven warmtepomp en voor systeem 3 zal worden uitgegaan van een 

gasmotorgedreven compressiewarmtepomp. 
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Voor de productie van bruikbare warmte met een warmtepomp is energie nodig. Deze energie is nodig voor 

het samenpersen van de damp van de koelvloeistof en wordt aandrijfenergie genoemd. Hoe efficiënt dat 

gebeurt, wordt uitgedrukt met de Engelse term Coëfficiënt of Performance (COP). Deze COP geeft de 

verhouding aan tussen de verkregen bruikbare warmte en de aandrijfenergie. 

(48) 

Een warmtepomp met een COP van 3 heeft dus l deel aandrijfenergie (in dit geval elektriciteit) nodig om 3 

delen nuttige warmte te produceren. Het rendement is in dat geval 300%. Indien een hoge temperatuur voor 

de warmtevraag gewenst is, daalt de COP en het rendement. Daarom wordt gestreefd naar een zo laag 

mogelijke afgiftetemperatuur, dus een laagwaardig verwarmingsnet als een vloerverwarming of 

wandverwarming . De data worden geanalyseerd en het energetisch rendement van de warmtepomp wordt 

bepaald door middel van COP. Deze COP kan bepaald worden als warmtefactor (COPw) gedurende de 

wintersituatie of als koudefactor (COPk) gedurende de zomersituatie. 

Deze worden als volgt bepaald: 

COPw = Warmte Condensor / Benodigde elektrische energie 

COPk =Warmte Verdamper/Benodigde elektrische energie 

Als de warmteproductie in de warmtepomp volledig verliesvrij volgens het inwendig omkeerbare 

kringproces van Carnet zou verlopen dan mag deze vergelijking worden uitgedrukt in [S6]: 

COPw,carnot 
QH QH TH 

w QH -QL TH -TL c 
(49) 

COPk ,camot 
QH QL TL 

wc QH -Ql. TH -TL 
(50) 

Daarbij is TH de warmte van het afgiftesysteem in Kelvin en TL de temperatuur van de bron in Kelvin, in 

geval van het gebruik van de warmtepomp voor het verhogen van de temperatuur. 

De COP, is de COP betrokken op de compressor. Dit is de verhouding tussen het nuttig geleverde vermogen 

en het daarvoor benodigde aandrijfvermogen (mechanisch of thermisch), exclusief het vermogen voor 

elektromotorverliezen . Het Carnetrendement is de verhouding tussen de COP, van het werkelijke 

warmtepompproces en de COPcarno< van het ideale (Carnot)-warmtepompproces tussen twee 

temperatuurniveaus ([S6] en[S 7]): 

COPC 
7J ca mot = COP 

carnot 
(51) 

De COP van een warmtepomp is afhankelijk van het warmteafgiftemedium en het medium aan de bronzijde, 

het temperatuurniveau en het type medium. Het Carnetrendement van een grondwaterbron bedraagt 

ongeveer O,SO [SS]. In de bepaling van dit rendement is meegenomen dat er randapparatuur zoals pompen 

en andere hulpapparatuur nodig zijn om de warmte te transporteren en te verdelen. Het pompvermogen 

verlaagt de COP zo 'n S tot l 0% [S8]. 



De werkelijke COP van het totaalsysteem kan vervolgens uit de COP van de condensor worden bepaald door 

deze te vermenigvuldigen met het rendement van de elektromotor (in geval van een elektrisch aangedreven 

compressiewarmtepomp). Het rendement van de elektromotor van een warmtepomp bedraagt ongeveer 

93% [57). 

