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SAMENVATTING 

De aanleiding voor dit onderzoek was de toepassing van flexibele leidingschachten in het 
kantoorgebouw van de van Delft groep te Nieuwkuijk. Deze schachten voorzien iedere 
verdieping van het gebouw van elektriciteit, lucht, verwarming en media-aansluitingen. 
Uit deze utiliteitsbouwtoepassing kwam de vraag naar voren of het mogelijk was om dit 
principe toe te passen is in de woningbouw. Het onderwerp kan daarbij inspelen op de 
maatschappelijke problemen en bouwknelpunten. Dit heeft geresulteerd in een 
haalbaarheidsonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor een compacte 
installatiekern in de woningen. 

Het onderzoeksdoel was het inzicht krijgen van de mogelijkheden voor een industrieel 
vervaardigd bouwkundig element wat alle installatietechnische onderdelen voor 
grondgebonden woningen kan bevatten. Het element moet bijdragen aan een 
vereenvoudiging van de gehele technische installatie zodat de flexibiliteit en de kwaliteit 
hiervan verbeteren. De voornaaste voordelen zijn: een grotere ontwerpvrijheid voor de 
architect, een betere afstemming van de onderlinge installaties, een eenvoudigere 
montage en een betere woningflexibiliteit. Tevens moet het compacte bouwcomponent 
80% van alle mogelijke woningbouwinstallaties op kunnen nemen. Een snelle 
marktacceptatie is daarbij ook van groot belang. 

Door middel van een literatuuronderzoek is er geprobeerd een beeld te vormen van de 
huidige knelpunten en mogelijkheden binnen de bouwbranche. Hiervoor zijn technische 
en procesmatige zaken bekeken. Bestaande vloertypen, montagevolgorden van 
traditionele bouwvormen en al toegepast flexibele oplossingen in de bouw zijn 
geanalyseerd. Deze voorbeelden en knelpunten hebben als inspiratie voor de 
ontwikkeling van het concept gediend. 

De ontwikkeling van het concept De Kern kan men onderverdelen naar varianten op het 
gebied van indeling, installatie- en materiaaltoepassingen. Bij de indeling is gestreefd 
naar een compact indeling die voorziet in maximale proces- en gebruiksflexibiliteit. Bij de 
installatievarianten is er gekeken hoe de meest gangbare woninginstallaties binnen de 
installatieruimte geplaatst konden worden. Aan de hand van de indeling is er een 
proefopstelling gemaakt om praktisch inzicht te krijgen in ruimten en afmetingen. Bij de 
materiaalkeuze zijn toepassingsmogelijkheden geanalyseerd daarbij kwam naar voren 
dat de materiaalkeuze sterk afhankelijk is van de mate van prefabricage in combinatie 
met de plaatsingsmogelijkheid van het bouwonderdeeL 

Op het gebied van de regelgeving en voorschriften is ingezet om te voldoen aan de eisen 
van de GIW publicatie 2007. Deze aanvullende eisen zijn op het gebied van 
installatiegeluid aanzienlijk scherper gesteld dan de wettelijke eisen. Aan de hand van 
een berekeningsmethode van de geluiddrukniveaus binnen de installatieruimte en in een 
naastgelegen ruimte is er bepaald of de wanden kunnen voldoen aan de GIW 
geluidseisen. Uit deze berekeningen bleek dat alleen een metalstud wand van de bekeken 
wandtypen kan voldoen aan de GIW norm van maximaal 30 dB(A) in een ontvangruimte 
bedoeld als verblijfsruimte. In deze berekeningen zijn tevens mogelijkheden bekeken die 
de geluidsisolatie van de ruimte en wand verbeteren. Praktijk problemen kwamen tijdens 
de toetsing van de GIW eisen ook naar voren. Fabrikanten van de technische apparatuur 
konden veelal geen geluidsgegevens aanleveren. Dit gaf problemen bij de volledige 
toetsing aan de GIW eisen. Tijdens een geluidsmeting op locatie kwam naar voren dat de 
metingen niet representatief waren door externe geluidsinvloeden van een bouwplaats en 
een naastgelegen drukke rondweg. 

Uit het complete onderzoek kan geconcludeerd worden dat het concept De Kern 
technisch realiseerbaar is. Een geheel universeel prefab element zal voorlopig alleen nog 
niet realiseerbaar zijn. Daarvoor zijn er binnen de branche nog teveel verschillende 
bouwvormen en bouwonderdelen die een te geringe afstemming hebben om tot een 
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totaal concept te komen. Dit kan wel bereikt worden wanneer invloedrijke bouwpartijen 
en fabrikanten overtuigd zijn van een totaalconcept. Op het moment dat deze partijen 
hun producten gaan vormen naar bijvoorbeeld de SlimBouwen® visie. 
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Deel A: Introductie 

1. OPZET ONDERZOEKSRAPPORT 

1.1. Inleiding 
De bouwwereld is in beweging. Er is een enorme vraag naar gebouwen door de impuls 
van de economie. Naast de gebouwenvraag is er een toenemende belangstelling voor het 
milieu waaronder de terugdringing van de C02 uitstoot. Milieuverbetering en 
terugdringing van C02 gassen zijn "hot items" en krijgen een steeds grotere invloed op 
onze maatschappij. Er ontstaat een bewustwording binnen de samenleving dat 
veranderingen doorgevoerd moeten worden in onze leefgewoonten. Deze ontwikkelingen 
hebben gevolgen voor de manier van bouwen, het gebruik van de gebouwen en de 
omgang met de bestaande gebouwenvoorraad. Tevens is de bouwbranche een van de 
grootste afvalveroorzakers van Nederland en levert dus ook een aanzienlijke bijdrage in 
de milieubelasting. Deze ontwikkelingen vragen om actie binnen de bouwwereld. Een van 
de voornaamste oorzaken is het traditionele bouwproces. Bij het bouwen zijn een groot 
aantal partijen betrokken die ieder hun eigen belang hebben. De partijen blijven in 
gebreke door de slechte onderlinge communicatie binnen de bouwcyclus. De gevolgen 
hiervan zijn hogere faalkosten en een langer en ingewikkeld bouwproces. Ontwikkelingen 
die deze problemen bestrijden zijn er (gelukkig) ook. Een daarvan is het Slimbouwen®, 
een integrale visie over de bouwfasen. Het Slimbouwen® heeft als speerpunten de 
besparing van volume, kosten en een verlaging van de milieubelasting. De introductie en 
ontwikkeling van deze visie heeft een aanzienlijke tijd nodig om in de gehele 
bouwbranche opgenomen te worden. Tevens is het van belang dat de diverse partijen 
binnen de bouwwereld de eigen mogelijkheden benutten en daarmee zelf aan de slag 
gaan. Wanneer alle bouwpartijen hier bewuster mee omgaan, zullen er veel 
verbeteringen geboekt kunnen worden. 
Met dit afstudeeronderzoek wil ik een b~jdrage leveren aan de ontwikkeling van een 
duurzamer woningaanbod in Nederland. 

[Afb. 1.1: sloop levert veel afval op] [Afb. 1.2: spaghetti van leidingen] 

1.2. Probleemstelling 
De omvang van de woningbouwinstallatie is vanaf de jaren '60 tot nu explosief 
toegenomen. De enorme vermeerdering van elektrische apparaten geeft alleen al een 
flinke vergroting van de elektrische installatie. De aanscherping van de eisen op het 
gebied van de energiehuishouding, comfort en status hebben een aanzienlijke invloed op 
de technische woninginstallatie gehad. Efficiëntere manieren van opwekken en benutten 
van energie binnen de woning geven een vermeerdering van de verwarmingsinstallaties. 
Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de totale technische installatie van een 
woning steeds complexer wordt. De grootste knelpunten binnen de traditionele 
bouwbranche bestaan uit de berging van de installatieleidingen in vloer en wand. Door 
die enorme toename worden de vloeren steeds onnodig dikker en wordt er te veel 
materiaal gebruikt. Procesmatig leveren deze diverse leidingen ook de nodige problemen 
op tijdens het aanbrengen. De installateur moet wachten op de timmerman die de vloer 
stelt en stortklaar maakt. Andersom speelt dit probleem ook, de timmerman is 
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afhankelijk van de installateur. Door de installaties te ontrafelen en te standaardiseren 
kan er weer een overzichtelijk geheel gevormd worden. 
Deze ontwikkelingen ziet men ook doordringen binnen de bouwwereld. In het horizontale 
vlak, bij de vloeren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen te zien. De flexibelere vloeren 
worden steeds geschikter gemaakt om een deel van de installatie (bereikbaar) te 
herbergen zodat in een later stadium de installatie aangepast kan worden naar 
vernieuwde eisen of wensen van een bewoner. Nagenoeg parallel aan de ontwikkeling 
van flexibele vloeren komt steeds meer de bewustwording binnen de bouwwereld dat de 
manier van bouwen niet meer van deze tijd is. Doorgaans worden gebouwen gemaakt 
met een levensduur voor het casco van minimaal 50 jaar. Regelmatig wordt de 
technische levensduur van dit casco niet gehaald. Oorzaak hiervan kan zijn het niet meer 
functioneren van het gebouw zoals de (nieuwe) gebruiker dit voorzien heeft. 
Aanpassingen aan het gebouw kunnen alleen uitgevoerd worden door heel drastisch in te 
grijpen. De aanpassingskasten liggen dan vaak zo hoog dat sloop en daarna nieuwbouw 
vaak voordeliger uitpakken. Hierdoor wordt een grote hoeveelheid energie en materiaal 
verspild. Wanneer een gebouw relatief eenvoudig aanpasbaar is naar nieuwe eisen en 
wensen van een gebruiker kan de levensduur van een gebouw aanzienlijk verlengd 
worden. Een flexibele woninginrichting kan zo inspelen op de gebruikerseisen en wensen. 

[Afb. 1.3, 1.4 en 1.5: berging van leidingen in wanden en vloeren geeft problemen] 

Binnen de woning- en utiliteitsbou.w zijn er al verschillende vloertoepassingen in de markt 
die voorzien in flexibiliteit en aanpasbaarheid op het horizontale (vloer)vlak. 
In het verticale vlak zijn er op dit moment weinig tot geen totaaloplossingen hiervoor. 
Tijdens dit onderzoek zal er studie gedaan worden naar de haalbaarheid van een 
bouwkundig verticaal element wat technische installaties herbergt en de (verticale) 
flexibele kern van een woning vormt. 

Men kan de centrale hoofdvraag dan als volgt stellen: 
Hoe kan een (deels) prefab installatieonafhankelijke kern toegepast worden 
binnen de grondgebonden woningen zodat de kwaliteit en de flexibiliteit van de 
woningen verbeteren? 

1.3. Doelste!ling 
Het onderzoeksdoel is het krijgen van inzicht in de mogelijkheden voor een industrieel 
vervaardigd bouwkundig element wat alle installatietechnische onderdelen voor 
grondgebonden woningen kan bevatten. Daarbij moet het element bijdragen aan een 
vereenvoudiging van de gehele technische installatie zodat de flexibiliteit en de kwaliteit 
hiervan verbeteren. 
De toepassing van een installatieonafhankelijk element levert de volgende voordelen op: 

• Een grotere ontwerpvrijheid voor de architect; er zijn verschillende 
indelingsvarianten mogelijk rondom het element. Doordat de bouwkundige 
voorzieningen opgenomen zijn in het element hoeft de architect hier nagenoeg 
geen rekening mee te houden. 
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• De uitvoerende partij en de installateur kunnen de bouwtijd verkorten doordat 
delen geprefabriceerd geïnstalleerd worden. In de afbouwfase kan eenvoudiger de 
montage van de installatie plaatsvinden door een goede afstemming van de 
onderlinge installaties. In de gebruiksfase liggen de voordelen bij de 
bereikbaarheid en eenvoudige uitvoering van onderhoud aan de installaties. Een 
aanpassing of uitbreiding aan de woninginstallatie is door deze wijze ook relatief 
eenvoudig te realiseren. 

• De bewoners hebben meer en tot in een later stadium invloed op de indeling van 
hun woning doordat in de ontwerpfase, bouwfase en gebruiksfase eenvoudig 
veranderingen doorgevoerd kunnen worden. In de ontwerpfase kan men tot in 
een laat stadium beslissen wat de definitieve indeling van de woning wordt. In de 
gebruiksfase kan de indeling van een flexibele woning gemakkelijk aangepast 
worden doordat de leidingen bereikbaar en aanpasbaar blijven zonder grote 
sloopwerkzaamheden. 

Kortom de essentie van De Kern is het vooraf installatieonafhankelijk definiëren van een 
compacte ruimte binnen de woning die kan voorzien in een eenvoudige montage van de 
installaties tijdens een latere fase van het bouwproces of gebruiksfase. Daarbij moeten 
deze installaties in de toekomst aanpasbaar of uit te breiden zijn. Een snelle 
marktacceptatie van het eindproduct is daarbij van groot belang. 

1.4. Deelvragen 
1. Welke relevante bestaande oplossingen zijn er op het gebied van integratie tussen 
gebouw en installatie? 
2. Welke varianten zijn er mogelijk binnen de randvoorwaarden van de installatiekern? 
3. Hoe kan De Kern als een concept in de bouwwereld geïntroduceerd worden? 
4. Is het mogelijk door toepassing van de Kern te voldoen aan de eisen van de GIW 
2007(Garantie Instituut Woningbouw)? 
5. Hoe kan de technische installatie binnen de woning gemaakt worden zodat deze 
flexibel, bereikbaar en aanpasbaar is en voldoet aan de gestelde eisen? 

Deze vragen geven in grote lijnen het onderzoek weer. Aan de hand van het onderzoek 
kunnen we deze vragen beantwoorden. De antwoorden van de vragen staan vermeld in 
hoofdstuk 8: conclusies onder 8.1 antwoorden deelvragen op pagina 78. 

1. 5. Relevantie onderzoek 
De onderstaande zaken geven een kleine opsomming van de maatschappelijke 
problemen die op dit moment voor de bouwbranche actueel zijn. Deze onderwerpen 
zouden een aanleiding moeten vormen tot veranderingen binnen de bouwbranche. 
Tevens wordt er beknopt een mogelijke oplossing gegeven voor het maatschappelijke 
onderwerp. 

• Het afstemmen van het woningaanbod op de woningvraag: Er komen in de 
toekomst steeds meer individuen en een relatief groot aantal ouderen waarvoor 
een goede behuizing gemaakt moet worden. Voorbeelden hiervoor zijn: 
aanpasbare woningen die voorzien in toekomstige ontwikkelingen als bijvoorbeeld 
gezinsuitbreiding of gezinsverkleining. Een voorbeeld voor ouderen kan zijn: een 
extra (slaap)kamer of een extra badkamer op de begane grond in het geval dat 
een van de bewoners slechter ter been raakt. Door deze aanpassingen kan de 
levensduur van de woning verlengd worden. 

• Leegstanden van kantoorpanden: volgens onderzoek Nieuw Commercieel 
Vastgoed 2007 van de Neprom (Vereniging van I'Jederlandse Projectontwikkeling 
Maatschappijen) blijkt dat de structurele leegstand van kantoorpanden nog steeds 
blijft toenemen. Het aantal kantoren wat meer dan drie jaar leeg staat heeft in de 
vier grote steden al een oppervlakte van meer dan 900.000 m2

• 

Het is denkbaar dat deze trend overslaat naar de woningmarkt wanneer er niet 
gebouwd zal worden naar de wens van de gebruikers. De invloed van de 
bewoners op een nieuw te bouwen koophuis beperkt zich vaak alleen tot het type 
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keuken, badkamer en de kleur van de tegels. Dit is niet een gewenste situatie 
voor toekomstige gebruikers. Men zou een woning kunnen zien als een pakket 
waar de gebruiker uit een aantal opties kan kiezen die te realiseren zijn. Daarbij 
zouden comfort en flexibiliteit belangrijke punten moeten zijn binnen de realisatie 
van een woning. 

• De Nationale afvalberg en de terugdringing van het C02 uitstoot: De bouwbranche 
is een van de grootste vervuilers van het milieu in Nederland. De bouw is 
verantwoordelijk voor 35% van de totale afvalberg. Het terugbrengen van de 
afvalberg kan mede bewerkstelligd worden door slimmer en slanker te 
construeren. Hierbij zal er minder materiaal toegepast worden en ook het afval 
kan door een betere afstemming teruggebracht worden. Een kwalitatief beter 
gebouw zal op het gebied van energiegebruik een flinke besparing kunnen 
opleveren. Een lager energieverbuik bij de producten en materialen levert daarbij 
ook een flinke bijdrage aan de terugdringing van de uitstoot van C02 • 

• De afname van gekwalificeerde mensen binnen de bouwbranche. Door vergrijzing 
van de werknemers en lage instroom van jonge mensen binnen de bouw ontstaat 
er een gebrek aan goede vakmensen. Hierdoor gaat er op de bouwplaats veel 
vaardigheid en kennis verloren. Een oplossing hiervoor kan zijn de verplaatsing 
van de productie naar de fabriek daarbij veranderd de bouwplaats meer in een 
assemblageplaats. Voordeel is dat bij de assemblage en bij de fabricage van de 
elementen minder specifieke vakkennis benodigd is. Een ander voordeel van het 
construeren onder geconditioneerde omstandigheden is een hogere kwaliteit van 
bouwelementen. 

[Afb. 1.6: leegstand kantoorgebouwen] {Afb. 1.7: C02 uitstoot van kolencentrales] 

1.6. Typering onderzoek 
Het eerste gedeelte van het rapport bestaat uit een literatuuronderzoek in de vorm van 
analyse van onderdelen die betrekking hebben op het te ontwerpen onderdeel. Daarom 
kunnen we het eerste gedeelte van het onderzoek typeren als evaluerend. Het tweede 
gedeelte bestaat uit het ontwikkelen, detailleren en testen van een proefmodel van de 
installatieonafhankelijke ruimte. Daarom kunnen we het totaalonderzoek betitelen als 
een explorerend onderzoek. 

1. 7. Achtergronden en literatuur 
Onderstaande korte samenvattingen van literatuur zijn van belang bij het onderzoek van 
alle onderdelen van dit rapport. Ze geven een beeld van hoe up-to-date het probleem is 
en zal het belang ondersteunen van het onderzoek. 

Artikel: Bouw IQ, J.J.N. Lichtenberg, Slimbouwen® Duurzaamheid met winstpotentie, 
februari 2006. Slimbouwen® gaat over een vernieuwd bouwproces, de technologie en dat 
verdeeld voornamelijk ook over het structureel verbeteren van de duurzaamheid binnen 
de bouwwereld. Wanneer het om problemen als milieuschade gaat, is de bouw als 
grootafnemer van materiaal altijd nadrukkelijk aanwezig. Met een niet-gezamenlijke 
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aanpak lukt het niet om daarin een verbetering in aan te brengen. Daar is een integrale 
benadering, een totaalaanpak voor nodig en dat is waar Slimbouwen® over gaat. 

Boek: 5/imbouwen®, van concept naar boek, J.J.N. Lichtenberg 2005, ISBN:90-75365-
74-8. De traditionele manier van bouwen is niet langer houdbaar. Tot die conclusie kan 
men komen na lezen van het boek Slimbouwen®. In het boek worden voorbeelden 
aangehaald waar het aan schort in de bouwwereld. Niet alleen de voorbeelden worden 
aangehaald ook worden er oplossingen voor aangedragen. Slimbouwen® is geen systeem 
maar een integrale visie op bouwen, die streeft naar meer kwaliteit voor de eigenaar, de 
gebruiker en de maatschappij. De begrippen flexibiliteit, comfort en efficiëntie staan 
centraal waardoor kwaliteitsverbetering tegelijkertijd geregeld kan worden met een 
aanzienlijke rendementsverbetering. In het boek worden de eerste praktijkuitvoeringen 
van het Slimbouwen® getoond. 

Project: Next 21, Osaka (Japan), eigenaar: Osaka Gas Compagny www.osakagas.co.jp 
Next 21 is een project wat in Osaka (Japan) gebouwd is in opdracht van de Osakagas 
compagny. Het complex is gebouwd in 1993 welk kan voorzien in veranderingen en 
uitbreidingen in de toekomst. Het integrale karakter van het gebouw voorziet 
mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, verandering van functie en 
veranderingen van de indeling. Het gebouw is opgebouwd uit een betonnen skelet met 
daarin afzonderlijk ontworpen wooneenheden. Het gebouw heeft een experimenteel 
karakter en zal na een bepaalde periode omgebouwd worden. De installaties zijn zo in 
het gebouw verwerkt dat het ook mogelijk is om veranderingen door te voeren in een 
latere gebruiksfase. Tijdens omzetting naar andere wooneenheden zal er gekeken 
worden welke zaken goed voldoen en welke minder en zullen dienen als voorbeeld voor 
verder onderzoek en toepassing van het concept. 

Project: Nieuwbouw kantoorgebouw van Delft groep te Nieuwkuijk. Het kantoorgebouw 
van deze firma heeft een optimale flexibele indeling. Om de flexibiliteit te bewerkstelligen 
is er op bouwkundig en installatietechnisch gebied een doordacht plan gemaakt. De 
realisatie is tot stand gekomen zonder dat het grote invloed heeft gehad op de 
economische haalbaarheid ten opzichte van een traditioneel gebouw. De grootste invloed 
van een flexibel gebouw wordt bepaald door de vertakkingen van de technische 
installaties. In het kantoorgebouw is er voor gekozen om de voedingen voor de 
hoofdleidingen in een kelderruimte te plaatsen. De vertakkingen van de hoofdleidingen 
vinden plaats door acht installatiekolommen welke tevens een constructieve functie 
vervullen. Deze kolommen staan op een bouwkundig stramien en verzorgen de verdere 
vertakkingen via de vloeren naar de gewenste vertrekken op de drie bouwlagen. 

Publicatie GIW: Installatie-eisen nieuwbouw, eengezinswoningen en appartementen 
2007. Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van het GIW 
(stichting Garantie Instituut Woningbouw) en de ISSO (Instituut voor Studie en 
Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties). In Nederland wordt 
het overgrote deel van de koopwoningen gebouwd onder garantie van stichting Garantie 
Instituut Woningbouw. Het GIW heeft als uitgangspunt dat tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer een programma van eisen wordt opgesteld. Dit programma vormt de 
rode draad voor de uitwerking, de realisatie en het beheer van de diverse installaties. In 
het programma van eisen worden ook keuzes gemaakt met betrekking tot het 
kwaliteitsniveau van de diverse installaties. Door gebruik te maken van de ISSO 
publicaties is het mogelijk om het beoogde kwaliteitsniveau te realiseren. Het GIW heeft 
een verantwoordelijkheid als het gaat over kwaliteitsniveau van de installaties in 
nieuwbouwwoningen die onder de garantie- en waarborgregelingen van de stichting 
vallen. 

Het GJW en het ISSO hebben de installatie-eisen vastgelegd in een document. In deze 
publicatie staan de wettelijke eisen vermeld evenals de aanvullende eisen die het GIW 
stelt. Hiermee wil het GIW zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen met betrekking tot 
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de kwaliteitseisen in woningen, welke onder garantie van de stichting GIW gebouwd 
worden. Doordat deze eisen hoger liggen dan de wettelijke eisen heeft het de 
aanbeveling om deze eisen aan te houden tijdens de realisatie van de installaties. In de 
toekomst zullen er steeds hogere eisen aan de woning gesteld worden. Dit geeft tevens 
aan waarom deze publicatie van groot belang is voor het project. Het zal een leidraad 
zijn voor de eisen die we stellen aan de installaties en ook aangeven waar er verwachte 
problemen liggen binnen woninginstallaties. 

Tooikit Slimbouwen® Handvat voor de samenwerking en integratie. Door de VMRG 
(Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche) is er in samenwerking met de stichting 
Slimbouwen® en de stichting Booosting (platform voor koplopers in bouwinnovatie) een 
hulpmiddel gemaakt. Deze handreiking is opgezet als instrument ter ondersteuning van 
het ontwerpproces. De tooikit geeft overzicht in de keuzemogelijkheden van de 
bouwsystemen met daarbij de samenhangende disciplines. Met behulp van de tooikit kan 
het ambitieniveau bepaald worden. Binnen het ambitieniveau kan er gekozen worden uit 
een aantal basis bouwprincipes. Het doel van de tooikit is een betere wisselwerking 
tussen de verschillende partijen, met uiteindelijk een beter bouwproces én beter 
eindresultaat van een gebouw. 

Publicatie: Visie op nieuwbouw NVM makelaarsorganisatie: verkeerd aanbod nieuwbouw 
(20 november 2007) 
De woningmarkt raakt uit zijn evenwicht door verkeerd aanbod bij nieuwbouw en een te 
geringe doorstroming. Veel woningzoekenden hebben weinig alternatieven voor een 
koopwoning. De huurwoningen blijken nauwelijks een alternatief voor kopen, mede door 
het gebrek aan huurwoningen. Dat is de conclusie van drie belangrijke spelers op de 
woningmarkt NVM (Nationale Vereniging Makelaardij), NVB (Nederlandse Vereniging van 
Bouwondernemers) en Aedes (Vereniging woningcorporaties in 1\Jederland). 
De verenigingen concluderen dat er gebouwd moet worden voor de (toekomstige) 
behoefte, zodat de woningen uit de bestaande voorraad vrijkomen en doorstroming 
bevorderd. Daarbij zal meer onderzoek naar de vraagzijde op de woningmarkt van 
belang zijn. Door de NVM wordt tevens geredeneerd dat de samenwerkende partijen hun 
bouwplannen moeten baseren op dit soort onderzoek. De plannen zullen beter aansluiten 
op de huidige en toekomstige wensen in de markt. Dit onderzoek zal plaats moeten 
vinden op lokaal en regionaal niveau om bij gemeenten in beeld te krijgen wat hun 
woningvoorraad biedt en wat de consumenten willen. 

Een ander onderdeel van de visie waar op ingegaan wordt is het strategisch bouwen. Een 
goede doorstroming komt alleen op gang in een woningvoorraad die kwalitatief en 
kwantitatief op peil is. Het aanbod is niet goed in evenwicht doordat er al lang te 
eenzijdig, verkeerd en te weinig gebouwd wordt. Door de NVM wordt tevens gepleit voor 
een samenwerking met de diverse partijen die betrokken zijn bij de realisatie van 
nieuwbouw. Met deze partijen kan er een woonvisie ontwikkeld worden die als 
uitgangspunt voor het evenwicht in een lokale woningmarkt kan dienen. Een suggestie 
van de visie is de samenwerking van gemeenten met de makelaardij die veel lokale 
kennis van de woningvraag heeft. 
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1. 8. Onderzoeksschema 
Het afstudeeronderzoek is opgebouwd uit een aantal hoofdonderdelen. De relaties tussen 
de onderdelen worden weergegeven in onderstaand onderzoekschema . Dit schema is de 
leidraad van het afstuderen. In het kader van het master4 project en ter voorbereiding 
op het afstuderen is er al een vooronderzoek met betrekking tot De Kern uitgevoerd. Dit 
onderzoek heeft zich toegespitst op de wetgeving en regelgeving die van toepassing is bij 
dit onderwerp. Ook is er bij het vooronderzoek een programma van eisen opgesteld wat 
als basis gebruikt is voor het afstudeeronderzoek. 

Schema Afstuderen 

Vooronderzoek 
ReQelgeving Analyse Begeleiders 

Programma van eisen 

vananten 

Analyse 
Eindvariant 

Begeleiders 

Slim bouwen" Testen 

Resultaten 

COnclusies 

Afronding 

[Fig. 1.8: schematische voorstelling afstudeerproject] 

1. 9. Onderzoeksmethoden 
Het eerste gedeelte van het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek ten behoeve 
van het opstellen van een plan van aanpak. Dit zal bestaan uit analyses van 
vloerprincipes, wanden en toepassingen binnen de woningbouw op het gebied van open 
ontwerpen en flexibele installaties. Voorafgaand aan het afstuderen is er een 
vooronderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de woningbouw en de bestaande 
regelgeving die betrekking heeft op het onderwerp. Dit vooronderzoek dient als basis 
voor het verdere onderzoek en het programma van eisen. De tweede fase van het 
onderzoek zal bestaan uit vertalen van het programma van eisen naar een aantal 
varianten. Daarbij gaat de kennis uit de praktijk een grote rol spelen en zal er dus 
regelmatig overleg gepleegd moeten worden met de begeleiders en adviseurs. Uit de 
definitieve variant zal er een proefopstelling gemaakt worden. Als laatste wordt er 
gekeken naar de bouwfysische (on)mogelijkheden binnen het ontwerp. 