Figuur 69 : COP ten 

opzichte van de 

temperatuur van de 

bron. 
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In figuur 69 is de COP van een elektrische warmtepomp op basis van het Carnot rendement en de COP 

zoals deze in de praktijk wordt gevonden weergegeven . 
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Bi i I ag e Vl. Primaire energievoorzie ni ng Nederl and 

Voor onze energievoorziening gebruiken we aardgas, steenkool, bruinkool, aardolie, uranium, biomassa, 

windkracht, zonlicht, waterkracht, afval, hoogoven- en raffinagegas, hout, aardwarmte en 

omgevingswarmte . Met een aantal daarvan wekken we ook elektriciteit op . Aardolie, aardgas en steenkool 

zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. De 

energievoorziening voor de woningbouw in Nederland bestaat vrijwel hoofdzakelijk uit gas en elektriciteit. 

Aardgaswinning en -transport 

In de Nederlandse energievoorziening speelt aardgas een zeer belangrijke rol. In 2002 kwam ongeveer de 

helft van totale energieverbruik (3200 PJ) voor rekening van aardgas [40]. 

Als de producent door middel van een proefboring heeft vastgesteld dat er uit een gasveld een economisch 

rendabele hoeveelheid gas te winnen is, worden één of meer productieputten geboord. Een put bestaat uit 

een serie buizen die naar beneden toe steeds smaller worden. Als het gas uit de put komt bevat het nog 

onbruikbare of schadelijke ongerechtigheden . Zo komen er meestal water, zand en zwaardere 

koolwaterstoffen mee omhoog en kan het gas stikstof, kooldioxide, kwik en soms ook zwavelwaterstof 

bevatten (zogenaamd "zuur gas"). Daarom wordt het gas vanaf de put naar een behandelingsinstallatie 

getransporteerd. 
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Figuur 70: Aardgas

distributienet Nederland 
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Bij de drukverlaging in de behandelingsinstallatie (expansie) condenseren de in het gas aanwezige hogere 

koolwaterstoffen in de vorm van aardgascondensaat . Dit condensaat wordt verzameld en als grondstof naar 

een raffinaderij vervoerd . Ook zuur gas wordt apart behandeld in een gaszuiveringsinstallatie. Om de 

laatste restjes waterdamp eruit te halen wordt het gas nog extra gedroogd. Ook het toegevoegde glycol 

wordt weer uit het gas verwijderd en hergebruikt. 

Daar het gas uit de verschillende velden een verschillende samenstelling en calorische waarde heeft, wordt 

het gas gemengd tot een uniforme samenstelling. Ook wordt er een geurstof als thiofeen of een thiol 

toegevoegd om gaslekkage te kunnen vaststellen. Tijdens de behandeling kan het ook nodig zijn het gas te 



koelen en op de gewenste druk van 80 bar van het gasunienet te brengen. Dit laatste kan met een 

reduceerklep als de putten meer druk leveren, bij lagere putdrukken is een compressor nodig. 

Ten gevolge van wrijving en turbulentie tijdens transport in de hoofdleidingen neemt de snelheid waarmee 

het gas stroomt af. Om de vereiste 'gas flow' te houden zijn compressiestations toegepast . De hiervoor 

gebruikte compressoren worden aangedreven door gasturbines zoals ook in de lucht- en scheepvaart 

worden gebruikt. 

Elektriciteitproductie en -transport 

In Nederland wordt voor elektriciteitsopwekking voornamelijk aardgas of steenkool gebruikt. Ruim 6 

procent van de totale hoeveelheid elektriciteit wordt in Nederland opgewekt met duurzame energiebronnen 

zoals zon, wind en waterkracht. Daarnaast wordt ongeveer eenzelfde hoeveelheid duurzame energie 

geïmporteerd (figuur 71 ). 

Nederland I - • Nuc lear l l I • Kolen 
Figuur 71: Aandeel van Frankrijk 

I CJ Olie 
de energiebronnen D . ~ I I 

u rlsland - Cl Gas 
voor de opwekking I I I • Waterkracht 
van elektriciteit in België - • Hernieuw baar 
Nederland, Frankrijk, 

Duitsland en België n 0% 20% 40% 60% 80% 100~ 

Het rendement van een elektriciteitscentrale is afhankelijk van de brandstof die wordt gebruikt . Het 

gemiddelde rendement van de Nederlandse elektriciteitscentrales bedraagt ongeveer 41 ,80% [42] . 