TU/ 
l tC:'i'l lu:J" e UlloYI: rJ. tl c_;! 
Ehldhown e Uoto,tr.•w.iry uf Trrhnolully 
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Deel B: Methode onderzoek 

2. METHODE ONDERZOEKSOPZET 

2.1. Onderzoeksopzet 
Het afstudeeronderzoek is opgebouwd uit een aantal deelonderzoeken. De leidraad van 
de deelonderzoeken wordt gevormd door dit afstudeerverslag. De hoofdonderdelen van 
het verslag bestaan uit onderstaande onderdelen. 

Theorie 
Hieronder vallen de eerste twee hoofdstukken. Deze hoofdstukken geven aan wat de 
beweegredenen waren tot het onderzoek. In het theoretische gedeelte worden de 
doelstellingen, probleemstelling en de onderzoeksvragen geformuleerd. Tevens wordt er 
een beeld geschetst voor de verwachtingen van het eindresultaat. 

Het literatuuronderzoek bestaat uit een overzicht van relevante toepassingen binnen de 
bouwwereld. Van de toepassingen is een analyse gemaakt en wordt getracht in beeld te 
krijgen hoe deze onderdelen functioneren in de woningbouw. Deze kunnen als inspiratie 
dienen en geven een overzicht van wat er al op de bouwmarkt aanwezig is. Het te 
ontwerpen bouwonderdeel heeft grote raakvlakken met de Slimbouwen® principes. De 
drie hoofduitgangspunten zijn: Reductie van materiaal, volume en energie, verbeteren 
van de Efficiency en Flexibiliteit in ontwerp- bouw en gebruiksfase. Deze uitgangspunten 
kan men aan ook koppelen aan het Triple P model (People, Planet & Profit). 

Concept 
Het concept bestaat uit het vooraf installatieonafhankelijk definiëren van een ruimte (de 
kern) waarbij de installaties in de bouwfase eenvoudig gemonteerd kunnen worden en in 
de gebruiksfase eenvoudig aanpasbaar blijven. Van belang is dat het concept een goede 
marktacceptatie heeft (time to market). Time to market is gericht op verlaging van 
kosten en verbetering van de kwaliteit van het product, de technologie, 
transformatieproces en de distributie. 

Modellering 
Om tot de meest optimale variant te komen zijn er varianten ontwikkeld die als basis 
dienen voor het eindproduct. Op basis van praktijkervaringen, randvoorwaarden en de 
expertise van de begeleiders zal een keuze gemaakt worden in een definitieve variant. 
De randvoorwaarden zijn te vinden in het programma van eisen. 

Materialisatie en detaillering 
Na bepaling van de definitieve variant zal er een materiaalkeuze gemaakt worden voor 
wand en vloer. Deze keuzes zijn afhankelijk van materiaaleigenschappen in combinatie 
met de wettelijke eisen die aan een wand en vloer worden gesteld. Hieronder vallen 
eisen van brandwering, geluidsdichting en constructie van de elementen. De detaillering 
van de elementen is afhankelijk van de materiaalkeuze. 

Toetsing 
De eerste stap is de toetsing aan de wettelijke en GIW eisen. Deze eisen hebben 
betrekking op de installaties binnen het element en hebben gevolgen voor de 
materiaalkeuze van de omhulling van de elementen. De tweede stap van de toetsing zal 
bestaan uit het maken van een proefopstelling van de definitieve indelingsvariant. Deze 
proefopstelling dient om een beeld te krijgen van indeling van de ruimten en de 
onderlinge afstemming van de apparatuur. Als laatste stap wordt er gekeken naar 
geluidsproductie van de apparatuur binnen de installatieruimte met invloeden hiervan op 
de omliggende ruimten. Er zal een theoretische berekening gemaakt worden die de 
geluidsinvloeden van materialen en ruimte benaderen. Ter ondersteuning van de 
berekeningen zal er een nagenoeg identieke situatie in de praktijk bekeken worden. Met 
behulp van deze berekeningen en metingen kunnen we de knelpunten bepalen en 
toetsen aan de hand van de wettelijke eisen en de GIW eisen. 
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Conclusies 
Het laatste gedeelte van het onderzoek bestaat uit de evaluatie en de conclusies. Na de 
reeks kleine deelonderzoeken zullen de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. 
Aan de hand van de conclusies zullen er ook aanbevelingen en verbeterpunten van het 
afstudeeronderzoek gegeven of aangedragen. 

2.2. Operationaliseren deelvragen 
De onderzoeksopzet bestaat uit de opsomming van de onderzoeksvragen die de leidraad 
vormen voor de deelonderzoeken binnen het afstudeeronderzoek. 

1. Welke woningen zijn er in het verleden gebouwd met extra aandacht voor een 
flexibele indeling ten aanzien van aanpasbare leidingen? 
1-1. Welke materialen zijn er toegepast binnen de woningen? 
1-2. Op welk gebied onderscheiden deze woningen zich ten opzichte van de traditionele 
woningen? 
1-3. Wat zijn de ervaringen met deze woningen tijdens de conceptfase en 
uitvoeringsfase? 
1-4. Wat zijn de ervaringen in de renovatie of aanpassingsfase van deze flexibele 
toepassingen? Zijn er voordelen ten aanzien van de traditionele toepassingen? 
1-5. Welke bouwtechnische toepassingen zijn een succes en welke niet? En wat is hier de 
reden van? 

2. Welke toepassingen zijn er op het gebied van vloeren met betrekking of tot de 
integratie van installatie en constructie? 
2-1. Welke flexibele vloeren worden regelmatig binnen de woningbouw toegepast? 
2-2. Uit welke materialen worden de vloeren opgebouwd? 
2-3. Hoe worden de installaties in de vloer verwerkt? Op welk niveau zitten de leidingen? 
2-4. Moeten er nog aanvullende voorzieningen getroffen worden na het aanbrengen van 
de vloer? 
2-5. In welke mate blijven de installaties in de vloeren in de toekomst bereikbaar? Is het 
mogelijk om in de toekomst aanpassingen te maken? 

3. Welke innovaties zijn er op het gebied van leidingruimte en installaties binnen de 
woningen? 
3-1. Wat zijn de wettelijke eisen die aan de installaties gesteld worden? Zijn er nog 
andere eisen dan de wettelijke eisen? 
3-2. Wat was de aanleiding tot de innovatie op het gebied van de installatie? 
3-3. Hoe zijn de ervaringen met deze onderdelen? 
3-4. Worden deze onderdelen nog steeds toegepast binnen de woningbouw? 
3-5. Wat zouden nog verbeterpunten kunnen zijn aan dit onderdeel? 

4. Welke mogelijkheden zijn er tot een integratie van de installatieruimte en de 
leidingen? 
4-1. Wat zijn de voordelen van een samenvoeging van deze elementen? 
4-2. Wat zijn de minimale maten van een opstellingsruimte voor de installatie binnen een 
woning? 
4-3. Wat zijn de wettelijke en GIW eisen die gesteld worden aan de ruimte en omhulling 
hiervan? 
4-4. Welke ophangsystemen en bevestigingsystemen worden er gebruikt voor de 
installatie onderdelen? 
4-5. Hoe kunnen de flexibiliteit, bereikbaarheid en aanpasbaarheid van de installaties in 
de toekomst gewaarborgd worden? 

5. Welke installaties zijn binnen de woningbouw benodigd? 
5-1. Wat zijn de afmetingen van de leidingen en opwekkingsapparatuur van de 
installaties? 
5-2. Welke installaties bieden voordelen op het gebied van duurzaamheid en verbruik? 
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5-3. Welke installaties zullen in de toekomst een grotere rol gaan spelen binnen de 
woningbouw op het gebied van duurzaamheid? 
5-4. Hoe kan er onderhoud gepleegd worden en op welke termijn moet dit gedaan 
worden? 
5-5. Wat zijn de eenmalige investeringskosten van de apparatuur en wat is de 
afschrijvingstermijn van deze apparatuur? 

6. Waarin zal de omhulling van de installatieruimte moeten voorzien? 
6-1. Welke materialen komen in aanmerking als omhulling van de kern? 
6-2. Wat zijn de eigenschappen van deze materialen? 
6-3. Hoe blijven de installaties bereikbaar en aanpasbaar voor onderhoud in de 
toekomst? 
6-4. Hoe kunnen de onderlinge elementen met elkaar gekoppeld worden? 
6-5. Op welke wijze worden de elementen vervaardigd en getransporteerd? 

7. Hoe kan de verbinding gemaakt worden tussen de verticale en horizontale onderdelen 
binnen de woning? 
7-1. Hoe kan de omhulling van de Kern gekoppeld worden met de constructieve 
elementen? 
7-2. Kunnen de elementen ook in een constructieve functie voorzien? 
7-3. Hoe kan er een koppeling plaatsvinden tussen de verticale leidingen en de 
horizontale verdeling in de vloerzone? 
7-4. Hoe kunnen er geluidstekken en trillingen in de installaties voorkomen worden? 
7-5. Hoe sluiten de elementen aan op de vloervelden? Hoe wordt de koppeling 
gerealiseerd? 

8. Hoe kan dit product binnen de bouwwereld geïntroduceerd worden? 
8-1. Bij welke marktpartijen moet het product geïntroduceerd worden? Welke partijen 
kunnen tevens een bijdrage leveren aan de marktvraag? 
8-2. Hoe kan het product een goede marktdiffusie krijgen? 
8-3. Welke partijen zijn er benodigd voor het vervaardigen van het product? 
8-4. Wat is bij benadering de kostprijs en de afschrijvingsperiode? 
8-5. Wat is de verwachte levensduur van het product binnen de gehele woning 
levensduur? 

Bovenstaande vragen zullen aan de hand van het onderzoek beantwoordt worden. De 
antwoorden van de hoofdvragen zijn terug te vinden op pagina 81 van hoofdstuk 8 
conclusies en aanbevelingen. 
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Deel C: Inventarisatie 

3. INVENTARISATIE ONDERDELEN 

3.1. Analyse relevante innovaties 
Op diverse gebieden binnen de bouwwereld zijn innovaties toegepast die afwijken van de 
traditionele bouwmethoden. Deze innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren of 
invloed hebben op het te ontwikkelen concept. Ervaringen van eerder toegepaste zaken 
kunnen gebruikt worden bij de ontwikkeling van de kern. Men kan dan vragen stellen als: 
Welke zaken gingen er goed en welke zaken minder. Deze ervaringen kunnen een nuttige 
bijdrage leveren bij het inzichtelijk krijgen van problemen en oplossingen. 

3.1.1. SAR Open Bouwen 
Uit onvrede over de massabouwmethode is het Open Bouwen geïntroduceerd. John 
Habraken gaf met zijn boek "De dragers en de mensen" (1961) een aanzet tot het Open 
Bouwen. Hij introduceerde een concept van gescheiden drager en inbouw. De drager 
bestaat uit een constructie met een publieke functie waarin woningen worden gemaakt, 
de inbouw. Daarbij heeft de drager een lange levensduur en heeft de inbouw een 
aanpasbaar karakter. De bewoners hebben zeggenschap over de inrichting van hun 
woongedeelte. De stichting SAR (Stichting Architecten Research) was belast met de 
vertaalslag van theorie naar praktische oplossingen. Bij het realiseren van de drager en 
inbouw moest er een onderlinge afstemming gemaakt worden op de onderdelen. De 
maatsystematiek is door het introduceren van de Modulaire Coördinatie vastgelegd. De 
Modulaire Coördinatie is opgebouwd uit een aantal rasters van M-maten die de spelregels 
en de afstemming op de onderdelen drager, inbouwpakketten en de leidingen vormde. 
De eerste praktische vertaling van de SAR theorie was de Bruynzeel woning. 

Bruynzeel woning (Bruynzeel inbouwpakket, Zaandam 1970) 
De Bruynzeel woning is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de SAR. Het centraal 
stellen van de mens bij het ontwerpen en bouwen van woningen gaf de stimulans aan de 
industriële invloeden op de woningbouw. Zo ook voor Bruynzeel. In 1968 is men zich 
bezig gaan houden met het ontwikkelen van inbouwpakketten na de impulsen van de 
SAR. Er werd door het bedrijf een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de eisen 
waar de inbouwpakketten aan zouden moeten voldoen. De eisen die door het bedrijf, 
voortkomend uit de SAR methodiek, zijn gesteld waren de volgende: 

• Het systeem moet kostenbesparend zijn ten opzichte van de traditionele 
bouwmethoden. 

• De elementen moeten seriematig binnen het bedrijf Bruynzeel vervaardigd 
kunnen worden. 
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• De elementen moeten eenvoudig gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden 
zonder beschadigingen aan de drager en de elementen zelf te veroorzaken. 

• Elementen moeten onderling uitwisselbaar zijn. 
• Hanteerbaar door de voordeur naar binnen. 

Uit praktisch oogpunt bleek het meeste niet haalbaar. Probleem was de afstemming met 
de bestaande bouwonderdelen. Deze werden als zelfstandig element ontworpen. Het 
grootste probleem zat hier bij de onderlinge aansluitingen. 

Dit had tot gevolg dat men zich verder is gaan verdiepen in de koppeling van de 
elementen. Tijdens de ontwikkeling kwam men bij het punt om door te borduren op 
bestaande principes of een nieuw elementenontwerp welke een integraal inbouwpakket 
vormen. Men heeft toen gekozen voor het laatste. Men ging zich verdiepen in een 
totaalpakket van alle inbouw binnen de woning: sanitaire ruimte, keuken, 
scheidingswanden en de leidingen. Allemaal gebaseerd op de ontwerpmethodieken van 
de SAR. De wanden bestonden uit een dragend gedeelte en een bekledingsdeel dat 
ruimte afhankelijk bekleed kon worden. 
Als praktijktest heeft men in 1972 een tweetal proefwoningen gebouwd op het terrein 
van de Bruynzeel fabriek. De afmetingen van de woningen waren als volgt: 
traveebreedte van 3m en 4,8m. De verdiepingshoogte was 2,8m. 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem kregen de leidingen ook extra aandacht. Uit 
onderzoek bleek dat er een afbakening van de leidingsystemen in horizontaal en vertikaal 
vlak moest zijn. De leidingen werden geplaatst in een koker met de horizontale 
koppelingen op een vaste hoogte volgens de systematiek van de SAR: 
- Koud en warm water op 1200 mm 
- Gas, elektra, ventilatie op 2400 mm 
- Afvoer toilet op 300 mm 
- Afvoer vuilwater 50 mm 

[Fig. 3.5: leidingafspraken SAR) 

.... ... ... . ... -..",,.,_, ________ ....... 
·-------··-·· ·· ' ... 
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De leidingkokers werden geplaatst in een zone van 300 x 900 mm. Hierin werd de 
aanvoer en afvoer van bovenstaande onderdelen gerealiseerd. De leidingkokers zijn op 
twee plaatsen in de plattegrond toegepast. De plaats van de leidingkokers was naast de 
natte cel en het toilet. De twee woningen lagen hier boven elkaar. 

Keijenburg Rotterdam (Bouwwereld november 2005 pag.16-18) 
Een van de architecten die de Modulaire Coördinatie in de praktijk toegepast heeft is 
Frans van der Werf in het project Keijenburg. Dit project is in 1983 gerealiseerd. Het 
gebouw is pas gerenoveerd en omgebouwd naar een andere functie. Het is daarom 
interessant om bij dit woongebouw te zien wat de investeringen in het verleden nu 
opleveren. Het Rotterdamse complex bestaat uit een blok van drie woonlagen en drie 
blokken met vijf woonlagen. De woongebouwen zijn in 1983 aangewezen als proefproject 
Modulaire Coördinatie. De woningen zijn opgezet volgens het SAR drager inbouwsysteem 
op basis van de Modulaire Coördinatie. De doelstelling hiervan was de bewoners de 
mogelijkheid te bieden tot een zo laat mogelijk stadium inspraak hebben op de 
woningindeling. Het project Keijenburg bestond voornamelijk uit een- en 
tweepersoonswoningen. De woningscheidende wanden stonden h.o.h. 4,8m van elkaar. 
De diepte van de woningen was llm. In de betonwanden waren er tijdens de bouw 
wapeningsvrije zones opgenomen. Deze maakten het mogelijk om doorbraken te maken 
en zo gedeelten of gehele woningen bij elkaar te trekken. 

In de plattegrond werden alleen de plaats van de entree, de meterkast en de 
leidingkoker vastgelegd. De vloer van de badkamer werd verhoogd uitgevoerd om de 
leidingen van de riolering weg te werken. De rioleringsleidingen liepen van leidingkoker 
naar leidingkoker zodat de bewoners een keuze kregen waar de natte cel in de woning 
ingepast werd . Het inbouwpakket van de woningen bestond uit zogenaamde 
stokkenwanden met houten staanders. Deze elementen waren een veelvoud van 3m 
(300mm). Het flexibele inbouwpakket gaf de bewoners indelingsmogelijkheden en een 
kostenbesparing door een bouwtijd verkorting van circa zes weken. 

Recentelijk waren deze woningen toe aan de eerste renovatieronde. Daarbij is het altijd 
spannend wat de inspanningen en investeringen bij de bouw nu met de renovatie 
opleveren. Het complex is omgebouwd tot een onderkomen voor ouderen en voor diverse 
woonvormen voor verstandelijke en lichamelijke gehandicapte bewoners. 
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[Fig. 3. 7: plattegrond Keijenburg] 

Bij de renovatie bleek dat een groot deel van de bouwkundige- en 
installatievoorzieningen na ruim 20 jaar achterhaald of verouderd waren. Een van de 
grootste oorzaken hiervan zijn de steeds aangescherpte eisen vanuit het Bouwbesluit. 
Maar ook de extra eisen voor de nieuwe doelgroepen speelden hierbij een belangrijke rol. 

De wapeningsvrije zones in de wanden zijn voor de renovatie van cruciaal belang 
geweest. Deze zones bleken in de praktijk goed te voldoen. Er konden kamers worden 
geclusterd en tot grotere woningen worden gevormd. De toepassing van wapeningsvrije 
zones leverde daarbij een grote bijdrage aan flexibiliteit van het complex. De losse 
binnenwanden van de woningen waren niet meer bruikbaar. Voordeel van de losse 
inbouw was dat deze gemakkelijk te slopen was. De natte cel moest ook aangepast 
worden in verband met de toegankelijkheid. Hierdoor werden ook de verhoogde vloeren 
gesloopt. Om toch leidingen van de riolering te kunnen bergen zijn er aan de onderzijde 
van de vloeren de leidingen opgehangen en weggewerkt met een verlaagd plafond. 

Er is ook geprobeerd om de centrale leidingkoker te handhaven. Dit stuitte op problemen 
met de indeling van de woningen. De koker staat aan een zijde 90 cm (9M) vanaf de 
wand. Deze breedte is te smal voor het plaatsen van een kozijn waar ook rolstoelers 
doorheen kunnen. Een ander punt waren de te kleine afmetingen voor het onderbrengen 
van alle leidingen, waaronder de leidingen voor mechanische ventilatie. De strakke SAR 
maatvoering bleek in de praktijk niet meer te voldoen. 

Espritproject ( Eger, vormgeven aan flexibele woonwensen, 1991) 
Een ander project wat in de jaren 90 is opgestart is het Esprithuis. Dit bestaat uit een 
platform van bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en afzet van bouwsystemen 
en bouwproducten. Het platform bestaat uit: projectontwikkelaars, toeleveranciers, 
ontwerpers en installatiebedrijven. Het accent van het platform lag op de montage van 
flexibele binnenwandsystemen en de integrale ontwikkeling van een installatie met 
elektra, communicatie en beveiliging. Het ontwikkelen van een stekkerklaar keukenblok 
en een sanitair vloersysteem behoorde tot de taken. 
In 1989 is de productontwikkeling gestart op verschillende onderdelen door de diverse 
partijen. Polynorm ontwikkelde een verplaatsbaar binnenwandsysteem en door Sphinx
Wisa werd er aandacht besteedt aan de ontkoppeling van leidingsystemen en de drager. 
Deze ontwikkelingen hebben ook geresulteerd in een demonstratieproject. In 1989 zijn 
door de Slokkerbouwgroep onder de naam "Spaarwoning" 72 koopwoningen 
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gerealiseerd. De drager werd voorzien van een of twee (deels prefab) leidingkokers die 
gekoppeld waren aan de meterkast en CV opstelling. De leidingkokers werden in de 
fabriek samengesteld. De ventilatieleidingen en de vuilwaterleidingen werden 
gemonteerd op een stalen frame. Dit frame kon in een keer ingehesen worden in de 
gebouwen. Zie onderstaande figuren. 

[Afb. 3. 8: montage leidingen op frame] [afb. 3.9: inhijsen leidingen] 

Het Espritproject bestaat nog steeds en wordt nog ontwikkeld onder de naam vereniging 
Esprithuis. Deze vereniging heeft als doelstelling consumentgericht bouwen en wil dit 
doel bereiken door in te zetten op flexibiliteit, industrieel vervaardigen en 
productontwikkeling. Voor de bewoners wordt er naar gestreefd om keuzevrijheid te 
geven op het gebied van volume, schil, indeling en uitrusting van de woning. 
Door de diverse partijen wordt op het gebied van productontwikkeling aandacht 
geschonken aan het ontwikkelen van warmtewanden, domiticasystemen, 
ventilatiesystemen en prefab dakkapellen. 

Stichting Open bouwen (basisboek Open bouwen, 1995) 
Op basis van de ideeën van de SAR zijn er diverse initiatieven gemaakt die 
voortborduren op de systematiek van de SAR. Een daarvan is de stichting Open Bouwen. 
Deze had als doel de activiteiten van het bedrijfsleven te stimuleren en te ondersteunen. 
Een studie naar de drager en de inbouwpakketten heeft een woning opgeleverd die 
aanpasbaar is naar de eisen en wensen van de bewoner. De drager kan aangepast 
worden door middel van de inbouwelementen. De basis van de ontwerpen is een 
betonnen kern die loodrecht op de gevel staat en middenin de woning plaats biedt aan 
diverse varianten van trappen. Dit middengebied heeft tevens een keldergedeelte voor 
de ontvangst van de nutsvoorzieningen. De CV installatie kan boven of onder de trap 
geplaatst worden. In de beide uiteinden kunnen de wc, keuken en badkamer geplaatst 
worden. Zie onderstaande voorbeelden. 
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[Fig. 3.10: dragerkern Open Bouwen] 
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Met deze drager zijn verschillende combinaties mogelijk. De basiswoning is door 
verandering van indeling en door uitbreiding tegen relatief lage kosten aan te passen 
naar de veranderende woonwensen in de levensfasen. Daarbij is gekeken naar de 
mogelijkheden binnen de dragerkern. Uitgangspunt hiervan is dat de natte ruimte binnen 
de kern liggen. Door minimale aanpassingen is het ook mogelijk om de natte ruimten 
rond de dragerkern te maken. Aandachtspunt is hier dan ook de plaatsing van de 
toestellen in verband met de transportleidingen. 
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[F1g. 3.11: aanpassmg naar levensfase volgens Open Bouwen} 

Next 21 Osaka 
Op het gebied van Open Bouwen is waarschijnlijk Next 21 het bekendste buitenlandse 
gebouw in opdracht van Osaka Gas Compagny. De basis van het gebouw bestaat uit een 
skeletstructuur waarbij de invulling van het skelet door diverse andere architecten 
ontworpen is. Opmerkelijk is dat de woningen maar een paar jaar gebruikt worden en 
daarna een nieuwe invulling uitgeprobeerd wordt. Uit technisch opzicht is dit een erg 
interessant gebouw. Hoe gaat men om met de technische aspecten van het veranderen 
dan wel opnieuw invullen van de woningen? Het leidingsysteem bestaat uit een 
aanpasbaar gedeelte en een vast gedeelte. Deze aanpasbare delen zijn losgehouden van 
de vaste draagstructuur. Tussen het plafond en in de vloeren zijn de leidingen zo effectief 
mogelijk en bereikbaar gemaakt door toepassing van verhoogde vloeren in de loopzones. 
In de woonzone is de vloer als een cassette uitgevoerd. De ruimte die ontstaat tussen de 
draagstructuur en het plafond wordt benut voor de verwarming van de ruimten. Op het 
gebied van duurzaam bouwen is er ook hoog ingezet. Het gebouw heeft een gereduceerd 
verbruik van water en energie door slimme oplossingen van de verwerking van 
afvalwater en het opwekken van energie. 

[afb. 3.13: skeletopbouw met verhoogde vloer] 

3.1.2. Plintsystemen voor woningbouw 
Aan de hand van de SEV publicatie "Van plint tot leidinggoot" zijn de onderstaande 
systemen bekeken. Door scheiding van wanden en leidingen kan er een vrijere 
indeelbaarheid van de woning verkregen worden. De individuele gebruikerskeuze kan ook 
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naar een later stadium verplaatst worden en de gebruiker kan deze indeling aanpassen 
naar eigen inzicht. Op het gebied van de leidinggoten zijn er vijf verschillende 
fabrikanten die een systeem op de markt hebben gebracht. In onderstaande tabel staan 
de verschillende fabrikanten. 

Fabrikant Attema KISS (Hager) Isoleetra Klik & klaar Polynorm 

Gootvorm opbouw opbouw opbouw semi-inbouw semi-inbouw 

Toepasbaarheid 
Bouwmuur of 
scheidingswand beide bouwmuur beide beide beide 

Hol of massief beide beide beide kzs en metal stud holle wand 

Een of tweezNdio tweeziidio tweeziidio tweezlidto onbekend eenziid/Q 
niet niet via 

Passage wandopeningen vloergoot opgenomen opgenomen nietbekend deurkozijn 

Materiaal kunststof kunststof metaal kunststof plint metaal 
elektra en 

Leidingsoorten elektra en data elektra en data elektra en data elektra en data data 

Elektrasysteem stekkerbaar I traditioneel stekkerbaar stekkerbaar I stekkerbaar 

traditioneel traditioneel 

Contactdozen 
naar keuze niet op op 

Plaatslno OJ21lOOt niveau op oootniveau op oootniveau ooot oootniveau 
opbouw/ 

Inbouw I opbouw Inbouw opbouw inbouw inbouw in wand Inbouw 
traditioneel 1 

Schakelmateriaal draadloos draadloos draadloos draadloos draadloos 

[Tabel 3.14: overz1cht plmtsystemen voor de wonmgbouw] 

Wanneer we in tabel 3.14 kijken valt op dat de leidinggoten hoofdzakelijk gebruikt 
worden als berging voor elektra, data en communicatie. Een ander onderdeel is het 
verschil in opbouw of inbouw van de plintgoten. De opbouwsystemen worden geplaatst 
aan het einde van de afbouwfase en zijn meestal niet afhankelijk van wandopbouw of 
materiaaltoepassing. De wandcontactdozen worden als opbouwelement op de goot 
geplaatst. De inbouwsystemen worden in de wand opgenomen. Daarbij wordt onderin de 
wand een sparing gelaten voor de plaatsing van de goot. Op deze plaats moet de wand 
wel blijven voldoen aan de constructieve, geluidwerende en brandwerende eisen van een 
bouwmuur. De inbouwgoot biedt meer ruimte voor transportleidingen en ingebouwde 
aansluitpunten ten opzichte van de opbouwsystemen. De semi-inbouwsystemen worden 
in een kleine sparing in de wand geplaatst. De leidinggoot steekt daarbij deels uit de 
wand, vergelijkbaar met een plint. Bij deze constructie dient de wand eveneens te 
voldoen aan de constructieve, brandtechnische en isolatietechnische eisen. 

[Fig. 3.15: overzicht plintsystemen: Legrand, Isolectra, Klik & klaar en Polynorm] 

Praktisch gezien zijn niet alle systemen geschikt voor toepassing in een bouwmuur en 
een scheidingswand. Wanneer het plintsysteem voor beide geschikt blijkt, is het 
praktisch gezien het best toepasbaar. Aandachtspunt van deze systemen is de centrale 
toevoer verbinding naar een leidingkoker die doorloopt naar de meterkast. Deze vindt 
normaal gezien plaats via de vloer. De passage van de openingen in de wand als deuren 
zijn op dit moment nog zaken die aandacht nodig hebben. Niet alle systemen hebben hier 
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een goede oplossing voor. Daarom zal er bij de diverse systemen nog verdere 
bouwkundige ontwikkelingen doorgevoerd moeten worden. 

[Afb. 3.16: KISS systeem] 

Voordelen en nadelen 
Bij toepassing van regulier installatiemateriaal in de goten zal bij aanpassingen dit door 
een erkende installateur uitgevoerd moeten worden. Bij toepassing van een 
stekkersysteem 1 wordt de gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker vergroot. Het 
modulaire systeem is gemakkelijk uitbreidbaar en aanpasbaar. Uitneembare delen van de 
plintgoten verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid van de systemen. 

De materiaalkosten van de plintgoten liggen hoger dan kosten van de traditionele 
installatiesystemen. De toepassing van een plintgoot systeem kan wel arbeidsuren 
verkorten en dus een kostenbesparing opleveren. Of het gebruik van wandgoten 
werkelijk leidt tot een efficiënter bouwproces kan uit dit onderzoek nog niet 
geconcludeerd worden. Dit door een te gering aantal referentieprojecten. 

De bewonerservaringen bij projecten met installatiegoot toepassing staan ook vermeld in 
het onderzoek van de SEV. Hieruit blijkt dat de meeste bewoners nog nauwelijks gebruik 
gemaakt hebben van de mogelijkheden om extra voorzieningen aan te brengen. De 
meeste mensen gebruiken nog steeds verlengsnoeren voor tv en audio aansluitingen. Dit 
wordt veroorzaakt door het gebrek aan wandcontactdozen of doordat men de goot niet 
wil aanpassen. Wel werden snoeren weggewerkt in de plint. 

3.1.3. Meterkastplaat 
Een innovatie hoeft niet altijd een enorme ingreep te zijn. Vaak zijn de oplossingen 
eenvoudig en voldoen precies aan de praktijkvraag. Wanneer een product voldoet zal de 
acceptatie binnen de markt ook snel toenemen . Een voorbeeld hiervan is de 
meterkastplaat die tegenwoordig bijna altijd toegepast wordt. De meterkastplaat bestaat 
uit een plaat met een vaste verdeling voor de invoer van de mantelbuizen. 
De mantelbuizen bieden bescherming aan de leidingen en zijn al voorgevormd. Zo liggen 
de buizen op juiste aanvoerdiepte en worden ze ook op de juiste plaats ingevoerd. 
Doordat bekend is waar welke doorvoeren komen, ontstaat er een standaard uitvoering. 
Deze plaat is tevens gekoppeld aan de norm NEN 2678:2005 NL voor meterruimte. 

1 bijvoorbeeld: Wieland stekkersysteem 
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De uitvoering van de plaat is in twee typen: een standaarduitvoering en een uitvoering 
voor stadsverwarming. De stadsverwarmingplaat heeft een extra sparing voor doorvoer 
van leidingen en is daardoor iets breder. De afmetingen van de plaat2 hebben precies de 
minimale maat van de meterkast. In combinatie met de meterkast zelf is dit het meest 
geaccepteerde standaard onderdeel in de bouwbranche. De producenten van 
installatiemateriaal hebben hun assortiment afgestemd op de eisen aan de meterkast. De 
meterkast kan daarbij als uitstekende basis dienen voor ontwikkeling van De Kern. 

3.2. Analyse vloertypen 
De vloeren zijn te verdelen in een aantal categorieën. Op het gebied van materiaal 
kunnen we een indeling als volgt maken. Beton, staal, hout of een combinatie van de 
materialen zijn de meeste voorkomende vloersoorten die we zien in de woningbouw. Een 
verdeling aan de hand van de typologie op het gebied van leidinginpassing ziet er als 
volgt uit: 

oO 
[Fig. 3.20: massieve vloer] [fig. 3.21: gootmodel] 

• Massieve vloer: deze vloer biedt geen mogelijkheden voor het opnemen van de 
leidingen in de vloer. Hier zullen de leidingen aan de onderzijde of bovenzijde van 
de vloer geplaatst moeten worden. Men kan dan kiezen voor een verlaagd plafond 
en aan de bovenzijde een verhoogde vloer. Voorbeeld van dit vloertype is de 
massieve betonvloer. 

• Het gootmodel: deze vloer bestaat uit een bovenzijde die nog niet afgewerkt is. Er 
zijn meerdere sleuven aangebracht zodat leidingen opgenomen kunnen worden in 
de vloer. Deze sleuven worden na het aanbrengen van de leidingen opgevuld met 
een traditionele dekvloer of afgedekt met demontabele vloerdelen. Voorbeeld van 
een gootmodel is de Wingvloer. 

2 producent AVK Nederland 
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Holle vloermodel: deze vloer bestaat uit een balkenraster met een onder- en 
bovenvloer. De ondervloer is vaak ook plafond. De bovenvloer bestaat uit een (deels 
demontabele) plaatvloer of een cementdekvloer. De vloer kan in diverse materialen 
uitgevoerd worden. Hout, beton, staal of een combinatie hiervan vormt de vloer. De 
mate van flexibiliteit wordt bepaald door de mogelijkheid van het doorvoeren en 
kruisen van de leidingen. Voorbeeld van een vloer met ruimte voor leidingen in twee 
richtingen is de infra+ vloer. 
• Capaciteitsmodel: hierbij worden er extra leidingen ingestort voor een grotere 

mate van flexibiliteit in de vloerplaat. De overcapaciteit van de leidingen geven 
mogelijkheid om in de toekomst de installatie aan te passen. 

[Fig. 3.22: holle v/oermode/] [fig. 3.23: capaciteitsmodel] 

De vloeren die toegepast worden in de woningbouw zijn beoordeeld op de volgende 
aspecten: 

• Brandwerendheid; Wat is de weerstand die een vloer kan bieden aan hitte, vuur 
en rook. De tijd die de vloer doorstaat wordt uitgedrukt in minuten. Binnen deze 
tijd mag de vloer niet bezwijken en ook geen brandoverslag optreden. Bij de 
analyse gaan we uit van de standaard toepassing van de vloer. Door extra 
maatregelen te treffen kan er vaak nog een verbetering geboekt worden, maar 
dat is in dit geval minder relevant. Het Bouwbesluit vermeldt in de volgende 
artikelen zaken met directe betrekking op vloeren en brandwering: 
Afdeling 2.2, sterkte bij brand; 
Afdeling 2.12, beperking van een brandgevaarlijke situatie; 
Afdeling 2.14, beperking van een uitbreiding van een brand; 
Afdeling 2.16, beperking van verspreiding van rook. 
De gekoppelde norm is de volgende 1\IEN 1775:1991 NL Bepaling van de bijdrage 
tot brandvoortplanting van vloeren. 

• Overspanning; Wat is de maximale overspanning die gemaakt kan worden zonder 
dat er een tussensteunpunt toegepast wordt. Dit kan grote voordelen hebben 
tijdens het bouwen. Een daarvan is een snellere bouwtijd. Het Bouwbesluit 
vermeldt in de volgende artikelen zaken met directe betrekking tot de vloer en de 
sterkte ervan: 
Afdeling 2.1, algemene sterkte van de bouwconstructies. 
De gekoppelde norm is NEN 6700:2005 NL Technische grondslagen voor 
bouwconstructies. 

• Geluidwering; Wat is de geluidwerende werking van de vloer in zijn standaard 
uitvoering. Daarbij is het contactgeluid en het luchtgeluid belangrijk. De 
materiaaltoepassing heeft hier invloed op. De wijze van construeren is hierin ook 
van grote invloed. Het materiaal van de vloer kan voldoen aan alle eisen maar 
wanneer de detaillering te wensen overlaat gaat het voordeel vaak alsnog 
verloren. Het Bouwbesluit vermeldt in de volgende artikelen zaken met directe 
betrekking op vloeren en brandwering: 
Afdeling 3.1, bescherming tegen geluid van buiten; 
Afdeling 3.2, bescherming tegen geluid van installaties; 
Afdeling 3.3, geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie; 
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Afdeling 3.4, beperking van galm; 
Afdeling 3.5, geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties. 
De gekoppelde norm is NEN 5077:2006 NL, geluidwering in gebouwen. 
Installatieruimte; Is het mogelijk in de constructieve zone van de vloer 
installatieleidingen te herbergen? Als gevolg van een zoektocht naar grotere 
flexibiliteit van de installaties zijn er vloeren ontwikkeld die de installaties 
makkelijker aanpasbaar maken tijdens de conceptfase maar ook voor de 
toekomstige eisen en wensen van bewoner en gebruiker. Door de installaties los 
van de constructie te maken kunnen deze gemakkelijker aangepast worden in een 
latere situatie. Door de leidingen in de constructieve zones te plaatsen ontstaat er 
een volumereductie. Door leidingen niet te omkleden met constructiemateriaal 
blijven deze ook bereikbaar en aanpasbaar. 
Prijs; Wat is de prijs van de vloer in de standaarduitvoering inclusief afwerkvloer 
per m 2 • De integrale prijs geeft aan welke voordelen er zijn ten aanzien van een 
traditionele vloer. De voordelen bestaan uit indirecte kostenbesparing zoals 
besparing op verdiepingshoogte en delen van de afwerking die achterwege 
kunnen blijven. 
Gewicht: Het gewicht van de vloer is afhankelijk van de materiaaltoepassin~ en de 
constructievorm. Betonnen vloeren hebben een hoog relatief gewicht perm . Door 
in de vloeren sparingen, kanalen of andere gewichtsbesparende elementen toe te 
passen kan het gewicht gereduceerd worden. Bij de toepassing van dunne 
geprofileerde profielen kan er door een minimaal materiaalgebruik een optimale 
sterkte behaald worden. 
Flexibiliteit: Tijdens de ontwerpfase: tot wanneer is het mogelijk veranderingen 
door te voeren aan de vloerindeling. Is het mogelijk om met een relatief kleine 
ingreep veranderingen aan de ruimte-indeling door te voeren. Zijn er 
mogelijkheden om de leidingen te bereiken zonder sloopwerkzaamheden uit te 
voeren. 
IVIilieuaspect: is de vloer in de toekomst aanpasbaar naar andere eisen en wensen . 
Anders gezegd wat is de levensduur van de vloer. Zaken die hier invloed op 
hebben zijn onder andere de aanpasbaarheid, het materiaal en de 
constructiewijze. 

In bijlage A.l staan de geanalyseerde vloeren die het meest toegepast worden als vloer 
binnen de woningbouw. 

Uit het onderzoek van SEV en de SBR "flexibele leidingvloeren in de praktijk" blijkt dat er 
een belangrijk onderscheid te maken valt binnen de soort flexibiliteit van de vloeren. 
Bijna alle vloeren voorzien in de procesflexibiliteit en in mindere mate de 
gebruiksflexibiliteit. De vloer is tijdens het proces tot in een laat beslismoment 
aanpasbaar of flexibel tijdens de gebruikersfase (kunnen er aanpassingen aan de 
installaties gedaan worden zonder zware ingrepen). De gebrulksflexibiliteit wordt bij de 
meeste vloeren teniet gedaan door de afwerkvloer ervan. Bij de bekeken vloeren bestaat 
de afwerkvloer voornamelijk uit een gestorte afwerkvloer en zijn de leidingen dus alleen 
bereikbaar door het uitbreken van de afdekvloer. Wanneer we kijken naar de 
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leidingflexibiliteit blijkt dat hierin vaak dit maar in één richting aanwezig is. Dit geeft 
lange sleuven in de vloer met als gevolg dat er ook meer afschot nodig is voor de 
leidingen met een dikkere vloer. 

De holle vloertypen hebben op het gebied van gebruiksflexibiliteit grotere mogelijkheden. 
Hierin is wel de keuze van de (gestorte) afwerkvloer beslissend. Een aandachtspunt van 
de holle vloeren is de geluidsisolatie en het voorkomen van hol klinken van de vloeren. 
Bij vrijwel alle vloeren is er bij de verticale doorvoeren geen gerichte oplossing om hierin 
te voorzien. Het komt er op neer dat de creativiteit van de architect en aannemer om de 
hoek komt kijken. Dit is echter geen gewenste situatie en hier zal in de toekomst een 
oplossing voor gevonden moeten worden. 

Een andere conclusie die in het SEV I SBR rapport gedaan wordt is ook een belangrijke. 
De vloeren worden bijna nooit op specifieke leidingflexibiliteit gekozen. Dit betekent dat 
er diverse andere goede argumenten en voordelen aan de vloer moeten zitten om 
gekozen te worden. De keuzeargumenten van een flexibele vloer zijn gebaseerd op de 
kostprijs, procesflexibiliteit, snelheid en gewichtsbesparing. 

Deze bovenstaande factoren spelen ook een rol bij het ontwikkelen van De Kern. Een 
flink aandachtspunt is hoe wordt de aansluiting gemaakt met de vloer? Dit geeft ook 
vragen hoe worden de elementen opgebouwd? Hoe komen de leidingen aan bij De Kern? 

3.3. Analyse typen niet-dragende binnenwanden 
De toepassingen van wanden kan getypeerd worden naar constructiewijze en naar 
materiaaltoepassing. De materiaalsoorten hebben hun eigen specifieke eigenschappen en 
de daarbij horende voor- en nadelen. Dit maakt het ene materiaal beter geschikt voor 
een bepaalde toepassing dan het andere materiaal. Het doel van een wand is het 
scheiden van ruimten. Aan de hand van de typologie van Jellema 5 Afbouw wordt 
onderscheidt gemaakt tussen de volgende functie-eigenschappen van 
scheid i ngsconstructies. 

I Dragende b1nnenwand f----___J_------i 
'------..-----' 

In hl!t weric. af I!! weric.en systeemwand Vooraf afgewerkt!! systeemwand 

Gamel5elde niet-dr.lgende wand Gelijmde niet-d~ wind 

[Fig.3.26: typering scheidingswanden volgens lel/erna 5] 

De bovenstaande onderverdeling van de typen scheidingswanden kunnen allemaal 
beoordeeld worden op onderstaande onderwerpen. 

• Constructief: worden de wanden dragend of niet-dragend? Dit heeft namelijk 
grote invloed op de constructie eisen van de wand. Welke krachten moet de 
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wanden kunnen opnemen? Het Bouwbesluit vermeldt in het volgende artikel 
zaken met betrekking op constructie en niet dragende scheidingswanden: 
Afdeling 2.1, algemene sterkte van de bouwconstructie; 
De gekoppelde norm is NPR 7052:1986 NL, niet dragende scheidingswanden van 
gipsblokken. 

• Brandwerendheid: Wat is de weerstand die de wand kan bieden aan hitte, vuur en 
rook. Deze tijd wordt uitgedrukt in een aantal minuten. Binnen deze tijd mag de 
wand niet bezwijken en kan er geen brandoverslag optreden. Deze 
brandweerstand zal afhangen welk type wand en welk materiaal toegepast wordt. 
Bij de toepassing van in het werk afgewerkte wand zal de waarde van de WBDBO 
tussen de 30 en de 90 minuten liggen. Bij een vooraf afgewerkte systeemwand 
zal deze waarde tussen de 20 en de 60 minuten liggen. Het Bouwbesluit vermeldt 
in de onderstaande artikelen regels ten aanzien van constructie en niet dragende 
scheidingswanden. 
Afdeling 2.2, sterkte bij brand; 
Afdeling 2.12, beperking van een brandgevaarlijke situatie; 
Afdeling 2.14, beperking van een uitbreiding van een brand; 
Afdeling 2.16, beperking van verspreiding van rook. 
De gekoppelde norm is NEN 2555:2000 NL, brandveiligheid van gebouwen 

• Geluidwering: Welke geluidsisolerende waarde kan de wand geven aan de 
scheiding van twee ruimten. Het Bouwbesluit vermeldt in onderstaande artikelen 
regels ten aanzien van geluidwering binnen gebouwen: 
Afdeling 3.1, bescherming tegen geluid van buiten; 
Afdeling 3.2, bescherming tegen geluid van installaties; 
Afdeling 3.3, geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie; 
Afdeling 3.4, beperking van galm; 
Afdeling 3.5, geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties. De 
gekoppelde norm is NEN 5077:2006 NL, geluidwering in gebouwen. 

• Integratie installatie: in hoeverre is het mogelijk om de elektrische en 
waterinstallatie in de wand op te nemen. Moeten hiervoor extra voorzieningen 
getroffen worden of kunnen deze aangebracht worden door middel van een 
leidinggoot systeem. 

• Aanpasbaarheid: In hoeverre is mogelijk zonder vergaande sloopwerkzaamheden 
de wand te verplaatsen, eenvoudig te demonteren etc. 

• Massa: Wat is het soortelijke gewicht van de wand? Dit heeft gevolgen voor de 
geluidstechnische eisen. De bevestigingsmogelijkheden voor de apparatuur 
hebben ook invloed op de wandkeuze. 

• Materiaal oppervlak: De afwerking van de ruimte is onder andere afhankelijk van 
verwerking van de wand. Een vooraf gewerkte systeemwand heeft een ander 
oppervlak als een gelijmde wand. Dit heeft ook gevolgen voor de afwerking 
(behang, verf, spuitwerk) wat op de wand gezet kan worden. Aan de binnenzijde 
van de installatieruimte zal dit minder van invloed zijn, daar zullen de 
bevestigingsmogelijkheden belangrijker zijn. 

• Montage: de montage van de wand is afhankelijk van het wandtype. Hierin kan 
met twee hoofdgroepen onderscheiden: natte montage en droge montage. Bij een 
natte montage worden de elementen met elkaar verlijmd of gemetseld. Een droge 
montage bestaat uit bevestigingsmiddelen met bouten of lassen. Voordeel is dat 
deze verbindingen eenvoudiger gedemonteerd kunnen worden. 

• Introductie bouwmarkten: Deze nieuwe markt voor de doe-het-zelver is een 
ontwikkeling geweest waar door fabrikanten op ingespeeld is. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat systemen in bouwmarkt verkrijgbaar werden en in kleine verpakkingen. 
Deze markt heeft ook een vereenvoudiging van de montagewerkzaamheden tot 
gevolg gehad. 

Bovenstaande zaken geven aan welke aspecten een rol kunnen spelen voor een 
materiaalkeuze. In bijlage A.II staat een tabel waarin de bekeken wandsystemen 
vergeleken worden. 
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3.4. Analyse montagemethoden traditionele bouwvormen 
De (traditionele) woningbouw kan onderverdeeld worden naar typologie van 
bouwmethode. Onder de bouwmethode verstaan we de wijze waarop het casco van de 
woningen op de bouwplaats gemaakt wordt. Daarin kunnen we de volgende methoden 
onderscheiden: 
- Stapelbouw; 
- Gietbouw; 
- Montagebouw (prefab elementen bestaand uit houtskeletbouw of prefab beton). 

[Afb. 3.28: tunne/bekisting] 

Deze bouwmethoden bestaan uit een lange geschakelde keten van handelingen. De 
oudste bouwmethode is de stapelbouw. Deze ontstond al bij de Romeinen en wordt in 
veel gevallen nog regelmatig toegepast. Een bouwmethode die is ontstaan door een 
grotere vraag naar woningen is de gietbouwmethode. Deze bouwwijze is ontwikkeld in de 
SOer jaren toen de vraag naar woningen explosief toenam. De woningen werden in grote 
series van dezelfde vorm gebouwd. Hiermee is men in staat met grote snelheid een 
veelvoud van woningen te bouwen, doordat wanden en vloeren tegelijk gestort worden 
door middel van een tunnelkist. Het casco van de woningen kon zo snel en eenvoudig 
gerealiseerd worden. 

[Afb. 3.29: prefab elementen montagebouw] 

I'Ja de gietbouwmethode is de prefab bouwmethode opgekomen. Bij deze bouwmethode 
worden de elementen onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek vervaardigd. 
De elementen worden per vrachtwagen aangevoerd en kunnen vanaf de vrachtwagen op 
de plaats gemonteerd worden. Dit kan op krap bemeten bouwplaatsen een uitkomst zijn. 
Deze elementen kunnen in prefab beton uitgevoerd worden maar ook houtskelet is een 
veel toegepaste uitvoering. Vaak zijn deze elementen verdiepingshoog. 

De bouwmethoden hebben een keten van achtereenvolgende handelingen die samen de 
procesgang van een gebouw vormen. De montagevolgorden van de elementen en de 
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handelingen die hiervoor gedaan moeten worden vormen de bouwtijd van een gebouw. 
Deze bouwvolgorde is ook van belang voor de plaatsing van de Kern. Wanneer kan deze 
geplaatst worden en welke voorzieningen moeten er getroffen worden om dit te 
realiseren. Om een inzicht te krijgen in de montagevolgorde en de gekoppelde tijdsduur 
zijn deze processen bekeken en in tabelvorm gezet. Deze is voor de huidige meest 
toegepaste bouwmethoden gemaakt inclusief een ideaal plaatje met opname van 
montage van de Kern. Deze tabellen zijn te zien in tabel III in bijlage A. 

Uit deze analyses valt op te maken dat heel veel activiteiten gekoppeld zijn aan een 
voorafgaande handeling. Deze hoge onderlinge afhankelijkheid geeft een grotere kans op 
vertragingen. Het Slimbouwen® probeert deze afhankelijkheid te verkleinen door 
handelingen te clusteren. Hierdoor neemt de onderlinge afhankelijkheid af. Dit geeft een 
verkorte bouwtijd en een kleinere kans op vertragingen. Tevens kan men concluderen 
dat de mate van prefabricage een aanzienlijke verkorting geeft op de werkelijke tijdsduur 
van de bouwfase. De duur van ontwerpfase (voorbereiding) neemt echter toe. 
Uiteindelijk levert prefabricage ten opzichte van de traditionele bouw altijd een 
bouwverkorting op over het hele traject (ontwerp + bouw fase). 

3.5. Analyse referentiewoningen nieuwbouw 
Door SenterNovem wordt als hulpmiddel voor het bepalen van een EPC berekening een 
brochure referentiewoningen nieuwbouw uitgegeven. De vraag naar voorbeelden was de 
aanleiding tot de ontwikkeling van deze brochure. De publicatie kan ook als referentie 
voor het afstudeeronderzoek gebruikt worden. In de brochure wordt onderscheidt 
gemaakt in zes woningtypen op basis van vorm en samenstelling. De referentiewoningen 
geven een afspiegeling van het huidige woningaanbod in Nederland. Bij het 
onderverdelen van de woningen zijn de volgende criteria gebruikt: 
- ontwerpen voldoen aan de minimale eisen van de bouwvoorschriften per 1 januari 
2006; 
- de indeling en vormgeving zijn sober en doelmatig; 
- de ontwerpprincipes zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden met de standaard details; 
- er is uitgegaan van gangbare uitvoeringstechnieken; 
- de woningontwerpen zijn geschikt voor seriematige bouw. 

. I 

[Fig. 3.31: gevels referentiewoning] [fig. 3.32: plattegrond beganegrond] 
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De referentiewoningen zijn volgens Senterl\lovem in de volgende typen te verdelen: 
-Tussenwoning; 
- Hoekwoning; 
- Twee-onder-een-kapwoning; 
- Vrijstaande woning; 
- Galerijcomplex; 
- Appartementencomplex. 
Aangezien dat het afstudeerproject gericht is op de grondgebonden woningen zullen de 
laatste twee typen woningen niet meegenomen worden in de analyse van de 
referentiewoningen. In de tabel op de volgende pagina wordt er een kleine opsomming 
gemaakt de woningen met hun belangrijkste kenmerkende eigenschappen. 

totaal opp. 
Type woningproductie huursector koopsector Gemiddeld slaapkamers gem. 

Rijtjeswoning 50% 20% 80% 3 
Tussenwoning 36.5% 125m2 3 
Hoekwoning 13.5% 127m2 3 
2 onder 1 kap 13% 4% 96% 142m2 3 
Vrijstaand 5% 100% 164m2 3 

[Tabel 3.33: overz1cht referent1ewomngen, SenterNovem] 

In de tabel is te zien dat de rijtjeswoning 50% van het totale woningaanbod in Nederland 
vertegenwoordigd. Het ligt dan ook voor de hand om deze woning als referentie voor het 
onderzoek te gebruiken. Uiteraard is ook toepassing van de kern mogelijk in de andere 
grondgebonden woningen. 

3. 6. Wettelijke eisen 
Het programma van eisen bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte bestaat uit 
opsomming en verklaring van de wettelijke eisen en regels waaraan het concept van de 
kern aan moet voldoen. Het tweede gedeelte bestaat uit de eisen die voortkomen uit de 
eisen en wensen van de opdrachtgever. 

3. 6.1. Regelgeving en wetgeving 
Zoals in ieder georganiseerd land moeten er regels en wetten zijn om rechten en de 
plichten van de mens vast te leggen. Deze wetten zijn ook op het gebied van het bouwen 
van een woning. De eerste aanzet tot een beter leefmilieu binnen en om de woningen is 
er door de invoering van de Woningwet in 1901 gekomen. Deze wet bevorderde de bouw 
van betere woningen doordat er bouwvoorschriften op minimumniveau in de 
gemeentelijke bouwverordeningen opgenomen werden. Hiermee werden bouwplannen 
getoetst aan de voorschriften in het kader van bouwvergunningverlening . Deze 
woningwet is nog steeds van kracht maar wordt regelmatig bijgesteld naar inzichten van 
de huidige tijd. De Woningwet regelt nog steeds de bouwvergunningen en de technische 
eisen. 

Bouwbesluit 
De uitvoerregel van de Woningwet is het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit heeft een 
juridische status als Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld door de regering en de 
Staten Generaal. Het Bouwbesluit omvat de algemene voorschriften voor het bouwen van 
bouwwerken en bestaande bouwwerken. Deze eisen bestaan uit minimale eisen waaraan 
voldaan moet worden . Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de technische eisen 
voor de bestaande bouwwerken en technische eisen voor nieuwbouw. Daarbij liggen de 
technische eisen voor de bestaande bouw iets lager dan die voor nieuwe bouwwerken. 

Bouwtechnische voorschriften 
De technische voorschriften geven aan op welke wijze constructief een bouwwerk 
gemaakt moet worden en welke voorzieningen daarbij gehanteerd moeten worden. 
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Hieronder vallen ook de bouwtechnische voorzieningen en de voorschriften met 
betrekking tot de brandwerendheid. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de volgende 
pijlers: gezondheid, bruikbaarheid, veiligheid en energiezuinigheid (milieu). 
De gebruiksfunctie van een ruimte bepaalt welke eisen er van het Bouwbesluit van 
toepassing zijn. In het Bouwbesluit worden twaalf verschillende categorieën 
onderscheiden. De afdeling, welke betrekking heeft op het afstudeerproject valt onder de 
noemer woonfunctie. Deze categorie wordt aangegeven bij de bouwvergunning en 
worden ook gecontroleerd op de daarbij horende eisen. 

Woontechnische voorschriften 
De woontechnische voorschriften hebben betrekking op de afmetingen, oppervlakten, 
situering en inrichting van ruimten. Deze voorschriften vallen voornamelijk onder de 
pijler bruikbaarheid van een gebouw. Voorschriften die gericht zijn op veiligheid zijn 
bijvoorbeeld; brandveiligheid, rookgasafvoer e.d. Voorschriften die onder gezondheid 
vallen zijn weren van geluid, luchtverversing en afvoer van afvalwater. Op het gebied 
van energiezuinigheid zijn er de voorschriften die relatie hebben met thermische isolatie 
en optimale benutting van energie. 