Om elektriciteit te distribueren wordt in Nederland een zeer uitgebreid hoogspanningsnet gebruikt. Na het 

hoogspanningsnet wordt de elektriciteit verdeeld over midden- en laagspanningsnetten. Het koppelnet 

verbindt de elektriciteitscentrales met elkaar zodat er altijd elektriciteit geleverd kan worden, ook als er een 

centrale buiten bedrijf is . Als elektriciteit over een afstand getransporteerd wordt zijn de verliezen door 

elektrische weerstand evenredig met de lengte van de leiding . juist over grote afstanden worden grote 

hoeveelheden elektrische energie getransporteerd. De verliezen die hierbij optredenn worden groter 

naarmate de transportspanning lager is. Om dit transportverlies niet te groot te laten worden wordt een 

hoge transportspanning gekozen. Het Nederlandse distributienet heeft een transportverlies dat lager is dan 

5% [38] . 

27 Bron: www.milieucentraal.nl 
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Bijlage VIl. LEED checklis t 

Rating system for pilot demonstration of LEED for homes program; versie l .ll a, januari 2007 

l 01 

Project Checklist 
LEED for Homes 



Project Checklist (cont'd) 
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Project Checklist Addendum A 
Prnc-rlpttve Approach for Energy and Almolphwe (EA) Credits 

g rrry signature oelow. tne undersigned doe.. ~reby de ~~re and 3f'irm to lhe USG8 C th.r. tne LEED for Homes 
req ire-ments, as speeilied i • ~ LEED toe homes Rating Syst ~e b-ie me: tor ihe ale<! c."ediis and • ;t aud>ted, 

p:O'.ode the neeê'S.Sary supp<~rfing dl"oo_ um_e_n_ts_. ------------.. 

Buikief's ame Comprany 

Slgnature Date 

01 .1nn t USGBC tha! llle req>.dred insp~ons and 

Raters ame 

Sy g my signature be:Ow the undersig.ned does. here':ly declare .and a 
perfoftn<lf\Ce ~s.bng cw I e LEED for l-loc:nM requ e rUs- as. speclfied in 
CQ(Tipf!!ted.. d W1 rovide the project ~Del . r•cr-'• •e<:J 

Providel's Bme 

EED for Homes Ra g Syrum, tlaw been 

Date 

Company 

Date 



Bijlage VIII. Green Poin t Rated checklist 

Single family Greenpoint Checklist, 2007 edition . 

I' 

A. SITE 
l. Prolliet Topsoil and MlnlmiiAI Di.sruptlon of Exlstlng Plli!IU & Trggs 

a. Prolliet Topsoli trom Erosion and Rousa aftar Cons.truciton 

b. Umit and De linealil Construc:uon Fooiprint lof Maximum Proteetion 

2. Oê<:onstruct lnstead of ~mo!Jshlna Exl~tlng Bulldln~ On Site 

3. Recyçle C<lostructlon Wilsta ( looitKling Green Wilstel 

8 . Mintmum 50% Waste OfvetSion ~ W&(gtJt (Recycl 1fJ or Reusel - Requlmd 

b. Mln mum 65~ Dlverslon by Walght (Recycling or Reusel 

c. Minimum 80% DI'IWSlon by Wel,llht (Recycling or Reusa) 

4.. Use Recycled-Content Aggragate (Minimum 25~) 

8. Walkwsy and Drtveway 

b. Roadway Base 

Sb=Tial 12 

I • . ' 