NEN normen 
In het Bouwbesluit wordt verwezen naar NEN normen met berekeningmethoden en 
bepalingsmethoden, waarin vastgelegd is hoe er aan diverse eisen voldaan kan worden. 
Deze normen worden uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. Wanneer er 
gebruik wordt gemaakt van de NEN normen staat vast dat er aan het onderdeel voldoet 
aan het Bouwbesluit. Het gebruik van deze normen is echter niet verplicht. Hiervoor zijn 
ook andere mogelijkheden om aan het Bouwbesluit te voldoen. Door ontwikkelingen 
binnen de bouwwereld kan het zo zijn dat de bestaande NEN norm andere en nieuwe 
oplossingen belemmeren. 

Gelijkwaardigheidverklaring 
Om dit te voorkomen bestaat er een mogelijkheid om beroep te doen op een 
gelijkwaardigheidbepaling welke binnen het Bouwbesluit voorkomen. Hier wordt er aan 
de functionele eis van de norm voldaan maar kan er een ander prestatieniveau of 
prestatiebepaling worden gehaald. Er moet aangetoond worden dat het onderdeel 
minimaal voorziet in dezelfde mate van: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en bescherming van het milieu als de oorspronkelijke eis beschreven in 
het Bouwbesluit. 

NPR bladen 
De NPR bladen vormen de praktijkbladen voor de gekoppeldeNEN normen. De NPR 
(l\lationale Praktijk Richtlijnen) kan bestaan uit een vereenvoudigde bepalingsmethode 
met behulp van een computerprogramma of een reeks concrete voorbeelden die voldoen 
aan de gestelde Bouwbesluiteis. Een derde variant is de kwaliteitsverklaring van een 
erkende certificeringinstelling. In deze kwaliteitsverklaring wordt aangegeven of het 
onderdeel of materiaal voldoet aan de specifieke eisen binnen het Bouwbesluit 

• 
Garantie Instüuut Woningbouw 

[Fig. 3.34-3.36: logo's NEN, ISSO en GIW} 
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3.6.2. GIW eisen 
Het Nederlands Garantie Instituut Woningbouw is een stichting die tot doel heeft het 
bevorderen van de kwaliteit van de koopwoningen en koopappartementen in Nederland. 
De voornaamste taken van het GIW zijn: 
- Het bevorderen van het vertrouwen tussen de koper en de ondernemer; 
- Het verschaffen van waarborgen: 
- Aanbieden van een oplossing tijdens problemen. 
De doelstelling van het GIW zijn: 
- het bevorderen van de kwaliteitseisen van koopwoningen en koopappartementen; 
- het treffen van maatregelen daartoe; 
- het bevorderen van het vertrouwen tussen koper en ondernemer; 
- het verschaffen van waarborgen een aanbieden van oplossingen bij problemen. 

Het ISSO (Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van 
gebouwinstallaties) verzorgt publicaties (in samenwerking met het GIW) op de 
installatietechnische onderdelen binnen de woningen. Uitgangspunt is hierbij dat tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer een programma van eisen wordt opgesteld. Het PVE 
vormt de rode draad voor het ontwerp, de uitwerking, de realisatie en het beheer van de 
diverse installaties. In het PVE worden o.a. keuzes gemaakt voor wat betreft het 
kwaliteitsniveau van de diverse installaties. Met behulp van de ISSO-publicaties is het 
mogelijk om het beoogde kwaliteitsniveau te realiseren. In de woningbouw is echter de 
koper (voor het GIW de garantiegerechtigde) zelden of nooit de opdrachtgever voor de 
levering en aanleg van de technische installaties. Het is zelfs zo dat in de meeste 
gevallen de koper geen enkele invloed heeft op de keuze van materialen en/of 
installaties. Het GIW heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het kwaliteitsniveau 
van de installaties in nieuwbouwwoningen die onder de garantie- en waarborgregelingen 
van de stichting vallen. 

ISSO I GIW publicatie 2007 
In de publicatie staan installatie-eisen opgesomd uit publiekrechtelijk oogpunt waaraan 
minimaal aan voldaan moet worden. De GIW heeft hiernaast ook eisen opgenomen die 
gelden voor alle nieuwbouw koopwoningen die volgens GIW garantie gebouw worden. 
Deze vormen daarbij de toetsingeisen bij eventuele geschillen tussen de kopers en 
verkopers. In de GIW 2007 worden behandeld; verwarming, ventilatie, (warm) tapwater, 
installatiegeluid en temperatuursoverschrijding. Op de toepassingsgebieden met 
betrekking op de kern zal verder in het verslag dieper ingegaan worden. 

3.6.3. Aansluitvoorwaarden Nutsbedrijven 
De aansluitvoorwaarden bestaan uit de technische en operationele voorwaarden waaraan 
de netbeheerder en het aangesloten bouwwerk minimaal aan moet voldoen. Deze eisen 
voorzien in veiligheid van de bewoners en omgeving. De verankering van de 
voorwaarden liggen vast in de Gaswet en de Elektriciteitswet. Die verantwoordelijkheid 
van de aansluitingen ligt bij de energiebedrijven. De aansluitvoorwaarden vormen tevens 
de privaatrechtelijke basis voor de levering van nutsvoorzieningen. De eisen kunnen per 
provincie en plaats verschillen. Daarom is het belangrijk om voorafgaand aan een 
bouwproject de informatie in te winnen bij de betreffende organisaties. De 
energiebedrijven verzorgen de aanleg tot en met de meters in de meterkast en de 
controle ervan. Voor regels met betrekking tot de meterkast wordt verwezen naar de 
NEN 2768:2005. 

3.6.4. Legionellapreventie 
Besmetting met de legionellabacterie kan de veteranenziekte bij de mens veroorzaken. 
Echter zijn er heel veel soorten legionella bacteriën die niet gevaarlijk zUn voor de mens. 
De bacteriën kunnen echter ook alleen onder bepaalde omstandigheden gevaar voor de 
mens opleveren. De watertemperatuur moet tussen de 20 en de 50 graden zijn, en de 
bacteriën moeten de kans krijgen om zich te vermeerderen. Langdurig stilstaand water in 
reservoirs of bezinksels van leidingen zijn plekken waar de bacteriën zich kunnen 
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ontwikkelen. Besmetting is echter alleen mogelijk wanneer het besmette water door 
verneveling en als kleine druppeltjes water ingeademd wordt. Huishoudelijk gebruik van 
leidingwater tijdens het douchen of in een whirlpool geeft kans op besmetting. Om 
besmetting door legionellabacteriën te voorkomen zijn er diverse maatregelen van kracht 
binnen de waterhuishouding van een woning. Binnen de regelgeving valt dit onder de 
Waterleidingswet, die in 2004 gewijzigd is. Deze wijzigingen en regels hebben 
voornamelijk betrekking op de collectieve leidingwatersystemen. De handleiding voor 
legionellapreventie is terug te vinden in ISSO publicatie 55.1. Een ander aandachtspunt 
binnen de woning is de meterruimte. De norm voor de meterruimte is NEN 2768. De 
plaatsing van elektronische apparatuur binnen de meterruimte, zoals ontvangers voor 
domotica, breedband en interactieve meters geven extra warmteontwikkeling in 
meterruimte. Extra ventilatie-eisen in de norm moeten de extra warmtelast reduceren. 
Deze maatregelen moeten brandgevaar verkleinen in de ruimte en legionellabesmetting 
van het drinkwater voorkomen via de watermeter. 

3.6.5. 5/imbouwen® 
Slimbouwen® is geen bouwsysteem maar een visie op het integrale bouwproces. Het is 
een reactie op de traditionele manier van bouwen. De manier van bouwen is door de 
jaren heen in de basis steeds hetzelfde gebleven. Het gebruik en de eisen aan de 
gebouwen zijn wel flink veranderd. De bouwwereld heeft een groot aandeel op de 
belasting van de maatschappij. De zaken zoals een kwart aandeel van het totale 
transport binnen Nederland en een bijdrage van 35% in de Nationale afvalberg zijn niet 
te onderschatten. Dit vraagt om een verandering van denken bij de realisatie van 
gebouwen. Het Slimbouwen® gaat over een vernieuwd bouwproces, de techniek die dat 
mogelijk maakt en in het bijzonder de verbetering van de duurzaamheid in de gehele 
breedte van de bouw. De visie heeft betrekking op de ontrafeling van de processen, 
bouwdelen en details. De ontkoppeling van de installaties levert een efficiënter 
bouwproces op. Doordat de technische installaties een eigen plek binnen het gebouw en 
het bouwproces krijgen is het mogelijk om onderdelen industrieel te vervaardigen en 
gebouwen, in de toekomst flexibel bruikbaar te houden. 

Het Slimbouwen® streeft naar kwaliteit voor de eigenaar, gebruiker en de maatschappij. 
De speerpunten van de visie van Slimbouwen® zijn als volgt samen te vatten: 
- Reductie van afval, energie en uitstoot van C02 emissie; 
- Efficiency verbetering van het bouwproces en verlagen van de faalkosten; 
- Flexibiliteit en comfort van een gebouw in ontwerp, bouw- en gebruisfase. 

Deze drie speerpunten binnen het Slimbouwen® hebben een sterke connectie met het 
Triple P model. Het model staat voor de ontwerpstrategie die gehanteerd wordt. De 
integratie van het Triple P model en het Slimbouwen® geeft een ontwerpstrategie die 
voorziet in de economische, sociale en milieuaspecten binnen de productontwikkeling. De 
onderlinge relatie van de economische, sociale en milieuaspecten staat aangegeven in 
onderstaand figuur. Wanneer het ontwikkelde product voorziet in alle drie de aspecten 
van het Triple P model kan men spreken van een theoretisch optimaal product. 

[Fig. 3.37: schema TripleP model (Pianet, Profit, People) vs SlimBouwen®] 
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In het boek Slimbouwen® worden door prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg diverse knelpunten 
binnen de traditionele bouwwereld aangegeven. Deze eyeopeners geven aan waar er 
problemen zitten. De addition by addition oplossingen hebben meer materiaal gebruik, 
montage uren en een complexer bouwproces tot gevolg. Uiteindelijk draait dit uit op een 
onnodige kostenverhoging. De oorzaak van de optelinnovaties kan voornamelijk 
aangedragen worden doordat iedere bouwpartij zijn inbreng binnen het proces toevoegt. 
Hierdoor ontstaat er een onoverzichtelijke keten van activiteiten. Het totaaloverzicht 
wordt door geen bouwpartij gecoördineerd. De bouwbranche heeft op het gebied 
techniek en proces een grotere ontwikkeling maar de traditionele basis is hetzelfde 
gebleven. 
Het bouwen moet dus efficiënter en duurzamer kunnen. Veranderingen in de bouwwereld 
doorvoeren kosten veel tijd en moeite doordat de traditie diep geworteld zit. 
Het Slimbouwen® moet daarbij een rol vervullen als stimulans, houvast en discussiepunt 
voor de diverse bouwpartijen om tot ontwikkelingen te komen. 

[Fig. 3.38: opeenvolgend proces Slimbouwed-~] 

Samengevat is de essentie van het Slimbouwen® als volgt: 
- Ontwikkel een opeenvolgend proces van deelprocessen waarbij de onderlinge 
afhankelijkheid wordt geminimaliseerd. Ontrafel daarbij de leidingknopen en ontwerp 
daarbij een bouwkundige structuur die mogelijkheden biedt om installatiesystemen 
afzonderlijk en in één procesgang uit te voeren. 
- Kies voor een bouwtechnologie die een maximale flexibiliteit biedt. Belangrijke 
elementen hierbij zijn: bereikbaarheid, positionering en aanpasbaarheid van de 
installatieonderdelen binnen de permanente onderdelen van de draagstructuur. Daarbij 
moet de draagstructuur voldoende mogelijkheden bieden om met geprogrammeerde 
doorbraak mogelijkheden. 
- Bouw slim in de betekenis slank, lean & mean. Concrete doelstellingen zijn 50% lichter 
bouwen, 50% compacter, 50% energiebesparing en 50% minder C02-uitstoot t.o.v. de 
traditionele nieuwbouw. 

Binnen het Slimbouwen® bouwproces krijgt de installateur een geclusterde plek. De 
andere bouwdisciplines kunnen hierop aangepast worden in ook gevormde clusters. Zo 
ontstaat er een overzichtelijk proces met opeenvolgende deelprocessen met een 
geminimaliseerde onderlinge relatie. De volgende deelprocessen worden onderscheiden 
binnen het Slimbouwen®: 
1. Constructieve structuur (fundering, skelet, drager I vloer); 
2. Omhulling (gevel en dak); 
3. Installaties (in voorafgaande processen ruimten en voorzieningen gereserveerd voor 
de installaties); 
4. Inbouw (binnenwanden). 
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Op deze processen wordt toezicht gehouden door een coördinerende partij (bijvoorbeeld 
de architect). Door de onderlinge geringe afhankelijkheid is de kans op fouten, 
wachttijden en faalkosten aanzienlijk gereduceerd. Er zal een eenvoudigere coördinatie 
plaat kunnen vinden vanaf de bouwplaats. Zo kunnen er op de gebieden 
materiaalverbruik, energiereductie, minder transport en C02 reductie grote verbeteringen 
geboekt worden. 

3. 7. Programma van eisen 
Het PVE geeft de eisen en randvoorwaarden weer waaraan het te ontwikkelen onderdeel 
moet voldoen. De opdracht die er vanuit het bedrijf lag is als basis genomen voor het 
verdere ontwerp. Tijdens het afstuderen zal de invulling op het gebied van materialen en 
de toepassing ervan nader bekeken worden. Aan de hand van de onderzochte 
regelgeving in dit onderzoek, wensen van het bedrijf en door ervaringen kunnen we een 
aantal eisen opstellen waarnaar we tijdens de ontwikkeling moeten kijken. De diverse 
onderdelen binnen het programma van eisen hebben ook een relatie met elkaar. Deze 
zijn samengevat in onderstaand schema. 

PROGRNe14 Y,.,. EISEN 
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[F1g. 3.39: schema programma van e1sen] 

Algemeen 
Onder algemeen staan de vier hoofdelementen waarin De Kern moet voorzien. 

• Ontvangst: Hier komen de nutsvoorzieningen binnen en worden verdeeld naar de 
diverse apparaten binnen de kern en de rest van de woning . De voorzieningen 
komen binnen via de meterkast en worden grotendeels bepaald door de 
aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven. Tot en met de meter zijn de leidingen 
eigendom van de nutsbedrijven en hebben daardoor een flinke invloed op de 
regelgeving. 

• Opwekking: Hieronder wordt verstaan alle apparatuur die energie omzet en dit 
verwerkt binnen de woning. Uitgangspunt van de kern is dat in principe 
installatieonafhankelijk ontworpen kan worden. 

• Transport: Dit bestaat uit de leidingen die de opwekkingsapparatuur verbindt met 
de afgiftepunten binnen de woningen. De verticale leidingen binnen de woning 
worden opgenomen in De Kern. Het horizontale transport zal voornamelijk 
plaatsvinden door de vloeren buiten de kern naar de afgiftepunten. 

• Afgifte: Dit zijn de punten waar de energie van de voorzieningen binnen de 
woning afgegeven wordt. Men moet hier denken aan de stopcontacten van de 
elektra en bijvoorbeeld de ventilatieopeningen van de ventilatie-installatie. 
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Installaties 
De installaties van de woningen omvatten alle onderdelen die benodigd zijn voor de 
voorzieningen binnen de woning. 
- Waterinstallatie koud en warm tapwater; 
- Elektrische installatie; 
- Verwarmingsinstallatie; 
- Gasinstallatie; 
- Vuilwater installatie; 
- Ventilatie installatie; 
- Media aansluitingen. 

Regelgeving 
Op alle onderdelen is ook regelgeving van toepassing. Hierop zal verder in het verslag 
dieper ingegaan worden. Deze regelgeving zit gekoppeld aan de bouwtechnische eisen 
van de onderdelen. En wordt beschreven in diverse NEN normen en NPR praktijkbladen. 

Bestaande onderdelen 
In het verleden zijn er door verschillende stichtingen en bedrijven diverse initiatieven 
ondernomen die waardevol voor het onderzoek kunnen zijn. Deze zullen ook 
geanalyseerd worden. Daarbij is de praktijkkennis van het bedrijf ook van invloed. 
Uiteindelijk zullen er dan ook enkele aandachtspunten en eventuele knelpunten naar 
voren komen. Oplossingen zullen hiervoor gevonden moeten worden. In onderstaand 
figuur staan de aandachtspunten beschreven. 

/ Aand~htspunten~oer: 
• Diameters lnvoer1eidlngen; 

Wetgeving; 
Aansluitvoorwaarden nutsbt!drijvtn ; 

• Plaats invoeren; 
• Afstemming 

Aandachtspunten OntvilnQst i Opwekking : 
• Onderlinge afstemming; 

Plaatsing; 
• Regtlfjlevlng; 
• Traruport; 
• S.reikbaerheld; 
• Transport; 
• KoppelinG ; 

[Fig. 3.40: aandachtspunten] 

Varianten 

Aandachtspunten doorvoer: 
Diameters doorvoeren; 
Wetgeving; 

• Afstemming installatie; 
• Plaats doorvoeren; 
• KoppelinG aan transportletdingen In 

vloeren . 

Bij de ontwikkeling van het PVE zullen er drie varianten gemaakt worden. Deze drie 
varianten hebben verschillende ambitieniveaus. Een van de achterliggende gedachten om 
dit te doen is om het project een betere introductie in de markt te geven: 

Bouwkundig deel 
- Kleine stap voor de markt dus marktacceptatie kans is relatief groot; 
- Concept bouwkundig element (klein gedeelte) 
- Constructie drager, geen installatie toegevoegd. 
- Aansluitvoorzieningen: beugel bevestigingen aan de constructie (veel toegepast 
element) voor leidingen 
- Doorvoer mogelijkheden wel aangebracht 
- Ruimte gereserveerd voor leidingen 
- Ruimten gereserveerd voor opstelling opwekkingsapparatuur 
- Montage installatie volledig in het werk uitgevoerd 
- Basis voor maximale flexibiliteit afhankelijk van de keuze van vloertype 
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Bouwkundig en installatie deels 
-Tussenstap; 
- Installatie deels aangebracht; 
- Verticale transportleidingen zoveel mogelijk aangebracht 
- Warmteopwekking en verdelers worden later gemonteerd 
- Meterkast bijvoorbeeld wel opgenomen 
- Gemiddeld project risico 
- Toegevoegde waarde gemiddeld 

Bouwkundig en installatiedeel 
- Grote stap in de markt; dus marktacceptatie kans is relatief klein; 
-Installaties volledig prefab aangebracht (ontvangst I opwekking I transport); 
- Invoeren en doorvoeren in plug and play uitvoering 
- Inclusief servicecontract 
- Kern volledig gecertificeerd 
- Transportleidingen zoveel mogelijk ook aangebracht 
- Projectrisico relatief hoog 
- Toegevoegde waarde relatief hoog 
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Bij een haalbaarheidsstudie van een bouwonderdeel is het belangrijk om te weten hoe de 
branche zelf in elkaar zit en inzicht te krijgen waar er knelpunten liggen en of de 
moeilijkheden om te buigen zijn in kansen. Over het algemeen kan de bouwsector als 
traditioneel bestempeld worden. Door de jarenlange ervaringen binnen de bedrijven en 
het grote samenspel tussen de diverse partijen wordt er een bepaalde routine bij ieder 
bouwproject afgewerkt. Maar de chronologische ontwikkeling van de bouwwereld laat 
zien dat er wel degelijk zaken geïndustrialiseerd door invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals schaarste en verbetering van de kwaliteit. Maar tot een revolutie in 
de manier van bouwen is het tot op heden nog niet gekomen. 

4.2. Chronologische volgorde ontwikkeling marketing 
Wanneer men naar de chronologische volgorde van de ontwikkeling van de marketing in 
de bouwbranche kijkt, is er te zien dat na de Tweede Wereldoorlog tot circa 1960 een 
opkomst te zien is van de elementenproducten. Oorzaken hiervan waren de enorme 
vraag naar woningen, verandering van de loonontwikkelingen en de voorbeelden uit 
andere industrieën. De meest in het oog springende ontwikkeling was de 
gietbouwmethode. De ontwikkeling is ontstaan door de stimulans van de overheid en de 
seriematige woningbouw als antwoord op de wederopbouw van Nederland na de oorlog. 
Een andere ontwikkeling framebouw in hout of staal, zoals bij de Polynorm woningen 
door een dochterbedrijf van Philips, heeft nooit echt een groot marktgebied kunnen 
ontwikkelen binnen Nederland. 

In de periode van 1960 tot 1970 kwamen er meer componenten op de markt. Hierbij 
werd er naar een oplossing voor de klant gestreefd. De stijging van de lonen gaven een 
stijging in de bouwsom en vormde een aanleiding voor fabrikanten om hierop in te 
spelen door het introduceren van componenten. Voorbeelden hiervan zijn de betonnen 
vloersystemen als een lichtbeton elementenvloer en de metalen binnendeur kozijnen van 
Polynorm. Ook de fabricage van de eerste geïsoleerde dakplaten van Opstalan leverden 
de fabrikanten een eerste bijdrage aan een industrialisatie marketing. De nadruk lag in 
deze periode op de productietechniek van componenten. 

In 1963 werd er door stichting SAR van Habraken kritiek geuit op de seriematige bouw 
van de woningen, woonwijken en de positie van de consument binnen kwantitatieve 
bouwdrang. Door de stichting SAR werd er een verband gelegd tussen de productie van 
gebouwen en de invloeden hierop door de bewoners, het drager inbouw concept met een 
modulaire coördinatie. 
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In de jaren 1970 tot 1980 suddert de industrialisatie min of meer voort. Er wordt door 
diverse marktpartijen ingespeeld op het verhogen van de isolatie-eisen van de woningen, 
een direct gevolg van de oliecrisis in 1973. Een ander effect wat juist tegenwerking had 
op de industrialisatie van bouwcomponenten was verhoogde belangstelling voor 
architectuur en variatie. Dit waren directe gevolgen van een aantrekkende economie en 
sterkere drang naar variatie in de woningvormen . 

In de periode van 1980 tot 1995 wordt er gesproken van een economische crisis en heeft 
dit ook gevolgen voor de manier van bouwen . Het innoverende aspect werd naar achter 
geschoven en de ontwikkeling en onderzoeken werden wegbezuinigd. De consument 
stelde ook de koop van een woning uit door de instabiele situatie van de economie. De 
woningbouw zelf kenmerkt zich ook als een aanbodsmarkt. Mede door de schaarste op de 
markt stelt de consument geen hoge eisen aan de woning. In de jaren '90 ontstaat er 
meer aandacht bij ontwerpers voor marktwensen met inspraak van bewoners. Stichting 
Open Bouwen is één van de organisaties die zich sterk maakt voor verbetering van 
inspraak voor bewoners en flexibelere manier van bouwen. 

Vanaf 1995 tot heden is er een flinke vooruitgang in de economie te ontdekken. Er wordt 
weer meer geïnvesteerd in actuele ontwikkelingen. Een ervan is de afnemende instroom 
van bouwgerelateerde opleidingen. De afname geschoolde vakmensen heeft gevolgen 
voor de traditionele manier van bouwen doordat de kennis afneemt. Een verschuiving 
van bouwplaats naar fabriek voor de productie van bouwelementen. Tevens is de 
ontwikkeling van consumentgerichte woningbouw de naam trend al lang gepasseerd, 
kijkend naar het ontstaan van diverse organisaties zoals GIW3 die de belangen van de 
consument behartigt en de steun van de overheid hierin. De bewoner kan kiezen uit een 
woning die bij de levensvorm past. Er ontstaat steeds meer de vraag naar woningen die 
de flexibiliteit van de woning geschikt laat zijn voor veranderingen binnen het 
levenspatroon (gezinsuitbreiding, aanpasbaar bereikbaarheid etc.). De kansen liggen dus 
in het zo goed mogelijk voorzien van de eisen van de klanten . De kwaliteitsverbetering 
aan de hand van duurzaam bouwen met verlaging van het energiegebruik heeft ook een 
flinke ingreep op de ontwikkelingen. De laatste troef van de overheid op het gebied van 
terugdringing van de C02 is het instellen van een verplicht energielabel voor een koop- of 
huurwoning per 1 januari 2008. Deze eisen zijn ingevoerd met het oog op het Kyoto 
verdrag en om de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen te beperken. Het 
energielabel wordt verplicht voor gebouweigenaren van huur of koopwoningen bij de 
overdracht van de woning aan de nieuwe koper of huurder. 

3 Garantie Instituut Woningbouw 
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Op de vraag van flexibiliteit binnen de woning is door de diverse marktpartijen 
ingespeeld. Dit heeft ook geresulteerd in concrete producten en plannen. De producenten 
van vloeren hebben geanticipeerd op de vraag naar flexibele vloeren en hebben 
inmiddels hun eigen product4 aangepast naar eisen die nu van belang zijn. Dit is een 
aanpassing van een bestaande kanaalplaat vloer op de veranderde vraag. Op het gebied 
van consumentgericht bouwen is het project Gewild Wonen in Almere het eerste 
grootschalige initiatief. Het project had als uitgangspunten de bewoners invloed te geven 
op de indeling, volume van de woning en de afwerking van de woning. Een ander 
initiatief met als uitgangsbasis is het IFD5 bouwsysteem de groeiwoning. Van deze 
woningen zijn tien exemplaren in de wijk Dragonder te Veenendaal gebouwd. De 
woningen bestaan uit een basisvolume met groeimogelijkheid in oppervlakte en volume. 
De indeling en grootte van woningen kunnen dus afgestemd worden op budget, situatie 
en budget van de (toekomstige) bewoners. Het concept Maskerade+ bestaat uit een 
bouwpakket van diverse geprefabriceerde houten elementen. Deze elementen zijn 
afgestemd op efficiënt gebruik van het materiaal en een functionele maatvoering van de 
woning. De interne flexibiliteit wordt bereikt door toepassing van de flexvloer. Deze vloer 
bestaat uit een balklaag met uitsparingen voor de doorvoer van leidingen, die ook vanaf 
de bovenzijde bereikbaar blijven tijdens de gebruiksfase. De woningscheidende wanden 
zijn tevens dragend uitgevoerd, zodat er de indeling vrij indeelbaar is. 

[fig. 4.7: principe Maskerade woning: basisvolume met uitbreidbare modulen] 

4 Bijvoorbeeld VBI met VBI leiding (kanaalplaat)vloer 
5 Industrieel Flexibel Demontabel 
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4.3. Proces productontwikkeling 
Het proces van de ontwikkeling van een product of een concept van idee naar 
marktproduct of marktconcept bestaat uit een hoop kleine deelprocessen die een 
opeenvolgende schakeling vormen. Bij het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek 
van De Kern is in grote lijnen de ontwikkelingsaanpak van onderstaand vier fasenplan 
aangehouden. Per fase zal er regelmatig teruggegrepen worden naar eerdere gegevens 
of bevindingen. Elke fase wordt afgesloten met een beslissingspunt. Dit resulteert in de 
overstap naar de volgende fase of nog naar een doorontwikkeling binnen de fase. Het 
beslispunt evalueert kort samengevat de volgende zaken: 

• Voldoet het resultaat aan de doelstellingen? 
• Toetsing van de haalbaarheid (economisch, technisch en commercieel) 
• Wordt ons doel bereikt? 
• Opstellen van een programma voor de volgende fase 
• Schatting voor de benodigde tijd voor de volgende periode. 

------,-------

X beslispunten 

[Fig. 4.8: weergave gefaseerd ontwikkelingsproces] 

4.3.1. Strategische fase 
De aanleiding voor het haalbaarheidsonderzoek is nieuwbouw van het kantoorgebouw 
van de van Delft groep te Nieuwkuijk. De toepassing van meerdere leidingschachten 
binnen het kantoorgebouw met als doel een betere flexibiliteit tijdens de gebruiksfase te 
krijgen. De vloeren van de verdiepingen zijn uitgevoerd in infra+ vloeren en voorzien in 
het horizontale vlak voor een optimale flexibiliteit en bereikbaarheid van de installaties 
binnen het gebouw. Na de toepassing in de nieuwbouw was de vraag: is een soortgelijk 
concept ook toepasbaar in de woningbouw en is er vraag naar een soortgelijke oplossing? 
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De strategische fase kenmerkt zich door het vormen van een goed beeld van de markt. 
Knelpunten of problemen binnen een vakgebied vormen vaak de aanleiding tot een 
innovatie. Als eerst worden voor het idee een interne en externe analyse gemaakt beter 
bekend als een SWOT analyse. Onderstaande gegevens geven een beeld van de SWOT 
analyse van De Kern. 

Strenghts I Sterkte: 
• Bundeling installatietechnische onderdelen binnen de woning 
• Reductie faalkosten 
• Optimale afstemming installaties onderling 
• Verlenging technische levensduur gebouw 
• Hogere kwaliteit en comfort 
• Bereikbaarheid en aanpasbaarheid leidingen gebruiksfase 
• Flexibiliteit 

Weaknesses I Zwakte: 
• Hogere investeringskosten, extra voorzieningen 
• Verbindingen tussen horizontale en verticale leidingen 
• Weinig lange termijn ( praktijk)ervaringen met flexibele gebouwen 

Opportunities I Kansen: 
• Vooruitstrevende bouwpartijen 
• Onderdeel totaalinnovatieve bouwwijze 
• Lange termijn zal voordeel moeten opleveren 
• Integrale aanpak door diverse bouwpartijen met een overkoepelende organisatie 

Threaths I Bedreigingen 
• Terughoudendheid bouwbranche (bouwtraditie) 
• Slechte afstemming installaties onderling door nieuwe ontwikkelingen 
• Toename regelgeving in de toekomst 
• Markt kan niet aan de regelgeving voldoen 
• Toename technische installaties binnen de woningbouw 

PMC's (Product Markt Combinaties) 
Een product markt combinatie is er om te kijken of het product (of dienst) voorziet in de 
behoefte van de markt. Is er een koppeling tussen het aanbod en de marktvraag. In het 
geval van De Kern was de opdracht al zo geformuleerd dat het bekend is waar de 
knelpunten in de markt liggen en zo ook een afstemming van het product gemaakt kon 
worden. Binnen de opdracht is er wel gekeken naar drie varianten die op het gebied 
ambitieniveau van elkaar verschillen. Deze varianten verschillen in mate van prefabricage 
en montage van de onderdelen. 

I VARIANT I BOUWKUNDIG DEEL BOUWKUNDIG DEEL + DEEL INSTALLATIE BOUWKUNDIG + INSTALLATIE 

ONDERDEEL 

KANS MARKTACCEPTATIE ZEER HOOG HOOG ZEER HOOG 

PRODUCT RISICO LAAG GEMIDDELD HOGER 

TOEGEVOEGDE WAARDE GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG 

CERTIFICERING GEEN DEELS VOLLEDIG 

SERVICE CONTRACT BOUWIWNDIG BOUWIWNDIG + INSTA LLATIE DEELS VOLLEDIG 

IN ST ALLA TIES RUIMTE GERESERVEERD RUIMTE GERESERVEERD AANGEBRACHT 

LEIDINGEN RUIMTE GERESERVEERD DEELS AANGEBRACHT VOLLEDIG AANGEBRA CHT 

METERKAST RUIMTE GERESERVEERD AANGEBRA CHT AANGEBRACHT 

UITVOERING DEELS IN HET WERK DEEL PREFAB VOLLEDIG PREFAB 

MONTAGE IN HET WERK DEELS IN HET WERK HERENDEEL FABRIEK 

[Tabel 4.12: overz1cht mate van prefabncage] 

42 



Afstudeeronderzoek "De Kern' 

Marketing strategie 
Aan de hand van een productontwikkelingsplan is er een lijst met vragen opgesteld die 
aan de van Delft groep zijn voorgelegd. Met deze antwoorden kan er een 
productomschrijving gemaakt worden van de marktmogelijkheden van het te 
onderzoeken concept. 

Wat is er bekend van de (toekomstige) klanten van het product. 
- In welke behoefte voorziet het product en hoe positioneer je het? 
Het product voorziet in de mogelijkheid om de installaties gedurende de levensduur van 
de woning (50 jaar) eenvoudig te kunnen aanpassen. Daarnaast kunnen door de 
toepassing van deze installatiekern de investeringskosten van de aanleg van de 
installatie omlaag door standaardisatie en een snellere bouwtijd. 
- Wie zijn de klanten: welke doelgroep benader je specifiek, welk deel van de klanten 
haal je weg bij concurrenten en hoeveel 'nieuwe" klanten spreek je aan? 
De toename van flexibiliteit en aanpasbaarheid is vooral aantrekkelijk voor 
woningcorporaties. Een snellere bouwtijd en goedkopere installaties zijn vooral 
aantrekkelijk voor ontwikkelende aannemingsbedrijven. Voor architecten geldt een 
grotere ontwerpvrijheid omdat zij onafhankelijk van de soort installatie kunnen 
ontwerpen. 

- Wat is de omvang van deze doelgroep(en)? 
De doelgroep van het concept van De Kern is de complete bouwmarkt in Nederland. 
Welke groei is er te verwachten in deze markt? 
De woningbouwmarkt in Nederland is op dit moment stabiel met een productie van circa 
70.000 tot 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Hiervan zijn ongeveer 50% van de 
woningen grondgebonden. Dit biedt voldoende draagvlak voor een toepassing van het 
concept De Kern. 
- Welk marktaandeel is de verwachting dat er te realiseren is en in welk tijdsbestek? 
Dat is moeilijk te zeggen. Maar de verwachting is circa 1% binnen 3 jaar en dan groeiend 
naar 3% in 5 jaar. 
- Welke prijzen zouden klanten bereid zijn om te betalen en waarom? 
Dit is voor ons moeilijke te bepalen. Maar dit zal afhangen van de waardering en 
inzichten van de klant voor de voordelen van het product. 

Concurrentie, substituten en onderscheidend vermogen 
- Wie zijn de belangrijkste concurrenten? 
Op dit moment zijn er geen concurrerende bedrijven omdat er geen soortgelijk product 
op de Nederlandse bouwmarkt is. 
- Wat is het concurrentievoordeel van het op te starten bedrijf? 
Het product en de visie zijn uniek. 
- Welke producten, diensten of technologieën kunnen mogelijk als substituut voor jouw 
product, dienst of technologie dienen? 
Afgeleide oplossingen gebaseerd op de visie van de installatiekern 
- Welk voordeel heeft het product ten opzichte van de substituten? 
Er is nog geen feitelijk product het bestaat op dit moment alleen uit een concept. 

Intellectueel eigendom 
- Hoe kan het idee of concurrentievoordeel van het idee worden beschermd? 
Dit onderdeel valt in deze fase van ontwikkeling buiten de onderzoeksopdracht 
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Leveranciers en partners 
- Wie zijn de belangrijkste toeleveranciers en zijn deze in staat en bereid om te leveren? 
Dit is tot op heden nog niet uitgezocht en er zijn nog geen bedrijven benaderd tot 
levering. 
- Welke onderdelen van het businesssysteem kan het beste zelf worden gedaan en welk 
kan het beste uitbesteed of in samenwerking met anderen gedaan worden? 
Dit gedeelte is tot op heden nog niet uitgezocht. Dit mede doordat er nog geen beeld is 
welke (eventuele) deelnemers er in toekomst benaderd zullen worden. 
- Waar ligt de globale winstgevendheid van het concept? 
De installatiekern is een visie welke wij willen delen met andere marktpartijen. Door deze 
visie te delen met andere onderscheiden wij ons in positieve zin van andere 
marktpartijen en dit komt de groei van ons bedrijf ten goede. 
- Hoe kan product het beste tot stand gebracht worden? 
De diverse marktpartijen overtuigen van onze visie en de voordelen van het concept. 

- Waar verwachten jullie nog grote (toekomstige) veranderingen binnen de 
installatietechniek? 

• L TV (laagtemperatuurverwarming) wordt standaard 
• Toename toepassing van betonkernactivering 
• Toename toepassing van warmtepompsystemen in de woning 
• Toename van systemen met dubbelfunctie die zowel kunnen verwarmen als 

koelen. 
• Koeling wordt gezien als basis comfort in woning 2010-2015 
• Hoger aandeel van duurzame opwekkingsbronnen waarbij zon en lucht als 

voornaamste bron zullen dienen 
• Mini WKK (warmtekracht koppelingl in woningen vanaf 2009/2010 in het 

bijzonder voor de renovatiemarkt 
• Geïntegreerde vloer- en installatieconcepten zowel in beton als in staal 
• Verdere aanscherping van EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) 
• Toename van subsidies voor toepassing van duurzame systemen 
• Toename van aanbod van financieringsproducten (hypotheken) die de toepassing 

van duurzame technieken stimuleren 
• Toepassing van domotica: toename intelligentie van woning 

- Wat hebben deze eventuele veranderingen voor gevolgen voor de woningen? 
• LTV systemen gevolgen: slangen in vloer resultaat in woningen: geen radiatoren 

meer 
• meer installaties in de woning 
• toenemende vraag naar aanpasbaarheid van woning 

4.3.2. Creatiefase en ontwikkelingsfase 
Binnen de Creatiefase zijn de ideeën verder uitgewerkt en is er een keuze gemaakt in een 
definitieve variant. De Creatiefase is tijdens het uitvoeren van het afstuderen deels 
samen gevallen met de ontwikkelingsfase. De ontwikkeling van de varianten staat 
beschreven in hoofdstuk 5 van het onderzoeksrapport. Op het gebied van toetsing zijn de 
eisen ten aanzien van de GIW bekeken en in het bijzonder daarvan de geluidseisen. 

4.3.3. Realisatiefase 
De realisatiefase zal tijdens het afstudeeronderzoek niet meer behandeld worden. Deze 
fase zal door het bedrijf zelf verder doorgevoerd moeten worden. Tijdens deze fase is het 
van belang dat er (toekomstige) partners en bouwpartijen benaderd zullen worden en 
hiermee het concept in de markt te zetten. De uitwerking van deze fase zal in het teken 
staan van optimalisatie van het huidige concept naar product en de marktintroductie 
hiervan. 

6 Gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit 
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Deel 0: Ontwikkeling concept 

5. ONTWIKKELING KERN 

5.1. Onderdelen kern 
De kern kunnen we verdelen in een aantal onderdelen. Deze zaken zijn allemaal op een 
bepaalde manier verbonden aan regels en wetten. De minimale eisen bestaan uit de 
normen en regels uit het Bouwbesluit. Op het gebied van comfort wordt er een hoger 
kwaliteitseis verlangd dan de wettelijke eisen. Om de kern een voldoende toekomstig 
kwaliteitsniveau te geven zal er ingezet worden op de GIW eisen waar mogelijk. 

Allereerst de ruimten die binnen de plattegrond van de omhulling opgenomen zijn: 
- Meterkast volgens NEN 2768:2005 NL. 
- Schacht beneden; 
- Schacht boven; 
-Toiletruimte I installatieruimte (begane grond); 
- Installatieruimte I berging (verdieping). 

De compacte ruimte biedt plaats voor de technische installaties in de woning. 
Onderstaand worden deze installaties opgesomd: 
- Waterinstallatie koud en warm tapwater volgens NEN norm 1006:2000 NL; 
- Elektrische installatie volgens NEN 1010:2007 NL (veiligheidsbepalingen voor 
laagspanningsinstallaties) en praktijkrichtlijnen NPR 5310:2007 NL; 
- Verwarmingsinstallatie NEN-EN 15332: 2007; 
- Gasinstallatie volgens NEN 1078:2004 NL voor gasvoorzieningen tot 500mbaren 
praktijkrichtlijnen NPR 3378:2006 NL; 
- Vuilwater installatie volgens NEN 3215:2007 NL binnenrioleringen en praktijkrichtlijnen 
NTR 3216:2003+A1:2005 NL; 
- Hemelwater installatie volgens NEN 3215: 2007 NL; 
-Ventilatie-installatie volgens NEN 1087:2001 NL met de praktijkrichtlijn NPR 1088; 
- media aansluitingen. 

Bij de installaties vallen ook de volgende zaken, die een onderdeel vormen binnen de 
gehele installatie en (deels) binnen de kern geplaatst moeten worden: 
- Invoerleidingen; 
- Meters; 
- Opwekkingsapparatuur; 
- Transportleidingen; 
- Verdelers. 
De omhulling van de compacte installatieonafhankelijke ruimte bestaat uit: 
- Draagconstructie van de wand; 
-Afwerking van de wand; 
- Doorvoeren voor alle leidingen van de installaties; 
- Een thermische en geluidsisolatie in de wand; 
- (Ont)koppelingen van de wanden, vloeren, apparatuur met achtergrond, leidingen met 
wanden en vloeren; 
- Openingen; deuren en luiken. 
-Afwerking vloer en plafond; 
- Doorvoeren vloer; 
- Koppelingen vloer. 
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5.2. Wettelijke eisen en GIW eisen met betrekking op de Kern 
Aan de hand van de eisen van het Bouwbesluit en 1550/GIW en daaraan gekoppelde 
eisen zal er een opsomming gemaakt worden welke eisen betrekking hebben op welk 
onderdeel met de gevolgen hiervan. Door de vergelijking krijgen we tevens een duidelijk 
overzicht waar de verschillen zitten tussen de wettelijke eisen en de 1550/GIW eisen. 
Deze eisen staan vermeld in de 1550/GIW publicatie 2007 en zijn onderverdeeld in vier 
hoofdonderwerpen: 

• Verwarming 
• Ventilatie 
• Tapwater (warm en koud) 
• Installatiegeluid 
• Temperatuuroverschrijding 

Op volgorde van de 1550/GIW publicatie worden de onderdelen per hoofdonderwerp 
behandeld. Achter de onderdelen staat het specificatienummer wat verwijst naar 
nummering in de 1550/GIW publicatie 2007. Bij de opsommingen worden als eerste de 
wettelijke eisen vermeldt (indien aanwezig), als tweede de 1550/GIW eisen en als laatste 
de richtlijnen volgens de 1550 publicatie. 

5.2.1. Verwarming 
Onder het kopje verwarming vinden we eisen die opgesteld zijn door het Bouwbesluit en 
tevens de eisen die door de 1550/GIW als voorschriften aangemerkt worden. De zaken 
die een directe relatie met De Kern hebben zijn opgenomen en hier wordt per onderdeel 
aangegeven welke zaken van belang zijn. 

Ontwerp ruimtetemperaturen I comfort (specificatie 1.1) 
1. Wettelijke eisen: Geen 
2. GIW eisen: Onderstaande temperaturen moeten bij gelijktijdig functioneren van alle 
geplaatste verwarmingselementen/ inblaasrooster bij gesloten ramen en deuren en bij 
gebruik van de minimale vereiste ventilatievoorzieningen behaald en behouden worden 
tot minimaal -10°C. Daarbij moet de interne warmteproductie buiten beschouwing 
gelaten worden. Deze eisen gelden alleen voor ruimten waar verwarmingselementen I 
rooster aangebracht zijn. 
3. Richtlijnen: 1550 publicatie 51 Warmteverlies berekening voor woningen en 
woongebouwen 

RUIMTE TEMPERATUUR IN °C 
VERBLIJFSGEBIED ZONDER DAT HET EEN VERBLIJFS-, VERKEERS EN OF BERGRUIMTE IS 20 
VERBLIJFSRUIMTE ( WOONKAMER, KEUKEN, OVERIGE KAMERS) 20 
VERKEERSRUIMTE (GANG , HAL, TRAP EN OVERLOOP) 15 
ZOLDER IN OPEN VERBINDING MET VERKEERSRUIMTEN, ZOALS HAL OF OVERLOOP 15 
TOILETRUIMTE 15 
DOUCHE EN OF BADRUIMTE 22 
INPANDIGE BERGRUIMTE 15 

[Tabel 5.1: rUimte temperaturen conform ISSO/GIW etsen] 

Ruimten waar bevriezing kan optreden van aanwezige waterleidingen en waarin een 
opstelplaats is van wasapparatuur, CV ketels en sanitair dienen onder ontwerpcondities 
vorstvrij (5°) te zijn. Een waterleiding in een onverwarmde ruimte moet tegen vorst 
beschermd worden of door de ruimte te verwarmen of door een thermol int. Dit laatste 
gedeelte is ook voor ons van toepassing in de installatieruimte binnen De Kern. Wanneer 
er bij de warmteverliesbepaling voor de ruimten binnen de kern een negatieve uitslag 
zou komen het de aanbeveling hebben om een kleine radiator op te hangen binnen deze 
ruimte of de leidingen te voorzien van isolatie. 
Praktisch gezien zal er in deze ruimte in principe zelden sprake zijn van situatie van lager 
dan 5°. Volgens specificatie 1.2 moet er voor alleonverwarmde ruimten een 
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warmteverliesberekening gemaakt worden om de temperatuur van deze ruimten vast te 
stellen bij ontwerpconditie volgens de ISSO 51: Warmteverliesberekening voor woningen 
en woongebouwen. 
Wanneer de ruimte verwarmd wordt ontstaat er de situatie dat aan deze ruimte een eis 
wordt gehangen. Voorbeeld hierbij is het toilet. Wettelijk gezien hoeft men hier geen 
verwarmingselement aan te brengen. Het dient dal wel uiteraard vorstvrij te zijn. De GIW 
eisen geven hier een eis van minimaal 15°. Uit oogpunt van het comfort kan er alsnog 
een klein verwarmingselement aangebracht wordt. 

Warmteverliesberekening (specificatie 1.2) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: De berekening van het vermogen zal uitgevoerd moeten worden volgens 
ISSO publicatie 51 Warmteverlies berekening voor woningen en woongebouwen 
3. Richtlijnen: ISSO publicatie 51: warmteverliesberekening voor woningen en 
woongebouwen 

Uitgangspunten voor deze berekeningen zijn: 
• Er moet gerekend (in normale omstandigheden) met een toeslag voor het 

opwarmen als bedoeld in ISSO 51, die gebaseerd is op een achturige 
nachtverlaging en een opwarmtijd van 2 uur. 

• De opwarmtoeslag per vertrek altijd baseren op regeling per vertrek, ook in het 
geval een centrale regeling met kamerthermostaat wordt toegepast. 

• Minimaal 2,5 W/m2 opwarmtoeslag berekenen. 
• De zekerheidsklasse A toepassen tenzij aangetoond kan worden dat een andere 

zekerheidsklasse verantwoord is. 
• Van alle ruimten die niet verwarmd worden, dient een warmteverliesberekening 

gemaakt te worden om de temperatuur van deze ruimten vast te stellen bij 
ontwerpconditie. 

• Uitgaan van de Qv: 10_, Re- en U waarden als gebruikt voor de EPC berekening. 
• Bij berekening van het ventilatieverlies moet worden uitgegaan van de ventilatie 

eisen volgens het Bouwbesluit (zie onderdeel ventilatie in tabel 5.2) Bij toepassing 
van mechanische toevoer van lucht d.m.v. een WTW unit uitgaan van een 
maximale inblaastemperatuur van 16°C (tenzij de lucht wordt voorverwarmd door 
een elektrisch element o.i.d.) en de hoeveelheden als gehanteerd in de 
ventilatiebalansberekening. 

• Indien, door het toegepaste systeem, nachtverlaging niet aan te bevelen is, 
behoeft deze uiteraard ook niet berekend te worden. Hierbij wordt als eis gesteld 
dat de koper hiervan nadrukkelijk in kennis is gesteld in de koop/ 
aannemingsovereenkomst en verkoopdocumentatie. 

• Ruimten die van gevel tot een tegenoverliggende gevel doorlopen, respectievelijk 
L- of Z-vormige ruimten, moeten worden onderverdeeld in deelruimten. Het 
warmteverlies van deze deelruimte dient apart berekend te worden en elke 
deelruimte dient te worden voorzien van een verwarmingselement met een 
vermogen gelijk aan het warmteverlies van de betreffende deelruimte. Dit geldt 
uitsluitend voor ruimten die groter zijn dan 20 m2

• 

Bij niet geregelde vertrekken met meerdere wanden die grenzen aan de buitenlucht, 
blijkt in veel gevallen de ontwerptemperatuur niet te worden behaald. Oorzaak hiervan is 
een grotere afkoeling van deze vertrekken tijdens de nachtverlaging t.a.v. het geregelde 
vertrek. Dit is onder andere het geval bij bungalows en seniorenwoningen indien de 
badkamer en slaapkamer(s) achter de woning zijn uitgebreid en bij woningen met 
slaapkamers boven onverwarmde garages. Geadviseerd wordt om bij de verblijfsruimten 
een hogere opwarmtoeslag te berekenen en of een regeling per vertrek toe te passen. 
Wanneer we uitgaan van de referentiewoning nieuwbouw (tekeningen zie bijlage B) dan 
kunnen we concluderen dat er geen wanden direct aan de buitenzijde van de 
onverwarmde ruimte bevinden. Dus hier hebben we niet direct mee te maken. Dit heeft 
daarom ook geen directe gevolgen. 
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Regeling (specificatie 1.3) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen (zie specificatie 1.3.) 
3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 19: Thermisch binnenklimaat, aanbevelingen 
ISSO publicatie 50: Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de warmteregeling (centraal geregeld of 
afzonderlijk) van vertrekken binnen de woning. Dit heeft geen directe invloed op de 
bouwkundige eisen van De Kern. En zijn dus minder relevant voor het onderzoek en 
worden hier niet verder uitgelicht. 

Temperatuursniveaus (medium) (specificatie 1.4) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: 

• IVIaximale CV aanvoertemperatuur 80°C. Omdat de een maximaal te behalen 
temperatuur van 90°C niet realistisch is (mede door leidingverliezen) is er een 
temperatuur van 80°C aangehouden. Een realistische ontwerpsituatie is aanvoer
en retour warmtetemperatuur van 80°C en 60°C. 

• De CV temperatuurniveaus van het afgiftesysteem en de warmteopwekker dienen 
zowel in vollast als deellast op elkaar te zijn afgestemd, zodat de installatie 
optimaal kan functioneren. 

• Voor Lage Temperatuur Verwarming geldt de eis dat de gemiddelde 
watertemperatuur lager dan of gelijk is dan 50°C. 

De stichting GIW adviseert om (tenzij zwaarwegende eisen dit verwerpen) te kiezen voor 
een Laag Temperatuur Verwarming. 
Voor de toegestane temperatuurtrajecten wordt verwezen naar ISSO publicatie 50 en 
NEN 5128:2004 NL Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen
bepalingsmethode en NEN-EI'J 442:1996 Radiatoren en convectoren. 
3. Richtlijnen: ISSO publicatie 50: kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de aanvoertemperatuur van de afgiftesystemen 
en de warmte opwekkers. Ter voorkoming van de legionella besmetting is het van groot 
belang om leidingen te isoleren. In dit geval niet ter voorkoming van bevriezing van de 
leidingen maar ter bescherming van opwarming van de koud waterleidingen. 

Warmteafgifte systemen (specificatie 1.5) 
1. Wettelijke eisen: geen 
Normen: NEN 5128:2004 NL Energieprestatie van woonfuncties en woongebouw 
bepalingsmethoden. 
2. GIW eisen: zie publicatie ISSO/GIW 2007. 
3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 46: ontwerp van hydraulische schakelingen in eengezinswoningen 
ISSO publicatie 50: kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 
ISSO publicatie 76: montage- en materiaalspecificaties verwarmingsinstallaties 

Deze eisen hebben betrekking op warmteafgifte van de verwarmingselementen, 
radiatoren, wand verwarming e.d. De eisen die hiervoor gelden zijn afhankelijk van welke 
toepassing er gekozen wordt. Verder zijn dit uitsluitend installatietechnische eisen die 
geen directe invloed hebben op de bouwkundige eisen van De Kern. 

Radiatoren (specificatie 1.6). Convectoren (specificatie 1. 7). Vloer en wandverwarming 
(specificatie 1.8) 
1. Wettelijke eisen: geen 
I'Jormen: NEN-EN 442:1996 radiatoren en convectoren 
2. GIW eisen: zie publicatie ISSO/GIW 2007. 
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3. Richtlijnen: 
1550 publicatie 44: ontwerp voor hydraulische schakelingen voor verwarmen 
1550 publicatie 46: ontwerp van hydraulische schakelingen in eengezinswoningen 
1550 publicatie 49: vloer- en wandverwarming vloer- en wandkoeling 
1550 publicatie 50: kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 
1550 publicatie 66: vermogen van radiatoren en convectoren in praktijksituaties 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de warmteafgifte systemen en zijn 
installatietechnische eisen en hebben geen directe invloed op de bouwkundige eisen van 
de kern. De keuze van de warmteafgifte systemen hebben wel invloed op integratie van 
de systemen in de bouwkundige elementen. 

Buizen (specificatie 1.9) 
1. Wettelijke eisen: Geen 
2. GIW eisen: 

• Kunststofleidingen dienen zuurstofdiffusiedicht te zijn. 
• Ingestorte leidingen (uitzondering systemen met een maximum watertemperatuur 

van 40°C) moeten voorzien worden van isolatie (ribbenbuis wordt ook gezien als 
isolatie, equivalent aan ongeveer 4mm isolatie). 

• Door de warmteafgifte van ingestorte CV leidingen kan de vloertemperatuur te 
hoog worden. De oppervlaktetemperatuur van de vloer in een verblijfsruimte 
(zonder vloerbedekking) mag ten gevolge van ingestorte leidingen, gemiddeld 
over de gehele vloer gemeten, niet hoger worden dan 30°C en plaatselijk niet 
hoger dan 40°C. 

• De dekking op de ingestorte leidingen dienen daarom minmaal te zijn: 
Vloerverwarming 2 cm 
Wandverwarming 1 cm 
Transportleidingen CV 2 cm 

• Niet ingestorte leidingen dienen voldoende gebeugeld te worden (zie 1550 
publicatie 76 voor de minimale beugelafstanden) 

• Leidingen in kruipruimten en onverwarmde ruimten isoleren. 
• Leidingverloop en isolatievoorzieningen zodanig uitvoeren dat een daling van de 

temperatuur van warmteopwekker naar warmtegebruiker en andersom minder 
dan 5% bedraagt. 

3. Richtlijnen: 
1550 publicatie 50: Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 
1550 publicatie 76: Montage- en materiaalspecificaties verwarmingsinstallaties 

Deze eisen hebben hoofdzakelijk een installatietechnische achtergrond. Maar deze eisen 
hebben wel aanzienlijk invloed op de bouwkundige eisen binnen De Kern. Hiermee dient 
dus ook rekening gehouden te worden tijdens de uitvoering van de bouwkundige 
werkzaamheden. 

Leidingberekeningen (specificatie 1.10) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: zie publicatie 1550/GIW 2007. 
3. Richtlijnen: 
1550 publicatie 18: leidingnetwerk berekening 
1550 publicatie 50: kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de warmteafgifte systemen en zijn 
installatietechnische eisen en hebben geen directe invloed op de bouwkundige eisen van 
De Kern. Wel zal er binnen de kern en vloeren ruimte gereserveerd moeten worden voor 
de plaatsing van de leidingen. 
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Waterzijdia inregelen (specificatie 1.11) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: zie publicatie 1550/GIW 2007. 
3. Richtlijnen: 
1550 publicatie 18: leidingnetwerk berekening 
1550 publicatie 51: warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen 
1550 publicatie 56: inregelen van ontwerp volumestromen in warmwater installaties 

Deze voorwaarden hebben betrekking op installatietechnische eisen en hebben daarbij 
geen directe invloed op de bouwkundige eisen van De Kern. 

Warmteopwekkingsinstallatie (specificatie 1.12) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: zie publicatie 1550/GIW 2007. 
3. Richtlijnen: 
1550 publicatie 50: Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 
1550 publicatie 51: Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen 
Aansluitvoorwaarden energieleverende bedrijven 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de installatietechnische eisen en hebben daarbij 
geen directe invloed op de bouwkundige eisen van De Kern. 

Warmteopwekkers (sPecificatie 1.13) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: zie publicatie 1550/GIW 2007. 
3. Richtlijnen: 
1550 publicatie 38: Handboek warmtepompen 
1550 publicatie 50: Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 
1550 publicatie 51: Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen 
1550 publicatie 72: ontwerpen van individuele en klein elektrische warmtepompsystemen 
voor woningen 
1550 publicatie 73: Verticale bodemwarmtewisselaars 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de installatietechnische eisen en hebben daarbij 
geen directe invloed op de bouwkundige eisen van De Kern. 