B. FOUNDmort 
~~----~----~~~------------~--~----~--~------~~ ~:_ Replaoe Portland Cement In Concrote wlth R~cled Flyash or Slag 

a. Minimum 20'!'. FIY! hor Slag 

b. Minimum 25~ Ryash or Slag 

2. Use Frost-Protected ShaHow Foundation In Cotd N f!!IIS (C.E.C. Cllmate Zone 16l 

3. Use Radon Rasistmi Construction (In At-Risk l.Dc.!tlons Onlyl 

4. Design and Bulld Structura I Pl!lst Controls 

8. InstaU Term Ha Shk!ld & Separate! All Ext.arlor Wood-to-Concrnte Comaelions 
by Matal or P1a:sl.lc Fa&lllllèrsiDIYiden 

b. NI New Plants HM Trun-. Base, or Sll!llll..oclltad ft Leest 36 Inches lian Rlund31ion 

Folnlall11 = Tiltil 8 

C. LANDSCAPINS 
L Construct R 090Urce-Etflclalt Landscapes 

a. No lnvaslw Species L sted by Cal-I PC Are Plllnted 

b. No Species Woll Requ. re Shearlng 

c. 75'k of Plants Ne Drought.-tolerant Callfomla Nltlves, Medlterranean, 
or Other Approprlate Spedes 

2. Use Are-Safe Landscaplng Techn QIHIS 

3. Mln mlza Tur1 Areas In Landscape Instal led by BulldQr 

a. All Turl WIH Have a Watar Rgqulrement Lass than or Equal to T~ll FeSCUli 
(0.8 plant factor) 

d. Turf Is <=I~ of L..ands~d Nea Ctollll 4 points} 2 
-4.--P-Iam--S-ha_oo_"_re-~----~--------~--------------~~--~----~----~----~--

5. Group Pla!IU by Wall!r Heads (Hydroronlllfl) 

6. lostall Hlgh-E:Ifk:lancy lrr1.!J11IIon Systems 

a. System Uses Only Drlp, BOOblll!ll, or Low-flow Sprinklers 

b. Systam Has Smart Controllel'll 

7. lncorporab! TWI:l Inches of Compost lnto the Top 6 to 12 lnctlolls of Soli 

8. Mulch All Plantlog Beds tD !he Gn!ater d 2 Inches or Loc1l Wlhr Ordlrlar1c9 ReQUIRimant 

9. Use 50'l'. SaiYaged or Recyçled-ContentllllalllrLals tor 50'K. of Non-Plant 
LandSCllpe E Iemenis 

I 0. RedtJee Light Pollulion from Situ USIJtlng by Shleldlng Flxturas andlor 
Di reetlog Light Downward 

1..31~SC:llpl = Tat.lll 31 
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POINTS PER CATEGOIIY C001mumr1 Ener~ Ll(li'Healll1 Re sources w.,ll!r 

D. STIUCTURIL FRaME & IUILDINCi ENVE:LOPE 
1. Apply Optlmal V.lue E,.P ne~ ng 

a. Plac:e Rilttem & Studs at 24-1 nch On Cent.e.r Framl ns 

b. Sl;z1e Door and Wlndow Headers fa' l...olld 

c. Use Only JI!Ck and Cripple Studs Requlred ror L..oad 

2. Use Englnee~d Lumber 

1. Bsam!l Bnd Headen; 

b. I nsulated ErW neered He aders 

c. Wood 1-Jolsm er Web Trtlll5B5 tor Floors 

d . Wood 1-Jolsts ror Roof Rafters 

e. ErWneered or FI~-Jolnted Studs tor Vertlcal Appllcatlons 

f . Orlentad Sir.md Board fa' Subfloer 

g. ()1ented Strand Board ror Walland Roof Sheathl~ 

3 . Use FSC-Cartlfled Wood 

1. llmen51onal Lumber, Sluds and llmber• Minimum 40'!E. (!Dtal 2 points) 2 

b. Dlmenslonal Lumber, Studs, a nd 11 mber, MI nl mum 70% ttol.11 4 pol11.ts) 2 

c. Panel Prod uctr., MI nlm um 40% (tot al 1 point) 

d. Panel Produc:ts, Mini mum 70'!1. CiDtal 2 pol nts) 