Documentatie (specificatie 1.14) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: 
Bij oplevering van elke woning dient de volgende documentatie geleverd te worden: 

• Gebruikershandleiding 
• Benodigd vermogen per vertrek 
• Geïnstalleerd vermogen per vertrek 
• Afmetingen verwarmingselementen 
• lnregelstaat 

De laatste vier onderdelen mogen op installatietekening of tabelvorm aangeleverd 
worden. 
3. Richtlijnen: 1550 publicatie 50: Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen 
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5.2.2. Ventilatie 
Onder het kopje ventilatie vinden we eisen die opgesteld zijn door het Bouwbesluit en 
tevens de eisen die door de I550/GIW als voorschriften aangemerkt worden. De zaken 
die een directe relatie met De Kern hebben zijn opgenomen en hier wordt per onderdeel 
aangegeven welke zaken van belang zijn. 

Capaciteit (specificatie 2.1) 
1. Wettelijke eisen: 
Deze staan vermeld in het Bouwbesluit hoofdstuk 3, afdeling 3.10 artikel 3.46. t/m 3.53. 
Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening van luchtverversing van een 
verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte, dat het ontstaan 
van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht voldoende wordt 
beperkt. In dit hoofdstuk zijn de eisen ten aanzien van de capaciteit in woningen 
(woonfunctie gelegen in een woongebouw) zijn samen te vatten in onderstaande tabel 
5.2. het eisenpakket omvat toe- en afvoerventilatie eisen. Het Bouwbesluit vermeldt dat 
er spuivoorzieningen aanwezig dienen te zjjn, hier wordt alleen niet verder op ingegaan. 
Normen: Bouwbesluit, NEN 1087:2001 NL Ventilatie van woongebouwen. 

RUIMTE CAPACITEIT 

VERBLIJFSGEBIED 0, 9 DM3fs PER M2VLOEROPPERVLAK MET EEN MINIMUM VAN 7 DM3fs 

VERBLIJFSRUIMTE 0,7 DM3fs PER M2VLOEROPPERVLAK MET EEN MINIMUM VAN 7 DM3fs 

VERBLIJFSGEBIED MET KOOKTOESTEL < 15KW 0,9 DM3fs PER M2VLOEROPPERVLAK MET EEN MINIMUM VAN 7 DM3fs 

TOILETRUIMTE 7 DM3fs 

BADRUIMTE 14 DM3fs 

GEMEENSCHAPPELI-IKE RUIMTE 0,7 DM3fs PER M2 VLOEROPPERVLAK VAN DE 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKEERSRUIMTE 

OVER DE VEREISTE BREEDTE VAN DE RUIMTE (1,2 M) 

METERRUIMTE MET GASAANSLUITING 2 DM3fs PER M3 NETTO INHOUD MET EEN MINIMUM VAN 2 DM3fs 

LIFTKOOl 6 DM3fs PER M2 VRIJ VLOEROPPERVLAK VAN DE LIFT 

OPSLAGRUITME AFVAL MINIMAAL 100 DM3fs 

[Tabe/5.2: vent!lattecapaCitett per rutmte volgens het Bouwbeslutt] 

2. GIW eisen: 
• Het GIW stelt aanvullend op de hiervoor genoemde wettelijke eisen dat een 

opstelplaats voor een wasautomaat en of wasdroger geventileerd dient te worden. 
Opstelruimte kleiner dan 2,5m2 met 7 dm3/s en groter dan 2,5 m2 met 14 dm3/s. 

• Indien een berging wordt aangebracht, dient deze geventileerd te worden met 
minimaal 7 dm3js. 

• Het hanteren van de krijtstreepmethode is t.a.v. de bepaling van de 
ventilatiehoeveelheden volgens de GIW niet toegestaan. Tevens zijn 
gelijkwaardigheidverklaringen die tot doel hebben het opgestelde 
ventilatorvermogen te beperken niet toegestaan. 7 

• De installatie moet in staat zijn om de vereiste ventilatiehoeveelheden 
tegelijkertijd in alle ruimten te realiseren. 

• Het toepassen van innovatieve energiezuinige ventilatiesystemen is toegestaan 
mits de ventilatiecapaciteit conform de wettelijke en GIW eisen wordt gehaald en 
behouden. 

Trapkasten worden niet gezien als bergingen. 

7 Volgens het Bouwbesluit is het echter wel toegestaan, wat betekent dit voor de praktijk? 
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Aan de hand van genoemde gegevens kunnen we de ventilatie-eisen bepalen voor de 
ruimten binnen De Kern. 

• Toilet: Een toilet moet voldoen aan een capaciteiteis van 7 dm3 /s. Wanneer deze 
ruimte als opstelling voor een warmtepomp gebruikt wordt zal hiervoor de eis van 
een berging gelden en kan men voldoen met dezelfde eis van 7 dm3 /s. 

• Meterruimte: een meterruimte met een gasaansluiting moet voldoen aan een 
minimale ventilatie-eis van 2 dm 3 /s. Deze eis zal bereikt moeten worden door 
toepassing van openingen onder en boven of door openingen in de deur zelf. Deze 
eis heeft niet alleen betrekking op de gasaansluiting maar zal ook ten aanzien van 
de opwarming in de meterkast door toegevoegde functies als regelapparatuur 
voor breedband en interactieve bemetering. Door de ventilatie-eis zal het 
brandgevaar verdrongen worden maar de kans op legionella besmetting (door 
opwarming) via de watermeter zal hiermee niet afdoende beschermd zijn. Er 
zullen daarvoor nog aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden. De 
warmwaterleidingen zullen geïsoleerd moeten worden ter voorkoming van 
opwarming van het (koude) tapwater. 

• Voor de installatieruimte op de verdieping zijn er geen eisen gesteld anders dan 
eisen van een berging met een ventilatiecapaciteit van 7 dm 3 /s. Een andere eis 
die door het GIW gesteld wordt is de eis voor opstelplaats van de wasautomaat en 
of droger. Dit heeft ook betrekking op deze ruimte. De capaciteitseis bij een 
opstelruimte van kleiner dan 2,5 m 2 is 7 dm3/s. De installatieruimte heeft een 
totaal oppervlak van 1m x 1,85m = 1,85 m 2 en valt onder de 2,5m 2 waardoor er 
met 7 dm3js voldaan kan worden. Praktisch gezien zal er door de apparatuur een 
aanzienlijke warmteopwekking plaatsvinden binnen deze compacte ruimte. 

Thermisch comfort (specificatie 2.2) 
1. Wettelijke eisen: 
Deze staan vermeld in het Bouwbesluit hoofdstuk 3, afdeling 3.10: 
De toevoer van lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor het 
verblijven van mensen een volgens NEN 1087:2001 NL bepaalde luchtsnelheid die niet 
hoger is dan 0,2 m/s. 

• Definitie leefzone: 
Deel van het verblijfsgebied dat zich bevindt binnen: 
- 1,0 m vanaf de buitengevel; 
- 0,2 m vanaf de binnenwanden die het verblijfsgebied omgrenzen; 
- 1,8 m van de vloer. 

Normen: Bouwbesluit, NEN 1087:2001 NL Ventilatie woongebouwen 
2. GIW eisen: 

• De temperatuur van de ingeblazen lucht dient bij mechanische toevoer minimaal 
16°C te bedragen bij een binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur 
van -10°C. 

• Het inblazen van lucht met een temperatuur tussen de 16°C en de 18°C is alleen 
toegestaan met inducerende inblaasrooster. 

3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
ISSO publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 

De installatieruimte kan volgens het Bouwbesluit men niet aangemerkt worden als een 
verblijfsruimte binnen de woning. Daardoor hebben bovenstaande eisen geen betrekking 
de installatieruimte. De toiletruimte op de begane grond valt ook niet onder de term 
verblijfsgebied van het Bouwbesluit Deze voorwaarden omvatten installatietechnische 
eisen en hebben daardoor alleen indirect invloed op de bouwtechnische eisen. 
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Reqelbaarheid (specificatie 2.3) 
1. Wettelijke eisen: Bouwbesluit hoofdstuk 3, afdeling 3.10 
Een component voor de toevoer van verse lucht is door de gebruiker regelbaar in het 
gebied van 0% tot 25% van de vereiste capaciteit. De voorziening laat in nulstand niet 
meer door dan 10%. De fijnregeling heeft bepaald in 1087:2001 NL, naast de nulstand, 
minimaal twee inregelstanden die onderling minimaal 10% van de capaciteit verschillen. 
Een overstroomopening hoeft niet regelbaar te zijn. De luchtvolumestroom door een 
zelfregelende voorziening mag over het drukverschil van 1 tot 25 Pa niet meer dan 20% 
van de nominale capaciteit afwijken. 
Normen: Bouwbesluit, NEN 1087:2001 NL Ventilatie woongebouwen 
2. GIW eisen: 

• De in de Bouwbesluit gestelde eisen hebben betrekking op al dan niet 
zelfregelende toevoeropeningen in de gevel. Systemen met mechanische afvoer of 
met mechanische toe- en afvoer dienen in drie standen regelbaar te zijn. In ieder 
geval dient in de hoogste stand te worden voldaan aan de gestelde eisen. 

• Op de laagstand dient minimaal 10% van de capaciteit volgens het Bouwbesluit 
geventileerd te worden. 

• Op de bediening- I standenschakelaar is een 0 stand niet toegestaan. 
• De ventilatievoorziening dient op een aparte, duidelijke gemarkeerde elektra 

groep te zijn aangesloten om deze op eenvoudige wijze bij calamiteiten, uit te 
kunnen schakelen ( de in het BB genoemde nulstand). Andere oplossingen dan 
een aparte groep, bijvoorbeeld een schakelaar in de meterkast, zijn ook mogelijk, 
mits een en ander voor de gebruiker duidelijk en herkenbaar. 

3. Richtlijnen: 
1550 publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
1550 publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 

De eis voor de regelbaarheid van de luchtvolumestroom is een installatietechnische 
toepassing en heeft niet direct gevolgen voor de bouwtechnische eisen. 

Luchtkwaliteit (specificatie 2.4) 
1. Wettelijke eisen: Bouwbesluit Hoofdstuk 3, afdeling 3.10 
Om de luchtkwaliteit te waarborgen, stelt het Bouwbesluit de volgende eisen: 
Norm: Bouwbesluit 

RUIMTE TOEVOER AFVOER 

VERBLIJFSRUIMTE 

VERBLIJFSRUIMTE MET KOOKTOESTEL RECHTSTREEKS NAAR BUITEN 

VERBLIJFSGEBIED MINIMAAL 50% RECHTSTREEKS NAAR BUITEN 

RECHTSTREEKS VAN BUITEN 

TOILETRUIMTE RECHTSTREEKS NAAR BUITEN 

BADRUIMTE RECHTSTREEKS NAAR BUITEN 

GEMEENSCHAPPELIJK RECHTSTREEKS NAAR BUITEN 

VERBLIJFSGEBIED 

[Tabel 5.3: /uchtkwalttett per rwmte] 

Deze eisen zullen meegenomen moeten worden tijdens het ontwerp voor de leidingen en 
het ventilatiesysteem binnen de woning. Wanneer hier een keuze in gemaakt is kan de 
installatie en bouwkundige voorwaarden toegepast worden op De Kern. 
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Instroom- en afvoeropeningen (specificatie 2.5) 
1. Wettelijke eisen: Bouwbesluit Hoofdstuk 3, afdeling 3.10 
De plaats van de instroomopening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van 
binnenlucht dienen zodanig gelegen te zijn ten opzichte van elkaar en ten opzichte van 
afvoeren van rook, dat voldaan wordt aan een verdunningsfactor van: 

SOORT AFVOER VERDUNINNGSF ACTOR 
LUCHTVERVERSING 0,01 
ROOKGASAFVOER VOOR MET GASGESTOOKTE TOESTELLEN 0,01 

ROOKGASAFVOER VOOR TOESTELLEN MET EEN ANDERE BRANDSTOF 0,0015 
[Tabel 5.4: verdunmngsfactor] 

De berekening van de verdunningsfactor gaat volgens NEN 1087:2001 NL. Bij deze 
bepaling blijven uitmondingen die op een ander perceel liggen buiten beschouwing 
gelaten. Een instroomopening en een uitstroomopening van een voorziening voor 
luchtverversing liggen, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van 
een gebruiksfunctie, op een afstand van minimaal 2 m van de perceelgrens. Indien het 
perceel grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die 
afstand aangehouden tot het hart van de weg, het water of het groen. 
Normen: Bouwbesluit, NEN 1087:2001 NL Ventilatie van woongebouwen, NEN 
3215:2007 NL binnenriolering eisen en bepalingsmethoden 

2. GIW eisen: 
Ten aanzien van de afstand tussen rioolontluchting en enige luchttoevoeropening wordt 
verwezen naar: NEN 3215: 2007 NL en de daarbij horende NTR 3216: 2003+A1 :2005 NL; 
3. Richtlijnen: 
I550 publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
I550 publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 

Deze eisen zullen meegenomen moeten worden tijdens het ontwerp voor de leidingen en 
het ventilatiesysteem binnen de woning. Wanneer hier een keuze in gemaakt is kan de 
installatie en bouwkundige voorwaarden toegepast worden op De Kern. 

Kanaalontwerp roosters (specificatie 2.6) 
1. Wettelijke eisen: geen 

2. GIW eisen: 
• Van het ontworpen kanalensysteem dient een drukverliesberekening te worden 

gemaakt. Uitgangspunten hierbij dienen te zijn: 
- drukverlies systeem (toevoer en afvoer afzonderlijk) maximaal 0,625 Pa/dm3/s. 
- maximale luchtsnelheden in onderstaand tabel 5.5. Genoemde maximale 
luchtsnelheden gelden voor kanalen van en naar de woning. 

KANALEN LUCHTSNELHEID (MIS) 
COLLECTIEVE KANALEN 5 
HOOFDKANALEN 4 
AFTAKKING (TOEVOER) 3 

AFTAKKING (AANVOER) 3,5 
[Tabel5.5: luchtsnelheld m kanalen] 

• De te selecteren ventilator(en) moet(en) over een opvoerhoogte beschikken van 
het berekende drukverlies van het systeem + 10%. 

• Ten aanzien van de uitvoering van het kanalensysteem worden tevens de 
volgende eisen gesteld: 
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Gebalanceerde ventilatie (systeem D) 
-Tussen de WTW unit (zowel bij afvoerkanaal binnenlucht als aanzuigkanaal 
buitenlucht) en de eerste bocht een recht stuk kanaal 3 x de kanaaldiameter 
monteren, tenzij de fabrikant aangeeft dat het ook anders kan met behoud van de 
karakteristiek. 
- Aanzuigkanalen t.b.v. buitenlucht en afblaaskanalen naar buiten isoleren met 
luchtdichte isolatie. 
- Zowel het luchttoevoer- als het luchtafvoerkanaal dient direct na de WTW unit een 
"strak gemonteerde" (zonder bochten) geluiddemper volgens voorschrift van de 
fabrikant, doch minimaal op een afstand van 100 cm voor de toevoer en 50 cm voor 
de retour te worden geplaatst. 

Gebalanceerde ventilatie (systeem D) en mechanisch afvoer(systeem C) 
- Bij boven elkaar gelegen keuken en badkamer, afzuigkanalen gescheiden uitvoeren, 
tenzij de ingestorte horizontale aftakking naar de badkamer langer is dan 0,5m. 
- Bij appartementen met centrale aan- en afvoerkanalen, in zowel de aftakkingen 
voor de aanvoer als afvoer, terugslagkleppen monteren. 
- Lekfactor (f= m 3/s.m2

• Pa 0,65) van maximaal 0,003 x 10-3 bij een testdruk van 
1000 Pa (klasse C). 
- Kanalen zodanig aanleggen dat deze schoongemaakt kunnen worden. Dat wil 
zeggen dus gestroomlijnde en gladde bochten enT-stukken toepassen. 

• Ten aanzien van de ventielen worden de volgende eisen gesteld: 
- De onderlinge afstand tussen de inblaasventielen dient minimaal 1 meter te 
bedragen. 
- De inblaasventielen moeten aan de gevel of indien kernzijdig wordt ingeblazen in de 
loopzones geplaatst worden. 
- De afstand tussen inblaas- en afzuigventielen minimaal 2 meter uit elkaar in 
verband met kortsluiting. 
- In verband vervuiling dienen inblaasventielen minimaal 30 cm uit de wand (bij 
plafonduitvoering) of uit het plafond (bij wandventielen) te worden geplaatst, tenzij 
er zogenaamde schone sector ventielen toegepast zijn. 
- Zowel toe- als afzuigventielen dienen in verband met de mogelijkheid van metingen 
minimaal 5 cm van wand of plafond geplaatst zijn. 
- Bij systeem een systeem van mechanische afvoer en natuurlijke toevoer wordt de 
voorkeur gegeven aan zelfregulerende ventielen. 

3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 17 deel 1: luchtkanalen drukverlies, thermische en akoestische 
berekeningen 
ISSO publicatie 17 deel 2: Kwaliteitseisen voor metalen luchtkanalen, thermische- en 
akoestische isolatiesystemen. 
ISSO publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
ISSO publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 

Deze eisen zullen meegenomen moeten worden tijdens het ontwerp voor het 
ventilatiesysteem en het leidingverloop binnen de woning. Wanneer hier een keuze in 
gemaakt is kan de installatie en bouwkundige voorwaarden toegepast worden op De 
Kern. 
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1. Wettelijke eisen: geen 
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De keuze voor ventilatie van woningen en woongebouwen kan uit onderstaande 
systemen bestaan: 
- Systeem A: natuurlijke afvoer en natuurlijke toevoer: 
Hier moeten regelbare ventilatievoorzieningen in de gevels zijn aangebracht. In de 
binnenwanden moeten er openingen gemaakt worden door middel van toepassen van 
overstroomopeningen. Ten behoeve van de afvoer moet er ten minste in de keuken, 
toilet en badruimte een verticaal ventilatiekanaal aangebracht worden. 
- Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer 
Hierbij wordt door middel van een kanalensysteem mechanisch lucht ingeblazen in alle 
verblijfsruimten en de afvoer moet plaats vinden door middel van de 
overstroomopeningen en verticale ventilatiekanalen. 
-Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 
In de gevels van de verblijfsruimten zijn regelbare ventilatievoorzieningen aangebracht. 
De lucht kan door de overstromingen in de binnenwanden door een kanalensysteem 
afgezogen worden. Er moet minimaal een afzuigpunt zijn in de keuken, toilet en 
badkamer. 
- Systeem D: Mechanische af- en toevoer 
Hierbij dient door een ventilator en een kanalensysteem in minimaal alle verblijfsruimten 
lucht ingeblazen te worden en via openingen in de binnenwanden afgevoerd. De afvoer 
dient minimaal plaats te vinden in de badkamer, keuken en toilet. Een WTW installatie 
heeft een positief effect op de EPC wordt deze toepassing veel toegepast. 
2. GIW eisen: 

• Bij alle systemen zijn er overstroomopeningen noodzakelijk. Indien deze 
gerealiseerd worden door spleten onder de deur dienen deze minimaal 3,5cm te 
zijn. Daarbij moet vermeld worden dat 2 cm benodigd is en er dus l,Scm 
gereserveerd is voor vloerbedekking. Bij deze toepassing moet er dus rekening 
gehouden met de afwerking op de vloer. Deze openingen mogen niet gebruikt 
worden als af- en toevoer. Combinaties van de systemen A t/m D zijn toegestaan 
mits luchtafvoeren en de luchttoevoeren functioneren zoals deze in het ontwerp 
aangegeven zijn. 

• Het is bij mechanische afvoeren niet toegestaan om afzuigkappen aan te sluiten 
op het systeem. Afgeraden wordt om afzuigkappen zonder motor aan te sluiten, 
doordat de capaciteit van de installatie vaak te laag is. 

• Een afzuigkap met motor mag met een directe afvoer naar buiten of een 
aansluiting op een centrale afvoer met terugslagklep wel toegepast worden. 

• Omdat de afzuigkap incidenteel gebruikt wordt, hoef er geen extra luchttoevoer 
aangebracht te worden wanneer de capaciteit van de afzuigkap lager dan 83 
dm 3 /s. Wanneer de capaciteit hoger ligt zal er een extra afsluitbare luchttoevoer 
moeten worden aangebracht. 

• Indien er in een woning systeem C of D een open haard of houtkachel wordt 
aangebracht moet het rookgasafvoerkanaal voorzien zijn van een 
rookgasventilator en afsluitbaar zijn en een afsluitbare luchttoevoer dient 
aanwezig te zijn. 

3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
ISSO publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 

De systeemkeuze voor ventilatie heeft invloed op de bouwkundige eisen van de 
installatiekern en de woning zelf. Daarbij is het dus van belang om vooraf te bepalen 
welke systeem er in de woning komt om zo een goede afstemming met de andere 
installaties te verkrijgen. Door toepassing van wordt het voor de installateur eenvoudiger 
dit te realiseren in vergelijking met de traditionele bouw. 
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Ventilatiebalans (specificatie 2 .8) 
1. Wettelijke eisen: Bouwbesluit 
2. GIW eisen: 
Voor een ontwerp van een ventilatiesysteem dient er een balansberekening gemaakt te 
worden. Dit moet op woningniveau gedaan worden. De eisen van de af- en 
toevoerhoeveelheden zijn terug te vinden in het Bouwbesluit hoofdstuk 3 afdeling 3.10 
aangevuld met de GIW eisen uit de het onderdeel capaciteit. Daarbij mag gebruik 
gemaakt worden van de 50% regel (50% toevoer van lucht van buiten) voor de 
ventilatie. 
3. Richtlijnen ISSO publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 

Afzuig- en WTW unit (specificatie 2.9) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: Zowel de afzuigunit als de WTW unit dienen: 

• Ventilatiecapaciteit te voldoen aan de ventilatie eisen van het Bouwbesluit. 
• De opvoerhoogte te voldoen aan de kanaalweerstand volgend uit de 

kanaalberekening + 10%. 
• Zodanig gemonteerd zijn dat onderhoud en reparatie aan de apparatuur 

eenvoudig mogelijk is. 
• Bij eventuele optredende condens, aangesloten te zijn op een vuilwater afvoer. 
• Niet in een verblijfsruimte geplaatst te worden. 
• Gemonteerd op een steenachtige constructie met massa van minimaal 200 kg/m2 

of op een speciale trillingsvrije montagesteun voor WTW units. 
De WTW unit dient tot een buitentemperatuur van -10°C zonder capaciteitsverlies te 
werken. 
3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 28: Warmteterugwinning in woningen 
ISSO publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
ISSO publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 

De meeste onderdelen zijn installatietechnische eisen die indirect invloed hebben op de 
bouwtechnische onderdelen. De laatste regel heeft wel een directe invloed op de 
bouwkundige eis. De achterwand moet van steenachtig materiaal met een massa van 
minimaal 200 kg/m2 of een speciale tri/lingsvrije constructie opgehangen worden i. v.m. 
tri/lingsgeluid. Dat komt er op neer dat alle lichte wandtoepassingen een alternatieve 
constructie gemaakt moet worden om resonantie van de achterliggende constructie te 
voorkomen en zo aan de eisen te voldoen. 

Luchtzijdige inregeling Csoecificatie 2.10) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: 

• Afzuiginstallaties of gecombineerde luchttoetreding en afvoerinstallaties dienen 
ingeregeld te worden. Hierbij moet een meetrapport aan de koper verstrekt 
worden, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de eisen 2.1, 2.3, 2.4 en 2.8. De 
afwijking tussen de ontwerp volumestroom en de gemeten waarde mag niet meer 
bedragen dan 5%. In het meetrapport dient het volgende te staan: gemeten 
luchthoeveelheden, overkomen van de betreffende toeren met de standen van de 
regelknop, hoe hoog de ventilatiehoeveelheden zijn in procenten in de 3 standen 
t.o.v. het Bouwbesluit en de instelgegevens van de ventilatoren en afzuig- en 
toevoerrooster. 

• De toe- en afvoerventielen borgen (indien dit niet mogelijk is de instelling op het 
ventiel aangeven) en de plaats van montage op het ventiel vermelden. 
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• Bij identieke woningen in projectmatige bouw (meer dan 10) kan volstaan worden 
met steekproefsgewijze controlemetingen van de uitgevoerde inregeling. Hierbij 
ge ldt 

AANTAL WONINGEN CONTROLEREN 

I TOT 10 ALLE WONINGEN 

10 TOT 25 40% 
25 TOT 50 30% 
50 TOT 100 20% 
MEER DAN 100 10% 

{Tabe/5. 6: meetcontrole luchtmrege/mg] 

3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 28: Warmteterugwinning in woningen 
ISSO publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
ISSO publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 

Parkeergarages I stallingsruimten Csoecificatie 2.11) 
Dit artikel heeft geen betrekking in dit geval op grondgebonden woningen en De Kern en 
wordt daarom overgeslagen. 

Documentatie (specificatie 2.12) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: 
Bij oplevering van elke woning dient de volgende documentatie geleverd te worden: 

• Gebruikershandleiding 
• Technische documentatie van de apparatuur 
• Inregelgegevens (inregelstanden ventielen en ventilatoren) 
• Meetrapport 

3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
ISSO publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 
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5.2.3. (Warm) tapwater 
Onder de kop (warm) tapwater vinden we eisen die opgesteld zijn door het Bouwbesluit 
en tevens de eisen die door de ISSO/GIW als voorschriften aangemerkt worden. De 
zaken die een directe relatie met De Kern hebben zijn opgenomen en hier wordt per 
onderdeel aangegeven welke zaken van belang zijn. 

Tapwater algemeen (specificatie 3.1) 
1. Wettelijke eisen: Bouwbesluit: een voorziening voor drinkwater of warmwater als 
bedoeld in artikelen 3.122 en 3.130 van het besluit dient te voldoen aan NEN 1006:2000 
NL. 
2. GIW eisen: 

• De druk van het water achter het leveringspunt van de installatie in woningen en 
appartementen mag maximaal 400 kPa bedragen. 

• De gebruiksdruk voor tappunten en toestellen moet minimaal 100 kPa bedragen. 
• Of er al dan niet voldaan wordt aan de eis volgens de NEN 1006, dat de koud 

watertemperatuur niet hoger mag zijn dan 2S°C dient gemeten te worden: bij 
binnenkomst van woning of appartement van < 1S0 C. Praktijktest koud 
watertemperatuur: Indien de temperatuur van het water gedurende meer dan 10 
seconden na het openen van een kraan boven de 2S°C blijft, wordt niet voldaan 
aan de eisen. 

• De lengte en de diameter van warmwaterleidingen dienen gelijk of kleiner te zijn 
dan aangegeven in de EPC berekening. 

Extra aandacht dient gegeven te worden aan de indeling van de meterkast in verband 
met opwarming van het koud water. Vooral bij de toepassing van stadsverwarming is er 
extra aandacht vereist. 
3. Richtlijnen: 
ISSO publicatie 30: Leidingwaterinstallaties in woningen 
ISSO publicatie SS Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen 

Bij de indeling van de meterkast dient rekening gehouden te worden met de mogelijke 
opwarming in de kast. De verdeling en of de ventilatie van de kast moet zo zijn dat de 
opwarming van de koud watervoorziening geminimaliseerd wordt. Een andere maatregel 
ter voorkoming van de legionella besmetting is het isoleren van de leidingen. In dit geval 
niet ter voorkoming van bevriezing van de leidingen maar ter bescherming van 
opwarming van de koud waterleidingen. 

Warmwatertemperatuur (specificatie 3.2) 
Deze voorwaarden hebben betrekking op de installatietechnische eisen en hebben daarbij 
geen directe invloed op de bouwkundige eisen van de installatiekern. 

Normen: NEN 1006:2000 NL Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties 
Richtlijnen: 
ISSO publicatie 30: Leidingwaterinstallaties in woningen 
ISSO publicatie SS: Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen 

Warmwatercapaciteit aan het tappunt (specificatie 3.3) 
Deze voorwaarden hebben betrekking op de installatietechnische eisen en hebben daarbij 
geen directe invloed op de bouwkundige eisen van de installatiekern. 

Richtlijnen: 
ISSO publicatie 30: Leidingwaterinstallaties in woningen 
ISSO publicatie SS: Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen 

Warmwatercapaciteit voorraad (specificatie 3.4) 
Deze voorwaarden hebben betrekking op de installatietechnische eisen en hebben daarbij 
geen directe invloed op de bouwkundige eisen van de installatiekern. 
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Richtlijnen: 
ISSO publicatie 30: Leidingwaterinstallaties in woningen 
ISSO publicatie 55.1: Handleiding legionellapreventie in leidingwater 

Wachttijd (specificatie 3. 5) 
Uit het oogpunt van energiebesparing dient de plaats van de warmwaterpunten 
zorgvuldig gekozen te worden. De voorkeur gaat uit in de nabijheid van de 
warwatervoorziening. Indien dit niet mogelijk is zullen er aanvullende voorzieningen 
getroffen moeten worden. Indien er een warmwater ringleiding toegepast moet worden 
dient deze zo kort mogelijk te zien, goed geïsoleerd en zo aangelegd dat het risico van 
legionellabesmetting wordt geminimaliseerd . Belangrijk hierbij is de eis dat het 
retourwater minimaal 60°C dient te zijn volgens NEN 1006:2000 NL. 

Deze bovenstaande zaken hebben betrekking op installaties binnen woongebouwen. De 
individuele installaties van eensgezinswoningen is vaak een directe verbinding met 
warmteopwekker aanwezig en is er een veel kleinere kans op legionellabesmetting bij 
regelmatig gebruik van de warmwatervoorzieningen. 

Normen: NEN 1006:2000 NL Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties 
Richtlijnen: 
ISSO publicatie 30: Leidingwaterinstallaties in woningen 
ISSO publicatie 55.1: Handleiding legionellapreventie in leidingwater 

Warmwaterbereiding (specificatie 3.6) 
Deze voorwaarden hebben betrekking op de installatietechnische eisen en hebben daarbij 
geen directe invloed op de bouwkundige eisen van de installatiekern. 

Richtlijnen: 
ISSO publicatie 38: handboek warmtepompen 
ISSO publicatie 72: ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor 
woningen. 
ISSO publicatie 14: Zonneboilers, ontwerp, uitvoering en advisering 
Gaskeurlabels Gastee Certification B.V. 

Documentatie (specificatie 3. 7) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: 
Bij oplevering van elke woning dient de volgende documentatie geleverd te worden: 

• Gebruikershandleiding 
• Technische documentatie van het warmwatertoestel 
• Tekeningen van het leidingsysteem 

3. Richtlijnen : 
ISSO publicatie 30: Leidingwaterinstallaties in woningen 
ISSO publicatie 55: Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen 

5.2.4. Installatiegeluid 
Onder de kop installatiegeluid vinden we eisen die opgesteld zijn door het Bouwbesluit en 
tevens de eisen die door de ISSO/GIW 2007 als voorschriften aangemerkt worden. De 
zaken die een directe relatie met De Kern hebben zijn opgenomen en hier wordt per 
onderdeel aangegeven welke zaken van belang zijn. 

Installatiegeluid algemeen (specificatie 4.1) 
1. Wettelijke eisen: Het Bouwbesluit stelt uitsluitend ten aanzien van geluidsniveau van 
buiten de woning en dat van de aangrenzende woningen. Er worden echter geen eisen 
gesteld aan de geluidsproductie van installaties in de eigen woning. 
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BRON VAN GELUID PRESTATIE EIS BOUWBESLUIT MAX. LI;A;K 

INSTALLATIES BUITEN DE WONING VERBLIJFSRUIMTE 

TOILET, KRANEN, DOUCHE, VERWARMING 30 DB(A) 

WARMWATERVOORZIENING, VENTILATIE 

OVERIGE INSTALLATIES ZOALS: 

BINNENRIOLERING, POMPINSTALLATIE GEEN EIS 

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN 

INSTALLATIES IN DE WONING 

VERWARMING WARMWATERVOORZIENING GEEN EIS 

EN VENTILATIE 

TOILET, BAD DOUCHE EN OVERIGE INSTALLATIES GEEN EIS 

INSTALLATIES BUITEN DE WONING ANDERE RUIMTE 

TOILET, KRANEN, DOUCHE, VERWARMING 

WARMWATERVOORZIENING, VENTILATIE GEEN EIS 

OVERIGE INSTALLATIES ZOALS: 

BINNENRIOLERING, POMPINSTALLATIE GEEN EIS 

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN 

[Tabel 5. 7: gelwdse1sen Bouwbeslwt] 

2. GIW eisen: Uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid en aanvaarbaarheid 
wooncomfort stelt het GIW wel eisen ten aanzien van het geluidsniveau van installaties 
onder normale gebruiksomstandigheden. Er dient ten aanzien van de installaties in de 

. d ld d NEN 1070 kl 3 womng te wor en vo aan aan e asse 

BRON VAN GELUID PRESTATIE EIS GIW MAX. LI;A;K 

INSTALLATIES BUITEN DE WONING VERBLIJFSRUIMTE 

TOILET, KRANEN, DOUCHE, VERWARMING 30 DB(A) 

WARMWATERVOORZIENING, VENTILATIE 

OVERIGE INSTALLATIES ZOALS: 

BINNENRIOLERING, POMPINSTALLATIE 35 DB(A) 

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN 

INSTALLATIES IN DE WONING 

VERWARMING WARMWATERVOORZIENING 30 DB(A) 

EN VENTILATIE 

TOILET, BAD DOUCHE EN OVERIGE INSTALLATIES 40 DB(A) 

INSTALLATIES BUITEN DE WONING ANDERE RUIMTE 

TOILET, KRANEN, DOUCHE, VERWARMING 

WARMWATERVOORZIENING, VENTILATIE 35 DB(A) 

OVERIGE INSTALLATIES ZOALS: 

BINNENRIOLERING, POMPINSTALLATIE 40 DB(A) 

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN 

[Tabel 5. 8: gelwdseJsen GIW} 
Geluidsniveaus van installaties buiten de woning moeten in een verblijfsruimte I gebied 
van een woning voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en aan de eisen van het GIW. 
In voorkomende gevallen moet zowel de L1;A als L1;A;k worden getoetst. Bij de installaties 
binnen de woning gelden de eisen niet voor de opstelruimte van installatie. 
De waarden genoemd in de tabel zijn de geluiddrukniveaus in de ontvangruimte. 

Bij het plaatsen van apparatuur zoals WTW units en warmtepompen kan men de 
apparaten ten aanzien van de geluidsoverlast in vier categorieën verdelen: 
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• Geluidsproductie > 50dB(A): 
Slechts toepasbaar in de woningbouw in zeer specifieke situaties (bijvoorbeeld 
opstelling in garages of buiten de woning gelegen technische ruimten e.d.) 

• Geluidsproductie> 40 en < 50dB(A) 
Toepasbaar bij opstelling in een kast met voldoende geluidsisolatie, bijvoorbeeld 
gipsblok wanden met goed sluitende deur. Of bij een opstelling op een open 
zolder of overloop, waarbij alle kamers die aan die overloop grenzen goed 
sluitende deuren e.d. moeten hebben. Dit geldt ook voor ruimten op een andere 
verdieping, als de overloop een open verbinding heeft (trap). Een advies van een 
akoestisch adviseur over "opbouw" van de ruimte is noodzakelijk. 

• Geluidsproductie > 30 en < 40 dB(A) 
Is toepasbaar bij standaard uitvoeringen van opstelkast of kamerwanden I deuren 
met bovenlichten. Los op zolder of in een verblijfsgebied niet mogelijk. 

• Geluidsoroductie < 30 dBCA) 
Toepasbaar in alle (verblijfs-)ruimten niet zijnde een slaap- en of studeerkamer. 

Normen: Bouwbesluit, NEN 1070 Geluidwering in woningen 
Richtlijnen: 
ISSO publicatie 24: Installatiegeluid 
ISSO publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen 
ISSO publicatie 62: Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen 
ISSO publicatie 72: Ontwerpen ban individuele en kleine elektrische 
warmtepompsystemen voor woningen. 

Meetcondities (specificatie 4.2) 
1. Wettelijke eisen: geen 
2. GIW eisen: Metingen dienen te worden verricht op basis van de NEN 5077:2006 NL 
De metingen dienen te worden verricht indien de onderhavige installatie(s) volledig in 
bedrijf zijn en (indien van toepassing) voldoen aan de eisen als gesteld in het 
Bouwbesluit en aan de GIW eisen. 
Normen: Bouwbesluit, NEN 1070:1999 NL Geluidwering in woningen, NEI\1 5077: 2006 NL 
Geluidwering in gebouwen bepalingsmethode 
3. Richtlijnen: ISSO publicatie 24 Installatiegeluid 

5.2.5 Temperatuuroverschrijding 
Onder de kop temperatuuroverschrijding vinden we eisen die opgesteld zijn door het 
Bouwbesluit en tevens de eisen die door de ISSO/GIW 2007 als voorschriften 
aangemerkt worden. De zaken die een directe relatie met De Kern hebben zijn 
opgenomen en hier wordt per onderdeel aangegeven welke zaken van belang zijn. 

Temperatuursoverschrijdinq algemeen (5.1) 
1. Wettelijke eisen: Volgens het Bouwbesluit mag de luchtsnelheid in een leefzone van 
een verblijfsgebied als bedoeld in de NEN 1087:2001 NL niet groter dan 0,2 m/s. 
Normen: Bouwbesluit, NEN-150 7730:2005 
2. GIW eisen: Het GIW stelt eisen dat een woning en de toegepaste constructies, 
materialen en onderdelen, en de installaties, onder redelijkerwijs te voorziene externe 
deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Deze eis 
rechtvaardigt het stellen van eisen aan het binnenmilieu waarbij het thermische comfort 
in de zomer (overmatige opwarming) een belangrijke rol speelt. 
3. Richtlijnen: ISSO publicatie 19: Thermisch binnenklimaat aanbevelingen 
BRL 9501 Methode voor berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de 
financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen op basis van de EDR. 
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5.3. Uitgangspunten De Kern 
Het bepalen van de indeling en koppeling van onderdelen en afmetingen van De Kern 
heeft een flink tijdsbestek in beslag genomen . Onderstaand zal er een beschrijving 
gegeven worden van de werkwijze en de uitgangspunten van de varianten en de 
eindvariant. 
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[Fig. 5. 9: schema relatie schacht woning] 

Als eerste aanzet voor de plattegronden is er gekeken naar welke ruimten binnen de 
woning gekoppeld moeten worden aan de meterkast en een leidingschacht. De ruimten 
die veel voorzieningen en leidingen bevatten binnen de woning hebben de logische 
voorkeur om rond de schacht geplaatst te worden. Het toilet, de keuken, de badkamer en 
de opstelplaats van de opwekkingsapparatuur zijn de ruimten binnen de woning die de 
meeste leidingen bevatten en ook technische voorzieningen behoeven. Aan een aantal 
van deze ruimten zitten ook afmetingen gekoppeld die van invloed zijn op de plaatsing 
binnen de woning. 

Uit de plattegrond van de referentiewoning en de praktijkervaringen van o.a. het bedrijf 
blijkt dat de ruimtes vaak zo compact mogelijk gemaakt moeten worden om een 
optimale benutting van de oppervlakte te krijgen. Na wat overleg kwam er ook al snel uit 
dat de meest compacte ruimten gekoppeld aan de schacht de meest reële oplossing zou 
vormen voor opname binnen de huidige woningbouw. Daarom is gekozen om de basis 
voor de plattegrond van de compacte ruimte de meterkast en de minimale oppervlakte 
van een toilet volgens het Bouwbesluit te nemen. De redenen zijn hiervoor: De 
meterkast is een van de meest geaccepteerde vastgelegde onderdelen in de bouw. In 
iedere woning moet er ook een meterkast aanwezig zijn, of wel men kan er niet onderuit 
komen. Wanneer we kijken naar de afmetingen van de meterkast zien we dat deze ook 
vastgelegd zijn in het Bouwbesluit. Op de minimale maat van de meterkast is er ook een 
bodemplaat ontwikkeld. Deze plaat heeft precies de minimale afmetingen van de 
meterkast en heeft tevens vooraf gemaakt gaten voor de exacte maatvoering van de 
invoerbuizen. De plaat wordt opgenomen in de begane grond vloer en vormt de basis 
voor plaatsing van de achterwand en zijwanden. Op de achterwand worden alle meters 
van de nutsvoorzieningen bevestigd. Van onder naar boven zijn dit de watermeter, 
gasmeter en de elektrameter. Deze indeling is ook vastgelegd in de NEN norm 2768. 
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Hierin staat beschreven op welke afmetingen de meters geplaatst mogen worden. Deze 
maten corresponderen tevens met de meterkastplaat. De minimale afmetingen voor de 
meterkast zijn de volgende: 750 mm breed x 310 mm diep. 

[Fig. 5.10: meterkastplaat +minimale afmetingen] 

Een toiletruimte binnen een woning voldoet ook aan diverse eisen volgens het 
Bouwbesluit. De minimale afmetingen zijn ook vastgelegd in het Bouwbesluit. De 
minimale afmetingen voor een toiletruimte zijn de volgende: breedte 900mm en lengte 
1200 mm. Een toilet moet immers ook altijd binnen de woning aanwezig zijn. Dit lijkt 
dan ook een goede basis om deze afmetingen als startpunt te gebruiken. Zie ook 
onderstaande afbeelding met de ruimtematen van het toilet. 
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[Fig. 5.11 : minimale maten toilet] 

Een derde gegeven was de minimale oppervlakte die benodigd is voor het opstellen van 
de verwarmingstoestellen. Voor bijvoorbeeld een warmtepomp bedragen deze eisen 
minimaal 0,7 x 0,7 x 1,5 meter om onderhoud te kunnen plegen aan de apparatuur. Een 
ander gegeven is de minimale schachtruimte die nodig is voor het herbergen van de 
verticale transportleidingen van de diverse installaties. De diameters van de 
ventilatievoorzieningen zijn momenteel hierin maatgevend. De hoogte van de 
verdiepingsvloer is niet van groot belang voor de indeling van de kern. De wanden zullen 
afgestemd moeten worden op de vrije hoogte tussen de vloeren. 

Laatst gegeven is het uitgangspunt van de referentiewoningen nieuwbouw van 
SenterNovem. Deze woning vertegenwoordigt de gemiddelde waarden van de 
woningvoorraad in Nederland op basis van gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor 
de Statistiek) . Deze woning geeft dus de afmetingen en indeling aan zoals de gemiddelde 
woning in Nederland gebouwd wordt. De installatieonafhankelijke ruimte zal in 
plattegrond van de referentiewoning ingepast kunnen worden. 
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5.4. Indelingsvarianten 
Op basis van de boven genoemde onderdelen zijn we gaan combineren welke ruimten er 
op welke manier gekoppeld konden worden. Deze combinaties worden ook beïnvloed 
door de ruimten in de woning om de kern heen. Wanneer we uitgaan van de 
referentiewoning zien we dat de trap en de hal een grote invloed hierop hebben bij de 
rijtjeswoningen. Dit geeft ook beperkingen voor de plaatsing van openingen aan de 
ruimten. Onderstaande figuren geven enkele plattegrond mogelijkheden weer die 
geprobeerd zijn. 
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[Fig. 5.12 en 5.13: variant 1 begane grond en verdieping] 

Variant 1: Hier is bekeken of er de mogelijkheid was om op de verdieping de badkamer 
op te nemen binnen de ruimte van de kern. Op de begane grond bestaat de ruimte uit de 
meterkast, schacht en een opstellingsruimte voor de installatie. De installatie is min of 
meer weggewerkt binnen de ruimte die achter de schacht ontstaat. Dit geeft voordelen 
voor de korte verbinding met de schachtruimte en de meterkast. In nog wat andere 
schetsen is er gekeken of er wat geschoven kon worden met de functies. 

Variant 2: Bij deze variant is er ingezet om op een kleiner oppervlak de technische 
installaties, meterkast en schacht binnen een ruimte te plaatsen. Op de verdieping 
bestaat de ruimte uit een gedeelte waar de opstelling voor de wasmachine en droger 
opgenomen is in een bergingsruimte. Beide ruimten hebben nogal wat ruimte dat niet 
optimaal benut kan worden. Dit zou tot teveel ruimteverlies leiden binnen de woning. 
Deze punten zijn in de 3e variant verwerkt. 
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[Fig. 5.14 en 5.15: plattegronden begane grond en verdieping variant 2] 
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Variant 3: Bij de derde variant is er gekeken naar een zo compact mogelijke indeling van 
de ruimte naast de minimale maat van de meterkast en benodigde ruimte voor een toilet 
en installatieopstelling. De indeling is op de begane grond en verdieping identiek. Op de 
verdieping bevindt er zich in de ruimte van de meterkast een kastruimte. Aan de 
voorzijde bevinden zich de deur voor de meterkast, voor de ruimte naast de meterkast 
en de schacht. Dit maakt het mogelijk om een zijde tegen de woningscheidende wand te 
plaatsen. Een beperking voor deze variant is dat de ruimte te weinig plaats biedt om ook 
de wasmachine en een droger hier te plaatsen. De ruimte binnen de schacht is meer dan 
voldoende. Tevens is de bovenverdieping met een kast ook niet echt logisch. Deze 
nadelen zijn verder bekeken en meegenomen in de definitieve variant. 

[Fig. 5.16: plattegronden begane grond variant 3] 

[Fig. 5.17: plattegrond verdieping variant 3] 
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5.5. Eindvariant indeling 
Uiteindelijk zijn we op een definitieve variant gekomen die in de referentiewoning 
opgenomen kan worden. Door de combinatie van de installatieruimte en opstelplaats 
voor de wasmachine en droger op de verdieping kan er in de totale oppervlakte van de 
woning zelfs meer bruikbaar oppervlakte behaald worden. Wanneer we uitgaan van de 
plaatsing van de verwarmingsapparatuur binnen de kern in plaats van op de 
zolderverdieping. De definitieve plattegronden van de begane grond en de verdieping zijn 
in onderstaande figuren te zien. 

[Fig. 5.18: links: plaats groen meterkast, rood schachtruimte, midden onder toilet /installatieruimte, boven 
installatie I bergingsruimte, rechts: reservering ruimte omhulling] 

Afhankelijk van de indeling van de woning zelf kan ook de plattegrond van De Kern 
gespiegeld worden. Op de begane grond is er in de ruimte naast de leidingschacht en de 
meterkast de gereserveerd voor een toiletruimte of als gebruik van installatieruimte bij 
een installatievariant met toepassing van een warmtepomp. 
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[Fig. 5.19: plattegrond beganegrond] 
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[Fig. 5.20: plattegrond verdieping] 

Op de verdieping bestaat de plattegrond uit de ruimte die gereserveerd is voor de 
installatieopstelling en de een ruimte voor de leidingschacht voor de leidingdoorvoeren 
van onder naar boven en andersom . Voor een compleet overzicht van de definitieve 
installatie varianten en materialisatie wordt verwezen naar bijlage C, de tekeningen 
definitieve varianten. 
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De plattegrond van de toiletruimte kan nog geoptimaliseerd worden door toepassing van 
een dunnere wand met opnamen van het inbouw reservoir van het toilet. Onder andere 
Geberit heeft systemen in de markt waar een optimale ruimtebenutting gemaakt kan 
worden. Het reservoir voor de spoeling wordt dan volledig opgenomen in de wand . Als 
eerste uitgangspunt is er bij De Kern uitgegaan van een toilet met een uitbouw voor het 
hangtoilet. Onderstaande figuren laten zien dat er hier nog winst in ruimte te boeken is. 
Alleen is het de vraag of op de verdieping de installaties nog geplaatst kunnen worden in 
de oppervlakte. Door de opnamen van het reservoir ontstaat er een iets ruimer toilet wat 
het comfort van de woning weer ten goede komt en er ieder denkbaar toilet in de ruimte 
geplaatst kan worden. 

[Fig. 5.21: toiletruimte met planchet opstelling breedte 300 mm] 

[Fig. 5.22: toiletruimte met reservoir opgenomen in de wand breedte 210mm] 

[Fig. 5.23: toiletruimte met optimaal reservoir in de wand breedte 125mm] 
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5.6. Materialisatie omhulling 
De materiaalkeuze hangt sterk samen met de detaillering van de wanden. In de 
tekeningen zijn er drie varianten uitgewerkt, een in metalstud, cellenbeton en 
systeemwand. Alle type wanden hebben hun voordelen en hun nadelen. Aan de hand van 
de analyse van niet-dragende wanden in hoofdstuk 3: zijn vier opties bekeken. Beton, 
cellenbeton, metalstud wand en een systeemwand. Bij het aanbrengen van de 
apparatuur levert dit in sommige gevallen problemen op. Een van de problemen is de 
manier van bevestigen van de apparatuur op de wand. Bij het toepassen van lichte 
wandsystemen zoals metalstud of een systeemwand geeft dit problemen met 
trillingsgeluiden. Een WTW unit moet daarom ook aan een wand opgehangen worden met 
een minimale massa van 200kg/m 2 of toepassing van een gelijkwaardige trillingsvrije 
constructie. De brandweerstand van de omhulling is afhankelijk van de constructieve 
wijze van de wanden. Wanneer de wand een constructieve functie vervuld ligt de 
brandwerende eis hoger dan de eis voor een niet dragende wand. 

5. 7. Installatie varianten 
De ontwikkeling van De Kern heeft als doel een installatieonafhankelijk, compact 
bouwdeel te kunnen maken. De installatieruimte en de schacht herbergen de apparatuur 
van de installatie maar ook deels de leidingen van de installatie. De ruimten naast de 
schacht bevatten de meterkast, installatieruimte en een toiletruimte. De onderlinge 
relatie, de indelingsmogelijkheden en de inhoud van de ruimte zijn zo gekozen dat 80% 
van alle installatievarianten binnen de woningbouw in het bouwdeel geplaatst kunnen 
worden. Door de optimale ruimtebenutting ontstaat er een compacte 
installatieonafhankelijke ruimte binnen de woning. Bij de afstemming van de ruimte is er 
gekeken hoe alle apparatuur ingepast kon worden binnen de ruimten. Hiervan zijn 
tekeningen gemaakt die hieronder per installatievariant beschreven worden. 

Binnen alle installatie varianten zal er in de installatieruimten op verdieping naast de 
gereserveerde ruimte voor de opwekkingsapparatuur ook ruimte gereserveerd zijn voor 
opstelling van een wasmachine en een droger. Om dit mogelijk te maken zullen er op 
een vaste plaats een afvoer en stopcontact aangebracht worden. 

• Variant CV ketel + WTW unit 
Bij de variant van de CV ketel in combinatie met een WTW unit zal er op de verdieping in 
de installatieruimte de apparatuur geplaatst worden. Zoals in onderstaand figuur 5.14 in 
fragment te zien is. Op de begane grond zal de gereserveerde ruimte benut worden als 
toiletruimte. De volledige tekeningen zijn te vinden in bijlage C. 

! . • ·• . . . .. . • ... 

{Ftg. 5.25: vanant CV ketel, bot/er en MV unit] 
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• CV ketel + Mechanische ventilatie 
Bij de variant CV ketel in combinatie met een boiler en mechanische ventilatie unit zal op 
de verdieping in de installatieruimte de apparatuur geplaatst worden. Zoals rechterfiguur 
5.15 in het fragment laat zien. Op de begane grond zal bij deze variant de gereserveerde 
ruimte benut worden als toiletruimte. De volledige tekeningen zijn terug te vinden in 
bijlage C. 

• Warmtepomp + WTW unit 
Bij de variant warmtepomp in combinatie met een WTW unit zal in de gereserveerde 
ruimte op de begane grond de warmtepomp geplaatst worden. De plaatsing wordt op de 
begane grond gedaan in verband met het enorme gewicht van het toestel. Het gewicht 
van een warmtepomp ligt rond de 300kg in een droge toestand. Op de verdieping zal de 
WTW unit opgehangen worden. De figuren hieronder laten de situatie zien in het geval 
van een warmtepomp uitvoering in combinatie met een WTW unit. De volledige 
tekeningen zijn terug te vinden in bijlage C. 
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{Fig. 5.27: p/aatsmg WTW umt op verdieping] 
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• Zonneboiler + mechanische ventilatie. 
Bij de variant zonneboiler in combinatie met een mechanische ventilatie unit zal op de 
verdieping in de installatieruimte de apparatuur geplaatst worden. Zoals onderstaand 
figuur laat zien. Op de begane grond zal bij deze variant de gereserveerde ruimte benut 
worden als toiletruimte. De volledige tekeningen zijn terug te vinden in bijlage C. 
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[Fig. 5.29: toilet begane grond] 
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5. 8. Koppelingen leidingen 
De koppeling van vloerleidingen met De Kern is een essentieel onderdeel voor de 
afstemming met de omliggende ruimten. Afhankelijk van het type vloer wat toegepast 
wordt zullen de leidingen in de vloeren al aangebracht zijn op het moment dat De Kern in 
de afbouwfase geplaatst wordt. Invloeden hierop zijn de afwerking van bovenkant van de 
vloer (demontabel of ingestort), de plaats, diameter en doorsnede van de leidingen. 

Uitgaande van een plaatsing van De Kern in de afbouwfase liggen de horizontale 
leidingen in de vloer. De leidingen lopen vanuit de sparing in de vloer voor de schacht 
(binnen de compacte ruimte) naar de afgiftepunten van het ventilatiesysteem. In de 
tussenliggende periode dat deze kanalen geplaatst worden en de montage van De Kern 
dienen deze zo goed mogelijk beschermd te worden tegen beschadigingen en vuil. 
Hiermee kunnen grote problemen tijdens het gebruik vermeden worden. De eindstukken 
van de kanalen, uitkomend bij de sparing in de vloer dienen allemaal voorzien te worden 
van een tijdelijke afdichtdop. Op het moment dat de koppeling plaats kan vinden wordt 
deze dop verwijderd en kan eventueel nog hergebruikt worden. De kanalen zelf zullen 
afhankelijk van het vloertype op een verschillende manier beschermd moeten worden. 
De verticale leidingen binnen de schacht zullen voorzien moeten worden van een 
verbindingstuk waar de horizontale leidingen aan vast gekoppeld kunnen worden. 
Afhankelijk van het leidingtype, toepassing en materiaal zal hiervoor een verbindingstuk 
geplaatst worden. 
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PRINC IPE AANSLUITING PRINCIPE AANSLUITING 
VENTILATIE VLOER GOOTMODEL VENTILATIE HOLLE VLOER 

[Fig. 5.30: verbinding ventilatie gootmode/] [Fig. 5.31 : verbinding ventilatiekanaal holle vloer] 

5.8.1. Ventilatiekanalen 
De grootste leiding diameters zijn die voor de ventilatiekanalen. Deze kanalen kennen 
twee uitvoeringen: rechthoekig en rond. Voordeel van de rechthoekige uitvoering is dat 
ze een compactere zijn en dus een geringere hoogte nodig hebben. Dit geeft voordelen 
ten aanzien van de plaatsing in het vloerpakket. Een nadeel is de minder goede 
geluidseigenschappen van deze leidingvorm. Een rond kanaal is gunstiger ten aanzien 
van de geluidsuitstraling van het kanaal dan een rechthoekige uitvoering. Bij de een 
infra+ vloer zal het gunstiger zijn om een rond ventilatiekanaal toe te passen. De 
tussenruimte van de vloer biedt voldoende plaats voor de ronde kanalen. 