4. Use Solld Wal! Systems (lndudes SI F's, ICFs, & A111 Non-Stlek F111me Aw!mbly) 

a. Floon; 2 

b. Willis 2 

c. Roof s L I 2 J 
5. Reduoe Poll ut Ion Entering the Home trom the Gafa9' r I I 

a. Tti'rtly Seal the Air Barrler ~n Garoll!e end Uvlng k:ea I l I 1 I ! 
b. lnsllllll Ga11188 Exhaust Fan OR Suild a Detaehed Garage f I 1 I 

6. Oeoslgn Energy Heels on Roof Truifles 

! 
1 I I I 

(75% of Attlc I nsulation Helght at OUtlilde E.d,ge of EJI.erior '11'111) I I 

7. De&slgn Roof Trus:51!'!i to Aocommodate Ductwork I 1 l I 
8. Use Recycled-Cilfllent Steel Studs for 90% of lnt~or '11'111 Framing I I 1 I 1 I 
9 . Thermal Masa Wal Is• 5/S.Inc:h Df)'WIIII on Allinterlor Willis or Wllllr. Wl!lgtl l I 1 I I more than 40 I b'cu. ft . I 
1 0. I nstall Overhangs and Gutlan; l I I I 

a. Minimum 16-lnch CM!rhaf1!5 and Gulters I J I 1 I 
b. MI nimurn 24-1 nc:h Overhangs 1nd G utter.; 1 1 I I 

Shclmll r,.. 81111 t.iltlnr '-• .loáf 36 
l I I l ·-

E. EXTERIDR FINISH 
1. Ulil! Recycled-Cilfllent (No Ylrgin PIEtlel or FSC-Gertlfled Dec:klng I I I I 2 

2. I nstall a Ra in Sc~en W•ll Syslem _! I I I 2 

3. U !i!! Durctble and Noncombusli bie Sldln8 Maierlals I I I 1 

4. Use Durable .and Noncombusllble Roofing Material!l I I I 2 

EJ.Drior Filli•• • Totlil 7 ! l I 
~F. INSWUON 

---, 

1. I nstall lnsulatlon wlth 75% Re~ led Content ! l I I 
a. Walls ancVer Floorr. 1 I i 1 I 
b . Celli~ I l i 1 I 

2. lnstall lnsulatlon That Is Low-Emltlins (Cerl lfled CA Sectlon 01350) I I I I 
a. Walls •nc:Vor Floers I I 1 l 
b.Celll~ r 

I l 1 I I 
3. I n5pec:t Quallty of lnsulatlon f nstallatlon berore Applylns Drywall 1 I l 

lnnlalio11 • luW 0 l I l 
li. PWMBING 
1. llWibute Domest ie Hot Wilter Efflc iently 

A. fnsulate Hot Water Plpes from Wa11er Healfl" to Kitchen 

b. lnsulate All Hot WBW Pipes 

c. Use EnBinee~d P~nllel Plplng 
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POINTS PER CATEGORY Communty EnKilJ IJ.Iloliwl1h R•sourm Water 

d. U!;e Englneered PanUel Pipl f1i with Demand Controlled Clrculatlon Loop 

e. U se Structured PI umbing loltth Demand Controlled a rc:ul.tlon Loop 2 
----------------~--------------------~----~-----------+----~----~--1. U !iE! Central Core Plurobins 

2. lnst.all Only High Efficiency Tolll!t!i {Duai -Fiush or 1.3 gpf) 

H. HUllNI, YENI'ILATION & AIR CGNDtnONING 
1. De6isn and I nsblil HVAC S>r-;tem to N:J:.A Man u al J , 0, and S Rec.ommendatlons 

2.. I nst.all SE!IIied Cernbustion Units 

a. Furraces 

b. Wirter Heaters 

3. lnstall Zoned , Hydronic Radiant Heatlf11 llrith Slab lnsulation 

4. I nsblil Hi.!fl Effldencv Ar Concltionillt wlth Envlronllll!fdally Responsrille RetriRBrants 

POINTS PER CATEGORY Ctmmumty En~r~:~ lli-Health RmurCJ3~ illatsr 

3. lJse LOI!ILVOC, Water-Based Wood Finl5hl!5 k250 gpl VQCs) 

4. Use Lcw-VOC Oaulk and Construction Adheslves ( <70 SPI VOCs.l tor All Ad hesi\oa; 

5. Use Recycled-Corrtent Palnt 

6. U!ie EnvtronmentaDy ~bie Mml• ls fa InSlor Finisl·u A) ~ertlfled Wood 
B) Rec:lalmed, 0) Rapldly Rennoable D) Recyded-Content or El Flrp-Jolnted 

a. Cabinets (50% Minimum) 

b. Interlor Trim (50% Minimum) 

c. Shelvlf1! (50% Minimum) 

d . Doors (50'K Minimum) 

e. Counterlop6 (50% Minimum) 

7. Reduce Fcnnalde~e In Interlor FinishBIS (CA Sedion 01350) 

a. Subfloor & Stalr Treads (50% Minimum) 

b. Cabinets & Countertops (50% Minimum) 

c. Interlor Trim (50'!{. Minimum) 

d. Shelvlns (50% Minimum) 

8. Afl!!l' lrl5fallat:ion of Fln15he&, Te&t of llndoor Air StlM!ö Formaldeh)ode l...M <.27ppb 

Fllliallea • Total 22 

L FLOURillE 
1. lJ5e Envtronmentally Preferabie Floorl nsr A) FSC-Certifled Wood 

8) Reclalmed Cl Rapldly Relli!Wilble Dl Rl!C)'cled-Cbntent 
El Expo!ied Concrete. Floorlng Adh!sM& M!Bt H&~~e <50 IJP! Kies .. 

a. Minimum 15% of Floor Area 

b. Minimum 30% of Floor fvea 

c. Minimum 50% of Floor Area 

d. Minimum 75'% of Floor fvea 

2. Thetmll Ma5s FJcm;, A oor CoM!rlng Other than Qrpet on 50\1[. er More of Conaete Floors 

3. Floerins Meets Sedlon 01350 or CRI Qreen Label P\us Rsquin!ITI.ents (!:0'1 Minimum) 

F._..•lotal7 

M. APPlllfi:ES 
l. Insta IJ Water- and Ener!IY-Efflcient Dlshwasher 

a. ENERGY STAR 

b. Drshwa5her Uses No More than 6.5 GallonsiC)'cle (total 2 polntsl 

2. ln!!tall Water- and Ener!IY-Efflcient Clothes Washing Machine 

a. Meets CEE r~er 2 requiremerrts 
(lllC)dlfled erwgy factor 2.0, Water Factor 6.0) (total 3 points) 

b. Meets CIT Tier 3 requlrements 2 
( modlfled energy factor 2.2, Wa11!r Factor 4.5 or II!Sii) (tota I 5 poirrtsl 

3. Insta 11 ENERGY SlAR Refrigerator 

a. ENERGY STAR Qualffred & < 25 Cublc Feet Capecity 

b. ENERGY STAR Q.Jallfled & < 20 Cublc Fest Capecity 

4. lnstall Bullt-In Recycl11111 & Compor;tlfl! Center 

a. Bullt-In Recyclins Center 

b. Bullt-In Compostins Center 

N. OTHER 
l. lrrapcrilte Gl'f!eflPalnt Rilted Checldlst In 8/ueprlrts - ReqtJiled 

2. Dew!lop Hcmeowner Manual of Green Felltures1Benefit5 

3. I nnowtive Measures That Mel!t the Green Su ildl ns Objectlln!!i of the G uldellnes. 
Maximum of 20 poi nts. 

4. Communlty Deslsn Measures and Local Priori lies. Maxi mum of 20 poj rrts . 20 

OU. "' Tollil 43 
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