Geluidstechnisch is een rond kanaal bij deze vloer ook gunstiger. Een holle relatief lichte 
vloer is gevoeliger voor de uitstraling van de kanalen dan een zware betonvloer. Echter is 
de keuze voor een rechthoekig ventilatiekanaal in een betonvloer logischer in verband 
met de kleinere benodigde ruimte. Afhankelijk van de verdiepingshoogte van de 
woningen zullen de verticale kanalen voorzien moeten worden van T-stuk in de zone 
waar de horizontale leidingen in de vloer liggen. Het T-stuk en de al aanwezig leidingen 
in de vloer moeten door middel stuk flexibele leiding tot stand gebracht moeten worden. 
De horizontale kanalen komen uit bij vloersparing voor de verticale schacht. Dit flexibele 
verbindingstuk moet met extra aandacht bevestigd worden volgens de eisen van de 

72 



Afstudeeronderzoek "De Kern' 

praktijkvoorschriften van de NPR 1080. Slechte verbindingen zorgen voor een slecht 
functionerend systeem en levert extra geluidsproductie op. Daarbij zal er een flexibele 
slang toegepast moeten worden van een zware kwaliteit. Een normale spiraalslang biedt 
misschien wel een nagenoeg gelijke oplossing maar zal kwalitatief gezien op de lange 
termijn minder betrouwbaar zijn. Materiaal uitvoering zal hierbij kunststof of aluminium 
zijn. De koppeling tussen het verbindingstuk en de leidingen moeten ook van een goede 
kwaliteit zijn. Een klem of lijmverbinding heeft de voorkeur boven een verbinding met 
tape. Als extra afdichting na de isolatie van de leidingen is het aan te bevelen om de 
naden af te tapen om de laatste lekken te voorkomen. 

5.8.2. Riolering 
Bij de riolering zal er rekening gehouden moeten worden met het afschot van de 
leidingen binnen de vloerdikte. De koppeling van deze leidingen zal niet door een flexibel 
verbindingsstuk plaats kunnen vinden. Dit onder andere door eisen aan de luchtdichtheid 
van de binnenriolering. De verbinding van een liggende leiding op de standleiding moet 
nagenoeg haaks zijn. Hierdoor zal het niet mogelijk zijn om een flexibel gedeelte 
ertussen te zetten. Dit zou problemen geven ten aanzien van de doorstroming, het 
bevorderd de kans op verstoppingen en ophoping in de leidingaansluiting. Op dit moment 
worden de meeste rioleringen nog gemaakt met een diameter van rond 110 mm. De 
waterbesparende maatregelen van de toiletten worden steeds verder doorgevoerd. Dit 
heeft ook gevolgen voor de doorstroming in de leidingen. Door de lagere doorstroming is 
er een verhoogde kans op verstopping in de leidingen. Een oplossing hiervoor is de 
verkleining van de ontwerpmiddellijn van de binnenriolering naar 90 mm. Door de 
verkleining kan een zelfde stromingsnelheid bereikt worden met minder water. Wel zal er 
extra aandacht voor de ontluchting plaats moeten vinden. Er wordt hier door de NEN 
commissies al over gesproken om dit door te voeren binnen de regelgeving voor 
binnenriolering in nieuwbouw. Dit zou tevens een gunstige ontwikkeling zijn voor de 
leidingtoepassingen in de vloeren. Er zouden zo kleinere sparingen toegepast kunnen 
worden in de vloervelden . Dit zou gunstiger zijn ten aanzien van de plaatsing van een 
toilet. 

PRINCIPE AANSLUITING 

RIOLERING VLOER GOOTMODEL 

[Fig. 5.32: verbinding riolering gootmodel] 

PRINCIPE AANSLUITING 

RIOLERING HOLLE VLOER 

··-

[Fig. 5.33: verbinding ventilatiekanaal holle vloer] 

5.2.9. Waterleiding, gasleiding en elektraleiding 
De waterleiding en gasleiding hebben maar een beperkte diameter ten aanzien van de 
riolering en ventilatiekanalen. Hierdoor is het eenvoudiger om de leidingen in de vloeren 
op te nemen. Bijna altijd worden deze leidingen in de afwerkvloer verwerkt. De voeding 
van deze leidingen wordt verzorgd door de nutsbedrijven . Via de nutsvoorzieningen 
worden deze in de meterkast in de woning ingevoerd. Vanuit de meterkast worden deze 
verder doorgezet in de vloeren en via de schacht naar de verdieping. De koppeling van 
deze leidingen kan ook eenvoudiger tot stand komen. Afhankelijk van de 
materiaaltoepassing van de leidingen kan de koppeling relatief eenvoudig tot stand 
worden gebracht. Deze verbindingen zullen ook geen problemen opleveren bij de 
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koppeling tussen de schacht en de vloeren . Wel zal de gereserveerde ruimte voor de 
leidingen optimaal benut moeten worden. 

5.9. Bevestigingen leidingen en apparatuur 
De bevestiging en de ophanging van de leidingen en de opwekkingsapparatuur zal ook 
extra aandacht moeten krijgen. De leidingen zullen voorzien moeten worden van 
buisklemmen die voorzien zijn van rubberringen die trillingen en geluidsoverdracht 
voorkomen. Dit geeft ten aanzien van de lichte bouwmethoden een verbetering ten 
aanzien van de geluidsuitstraling van installaties en leidingen. Er zijn meerdere bedrijven 
die dit soort buisklemmen en ophangingen produceren. Een van de meest 
vooruitstrevende maatschappijen met producten van een hoge kwaliteit is Müpro. Voor 
allerlei toepassingen en bevestigingen is er een uitvoering die voorziet in reductie van 
overdacht van trillingen. Door de toepassing van deze verbindingsmiddelen kan er een 
stillere installatie verkregen worden met een hoger wooncomfort voor de bewoners. De 
geluidsniveauverbetering is gemiddeld 18 dB(A) bij luchtkanaalbeugels. Door toepassing 
van speciale pluggen kan er een verbetering geboekt worden tot 16 dB(A) volgens de 
fabrikant. Tevens zijn er diverse trillingsdempers die ophanging van de apparatuur 
verbeteren. Het aanbrengen van deze speciale middelen hebben maar een geringe 
meerprijs ten opzichte van de gewone bevestigingsmiddelen. Tevens vergt het 
aanbrengen van de speciale beugels, pluggen en dempers geen meerwerk wanneer het 
meteen bij het plaatsen van apparatuur. Zo kan een kleine ingreep een enorme impact 
hebben op de totale geluidsreductie van een installatie. 

[Fig. 5.34: demper buisophanging, ge/uidsdempende plug en demper voor bevestigingen apparatuur] 

5.10 Bereikbaarheid leidingen. 
De bereikbaarheid van de leidingen zijn belangrijk bij toekomstige uitbreidingen en 
eventueel onderhoud. Binnen de installatieruimte zal er met leidingen gewerkt worden 
die op de constructie vastgezet worden. Door de leidingen niet op te nemen in de 
wanden wordt de flexibiliteit van de installatie vergroot doordat deze altijd bereikbaar 
blijven. De leidingen in de leidingschacht zullen bereikbaar blijven door toepassing van 
een lichte binnenwandconstructie. Door de lichte en niet dragende constructie is het altijd 
mogelijk wanden deels te verwijderen bij grote uitbreidingen of aanpassingen. 
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5.11. Conclusies varianten 
Bij het ontwikkelen van een definitieve variant kwam naar voren dat het moment van 
plaatsing van een element of de deelelementen afhankelijk is van de materiaalkeuze van 
de omhulling van de elementen en andersom. Onderstaand worden de voor- en nadelen 
tegen elkaar afgewogen. 

- Uitvoering omhulling in beton 
Bij de keuze van beton geeft dit voordelen ten aanzien van de geluidsisolatie en 
bevestiging van de installaties binnen de technische ruimte. Hier zal dan ook de voorkeur 
liggen bij het maken van een compleet stapelbaar geheel. Zodat het compleet op de 
bouw aangevoerd kan worden en tijdens de ruwbouw al met de kraan geplaatst wordt. 
Bij deze uitvoering wordt het tevens mogelijk om aan de kern een constructieve functie 
te geven. Nadeel is dat er door een betonnen omhulling een beperkte flexibiliteit 
verkregen wordt. Binnen het element kan het wel flexibel zijn maar buitenom is er maar 
een geringe flexibiliteit. 

- Uitvoering omhulling in metalstud of cellenbeton of systeemwand 
Bij de keuze van metalstud of cellenbeton zal de montage van de elementen plaatsvinden 
in de afbouwfase. Dit geeft voordelen voor de installateur tijdens het monteren van de 
installaties binnen De Kern. Het voordeel zit hier tevens in dat de omhulling en de 
installatie achter elkaar geplaatst worden. In de ruwbouwfase zit is de kans op 
beschadiging of diefstal van de installatieonderdelen veel groter dan deze in de 
afbouwfase aangebracht worden. 

De fase van plaatsing bepaalt ook de mate van prefabricatie van de installatiekern. 
Wanneer er een betonnen omhulling toegepast zal worden zullen de installaties deels 
aangebracht kunnen worden. Tijdens de ruwbouw is er te weinig bescherming voor de 
installaties zodat deze alsnog in een latere fase tijdens de afbouw aangebracht moeten 
worden. 

Uiteindelijke is er gekozen voor de plaatsing van De Kern in de afbouwfase. De keuze 
voor deze manier is op de volgende zaken gebaseerd: 

De plaatsing van de kern bevindt zich niet in de ruwbouwfase, dit geeft een 
kleinere kans op beschadigingen van de elementen en apparatuur door regen, 
wind, stof en onhandige handelingen tijdens het bouwproces. 
De keuze voor materiaal als cellenbeton, systeemwand geeft de mogelijkheden 
voor een flexibeler en beter bereikbare ruimten. 
De plaatsing in de afbouwfase geeft de mogelijkheid om de installatiekeuze 
moment tot een laat tijdstip te verplaatsen; 
De installateur kan snel achter elkaar de installatie aanbrengen; 
De woning zal in de afbouwfase afgesloten kunnen worden. Dit verkleint de kans 
op diefstal van koperen leidingen en dure apparatuur aanzienlijk. Op het moment 
dat er in de ruwbouwfase al een element geplaatst wordt zullen er 
inbraakwerende voorzieningen aangebracht moeten worden. Deze voorzieningen 
kunnen een belemmering zijn die uiteindelijk de flexibiliteit niet ten goede komen. 
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6. PROEFOPSTELLING 

Om een indicatie te krijgen of de plattegronden een reëel beeld voor de praktijk vormen 
is er een één op één proefopstelling gemaakt van de definitieve variant van de kern. 
Deze opstelling is in de werkplaats van de Van Delft groep opgebouwd. De opstelling kan 
dienen als voorbeeld voor opdrachtgevers. Er zijn drie (installatie)varianten opgebouwd 
die in de ruimte toegepast zijn. De eerst variant is de combinatie van een CV ketel en 
een WTW unit in de installatieruimte op de verdieping. De tweede variant is de uitvoering 
van een warmtepomp op de begane grond gecombineerd met de meterkast en de 
schachtruimte. De derde variant is de uitvoering van de begane grond met een 
toiletfunctie. 

6.1. Opbouw proefopstelling 
De achterwand bestaat uit een stalen frame met een houten plaat. Dit frame heeft 
precies de afmetingen van de achterwand. Deze wand dient als stabiele basis voor de 
opstelling. De zijwanden zijn hier tegenaan gezet. In de tussenwand zijn er extra 
voorzieningen gemaakt voor ophanging van de WTW unit. De ophangingpunten zijn 
bevestigd op het regelwerk welke het gewicht van de apparatuur afdraagt naar beneden. 

[Afb. 6.1: wanden proefopstelling] [afb. 6.2 : filter WTW unit] 

De voorzijde van de ruimte is open gelaten voor het maken van foto's. In de praktijk zal 
er vaak aan de voorzijde al een wand aanwezig zijn. Dit in verband met het af kunnen 
sluiten van deze ruimte ter bescherming van diefstal, stof en beschadigingen tijdens de 
afbouw. 

6.2. Opstelling variant CV ketel + WTW unit 
Als eerste is de achterwand geplaatst. Deze was in de proefopstelling al aanwezig. In de 
praktijk zal de achterwand uit een woningscheidende wand kunnen bestaan. Nadat deze 
wand dicht gemaakt was konden de zijwanden aangebracht worden. Als eerste zijn de 
tussenwand en de linkerwand geplaatst. Achtereenvolgens kon de apparatuur 
opgehangen worden: de CV ketel en WTW unit. Bij het ophangen van de apparatuur is er 
rekening gehouden met de benodigde ruimte voor het verwisselen van de filters in de 
WTW unit. Aan de voorzijde van de unit moet er dus een ruimte gereserveerd worden 
waar zich geen apparatuur bevindt om de unit te openen en de filters te kunnen 
vervangen . Na wat meetwerk zijn de apparaten opgehangen. Hierna kon het leidingwerk 
gemonteerd worden. Voor de CV ketel zijn de volgende zaken benodigd: aanvoer 
gasleiding, aanvoer koud water, toevoer warmwater leiding, aanvoerleiding en 
retourleiding CV installatie, rookgasafvoer, toevoer lucht en riolering. Voor de WTW unit 
is er ook het nodige leidingwerk aan te brengen. Aanvoer lucht buitenaf, afvoer naar 
buiten, aanvoer lucht binnen de woning en toevoer lucht binnen de woning . Deze 
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leidingen hebben allemaal een diameter van 0 160 mm zodat dit een enorm stelstel aan 
kanalen geeft in de vloeren en installatieruimte. 

[afb. 6.4: de WTW unit] 

De leidingen van het water en het gas zijn vanuit de vloer rechtstreeks onderin de CV 
ketel ingevoerd. De aanvoer en retourleidingen van de CV installatie zijn aangesloten op 
de verdeler naar de vloeren. Op de retourleiding van de CV installatie is het drukvat 
aangesloten wat een plaats heeft gekregen onder de WTW unit. Als laatste is de 
rioleringsafvoer aangebracht en aangesloten op de standleiding die boven de afvoer 
verder naar boven gaat als ontluchting en ontspanningsleiding in de schacht. Aangezien 
dat er in deze ruimte ook de mogelijkheid is om de wasmachine te plaatsen is er 
rekening gehouden met de afvoercapaciteit voor een wasmachine. De leiding is 
uitgevoerd in 0 40 mm. De condensafvoer voor de WTW unit en de CV ketel zijn ook 
hierop aangesloten. Alle drie de aansluitingen zijn voorzien van een stankslot. 

De rookgasafvoer en luchttoevoer van de CV ketel lopen via de schacht naar buiten toe. 
Deze worden verder naar boven gevoerd en naar buiten doorgezet. Op de WTW unit 
komen de leidingen voor de aanvoer en toevoer van lucht. De leidingen die binnen de 
woning voor de aanvoer en toevoer naar de WTW unit zorgen zijn voorzien van een stuk 
geïsoleerde flexibele leiding voor het reduceren van de geluidsproductie van de unit. 

De leidingen voor de toe- en aanvoer naar de vertrekken in de woning worden via de 
schacht tot stand gebracht. De flexibele leiding wordt vastgezet op een T-stuk welke de 
verdeling naar de vertrekken op de begane grond en de verdieping maakt. De leidingen 
worden door openingen in de wand met de schacht verbonden. Rondom de leidingen 
zullen er brandwerende manchetten geplaatst moeten worden om te kunnen voldoen aan 
de brandwerendheid. De laatste handeling van de proefopstelling was het plaatsen van 
de rechterwand van de schacht. Dit is zo lang mogelijk uitgesteld om een optimale 
bereikbaarheid te hebben. In de praktijk zal deze wand dus als laatste aangebracht 
moeten worden. Voor de bevestiging van de leidingen geeft dit ook weinig problemen, 
deze kunnen aan de tussenwand en het achterstuk bevestigd worden. 

Tenslotte zijn er voor het gehele beeld van de mogelijkheden binnen de ruimte een 
droger en een wasmachine opgesteld op de gereserveerde plaats. Zo hebben we een 
reëel beeld gekregen hoe deze apparatuur binnen de ruimte een plaats heeft gekregen. 

6.3. Opstelling warmtepomp 
Na het demonteren van de vorige opstelling kon de tweede variant opgesteld worden. Als 
eerste moest de tussenwand omgezet worden. De opstelling van de warmtepomp bevindt 
zich op de begane grond in verband met het gewicht van dit apparaat, het droge gewicht 
van het apparaat is 275 kg. Het heeft daarom de aanbeveling om dit apparaat op de 
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begane grond te plaatsen. De meterkast is op de begane grond indeling opgenomen. De 
ruimte op de begane grond naast de meterkast kan ingevuld worden als toiletruimte 
maar dus ook als opstellingsruimte voor de warmtepomp. 

Als eerste is de warmtepomp met de pompkar op zijn plaats gezet. Tijdens het 
verplaatsen bleek pas echt hoe groot en onhandelbaar deze apparaten zijn. Eenmaal op 
zijn plek konden de leidingen aangebracht worden. De leidingen bestaan uit; de 
bronleidingen aanvoer en retour, leiding voor warm en koud water, verwarmingsleidingen 
aanvoer en retour en een afvoer voor afvalwater. De leidingen van het koud- en 
warmwater zijn met knelkoppelingen aan elkaar gezet. De buizen voor de bronleiding zijn 
uit één stuk koper gebogen. Als laatste zijn de verdeler en het drukvat aangebracht met 
de retour en aanvoer leidingen van de verwarmingsi,nstallatie. 

6.4. Opstelling toiletruimte 
De opstelling van de toiletruimte heeft dezelfde afmetingen als de opstellingsruimte van 
de warmtepomp. Deze maten voldoen ook aan de eisen van het Bouwbesluit doordat 
deze als uitgangspunt genomen zijn. In het toilet is men vrij welke soort toilet hier 
ingepast wordt. Een hangtoilet met het reservoir in de wand is hier ook mogelijk. In de 
proefopstelling is er voor een losse pot met stortbak gekozen omdat deze voorhanden 
was in het magazijn. In de hoek is er een kleine handwasbak in het toilet aangebracht. 

[Afb. 6. 7: toiletopstelling] 
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6.5. Opmerkingen 
Tijdens het plaatsen van de wand bij de eerste variant bleek al snel dat het makkelijker 
zou zijn om eerst de tussenwand te plaatsen. Hierop kunnen de voorzieningen bevestigd 
worden voor de WTW unit en de schachtleidingen. Als laatste zal de rechterwand van de 
schacht zelf geplaatst moeten worden om de leidingen te kunnen aanbrengen. 

Tijdens het aanbrengen van de CV leidingen van de installatie worden er door de van 
Delft groep altijd ontluchtingspunten in het leidingsysteem opgenomen. Deze kunnen 
problemen voorkomen tijdens het inregelen van het systeem. Alleen bij het proefmodel 
was hier geen rekening mee gehouden. Door toepassing van een stijgleiding kan de lucht 
naar boven en door het geplaatsteT-stuk kan het CV water verder door het systeem 
stromen. Dit is maar een kleine toevoeging op de totale installatie maar kan grote schade 
aan de CV ketel voorkomen. Dit geeft ook voordelen ten aanzien van het onderhoud. 

De proefopstelling is opgebouwd in de werkplaats bij de van Delft Groep. In deze ruimte 
komen regelmatig monteurs spullen ophalen in het magazijn of de opslagruimte. Vaak 
werd er een kijkje genomen bij de opstelling die er gemaakt werd. Er werd door diverse 
mensen gevraagd wat de redenen waren waarom dit gemaakt werd. Door diverse 
personen werd opgemerkt dat er een minimale ruimte overblijft om alles aan te brengen 
en onderhoud te plegen. Hier komt duidelijk het spanningsveld tussen minimaliseren van 
de ruimte voor de installaties en de werkruimte van de installateur. Er moet uiteindelijk 
een afweging gemaakt worden tussen een werkbare ruimte voor onderhoud en een 
acceptabele reservering van ruimte in de gehele plattegrond . De gereserveerde ruimte 
zal altijd een hogere prioriteit krijgen omdat de keren dat er in de ruimte gewerkt moet 
worden minimaal zullen zijn. 

Op een andere manier kwam het verschil van de praktijk en theorie ook tot uitdrukking 
door een opmerking van een monteur die vertelde dat de leidingen in de praktijk nooit zo 
mooi zouden uitkomen zoals het gemaakt is. De leidingen hadden we toch eigenlijk echt 
wat schuiner en schever moeten maken in de proefopstelling. 
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7.1. Introductie geluid 
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Geluid wordt op diverse manieren opgewekt, voortgeplant en afgegeven. Als eerste is het 
van belang om te weten welk geluidsoverdracht soort zich voordoet. Dit heeft gevolgen 
voor de aanpak en bestrijding van de geluidsoverdracht. De volgende soorten 
geluidsoverdracht kunnen binnen de woningbouw onderscheiden worden: 
- direct luchtgeluid; 
-flankerend luchtgeluid; 
- contactgeluid. 
Bovenstaande geluidsoverdrachten zijn samen te vatten in onderstaande figuur. 

• direct tuch191luîd L_ _______ .,__,. _ __, __ _ 
I I : .. 

\ t I 
I 

.. -· ' / 

[Fig. 7.1: soorten geluidsoverdracht] 

Het belangrijkste bij de bepaling van geluidsisolatie is het maken van onderscheidt 
tussen luchtgeluid en contactgeluid. De maatregelen ter voorkoming van deze geluiden 
zijn behoorlijk verschillend. Dit door de verschillende manier van voorplanting van 
luchtgeluid en contactgeluid. Bij luchtgeluid wordt de lucht direct in trilling gebracht door 
bijvoorbeeld een stem of luidspreker o.i.d. 

Bij contactgeluid wordt een constructie in trilling gebracht door aanstoting als gevolg van 
draaiende machines, luchtkanalen enz. Deze opgewekte trillingen zetten zich voort in de 
constructie binnen een gebouw en kunnen op andere plaatsen als luchtgeluid afgegeven 
worden. Zwaardere constructies van beton worden minder snel in trilling gebracht dan 
lichtere constructies. Oplossingen voor contactgeluid moeten bij de bron aangepakt 
worden. Daarvoor zijn er diverse trillingsdempers en ontkoppelingsbevestigingen 
gemaakt die het overbrengen van de trillingen naar de constructie minimaliseren. 
Flankerend geluidsoverdracht komt tot stand doordat een constructie onderdeel in trilling 
raakt en deze trilling in een andere ruimte voortplant. In deze ruimte straalt dit 
constructiedeel deze trillingen uit in de ruimte, flankerend luchtgeluid. 

De regelgeving voor gebouwen wordt in de NEN 5077 Geluidwering in gebouwen 
beschreven. Het Bouwbesluit stelt uitsluitend eisen ten aanzien van geluidsniveau van 
buiten de woning en dat van de aangrenzende woningen. Er worden echter geen eisen 
gesteld aan de geluidsproductie van installaties binnen de eigen woning. Uit het oogpunt 
van gezondheid, veiligheid en aanvaarbaarheid wooncomfort stelt het GIW wel eisen ten 
aanzien van het geluidsniveau van installaties onder normale gebruiksomstandigheden 
binnen de woning zelf. Er dient ten aanzien van de installaties in de woning te worden 
voldaan aan het schema op de volgende bladzijde. 
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BRON VAN GELUID PRESTATIE EIS GIW MAX. LI;A;K 

INSTALLATIES BUITEN DE WONING VERBLIJFSRUIMTE 

TOILET, KRANEN, DOUCHE, VERWARMING 30 DB(A) 

WARMWATERVOORZIENING, VENTILATIE 

OVERIGE INSTALLATIES ZOALS: 

BINNENRIOLERING, POMPINSTALLATIE 35 DB(A) 

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN 

INSTALLATIES IN DE WONING 

VERWARMING WARMWATERVOORZIENING 30 DB(A) 

EN VENTILATIE 

TOILET, BAD DOUCHE EN OVERIGE INSTALLATIES 40 DB(A) 

INSTALLATIES BUITEN DE WONING ANDERE RUIMTE 

TOILET , KRANEN , DOUCHE , VERWARMING 

WARMWATERVOORZIENING, VENTILATIE 35 DB(A) 

OVERIGE INSTALLATIES ZOALS: 

BINNENRIOLERING, POMPINSTALLATIE 40 DB(A) 

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN 

[Tabel 7. 2: GIW e1sen t.a.v. mstallat!egelwd] 

7.2. Opzet berekeningen 
Om inzicht te verkrijgen wat de invloeden zUn van de geluidsbronnen binnen de 
installatieruimte en om te beoordelen wat deze voor geluid produceren buiten 
installatieruimte zal er een berekening gemaakt. Als eerste wordt er een theoretisch 
model opgesteld worden welke facetten hier invloed op hebben en welke combinaties hier 
mogelijk zijn. Onderstaand model geeft een overzicht van theoretische opzet van de 
geluidsberekeningen. 

11Norotioche opzot goluidoborakaning Do Kom 

Omhullng w .. den Index fl 
1. Seb>n Afhankelijk van rnall!!riaal 
2. Melal studwand • f.bsorptie 
3. SyslleemWand - Relleclie 
4. Gipswand 
5. ... 

Geluidvormogen nivaMI bron- Combinalioo bronnon 
- (afzondoJtljk) 1. CV+ wtw 
1. CVk.etel 2. CV + boier + wtw 
2. Warmtilpomp 3. War~"1' + wtw 
3. Mechaniodle ventilatie unit 4. CV+mv 
4. ( zonnelboiler 5. . .. 
s. Wasmachine 
6. Droger 
7. . .. 

~ 11jdoduur /aobruikodu ... 100% 

ThoonatiKho -tslng van do vari.nten 
Variant 1 t/m 4 

Fj 

[Fig. 7.3: schema opzet geluidsberekeningen] 

Lp zennlmte ... 
Geluid:!rukniveau Ontvang1tru1mte 
Volgens NEN '!JJn: Geluiddrukniveau 
Geluià.vering gebou-
wen 

Lw+ Lp 
Geluidvermogen 
bron + geluid-
drukniveau . Volgens 
NEN fiJn: Geluid-
wering gebouwen 

V 
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7.3. Berekeningen 
Aan de hand van de 1550 24 publicatie is er een luchtgeluid indicatieberekening gemaakt 
van de effecten van materiaaltoepassingen (van de wanden, vloer en plafond) en 
geluidwering ervan. Wat zijn de gevolgen van onder andere een materiaaltoepassing. In 
bijlage E staan de gegevens van de berekeningen. De basis van de berekeningen is 
gebaseerd op de gegevens van de fabrikanten van de technische apparatuur en de 
materialen die toegepast zijn. Bij de berekeningen is de indeling van de referentiewoning 
van 5enterNovem gebruikt. Onderstaande tekening laat de plattegrond zien van de 
situatie. Het zendvertrek is de installatieruimte van De Kern. De ontvangstruimte bestaat 
uit een (slaap)kamer op de verdieping. 

[Fig. 7.4: schema opzet ge/uidsberekeningen] 

Als eerste is de materiaalvariant bekeken waar de wanden, vloer en plafond van beton 
zijn. Kenmerkend voor het materiaal beton is de lage absorptiefactor. Het materiaal kan 
maar weinig geluid opnemen en reflecteert het meeste geluid weer terug de ruimte in. 
Het materiaal heeft een goede geluidisolerende werking bij lage frequenties. Bij geluiden 
met een hogere frequentie is de isolerende werking van het beton minder. 

Bij andere berekeningen is er één van de variabele veranderd. Voor de wanden zijn er 
andere toepassingen doorgevoerd. Er is een uitvoering gemaakt waarbij er twee bronnen 
binnen de installatie actief zijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Op het gebied van de 
wanden is er gekeken wat de invloeden zijn van andere typen wanden. Voor een wand 
van cellenbeton en metalstud is er gekeken naar de gevolgen voor de geluidsisolatie bij 
toepassing van deze materialen. Ook is er gekeken naar de invloed van toepassing van 
een akoestisch plafond en de toepassing van een vloerbedekking op de vloer. De 
absorberende oppervlakte van een ruimte heeft grote invloed op de geluidwering van een 
ruimte. 

Bij het opstellen van de berekening volgens figuur 7.3. zijn eerst de geluidniveaus van de 
apparatuur binnen de installatieruimte achterhaald bij de fabrikanten van de apparatuur. 
Hier stuitten we op een probleem. Geen van de CV ketel fabrikanten heeft gegevens per 
oktaafband beschikbaar. Voor de WTW unit en de MV unit zijn hiervan wel gegevens 
bekend. Als basis voor alle berekeningen is daarom de WTW unit als geluidsbron binnen 
de ruimte gebruikt. Gegevens die veranderen zijn het wandtype (beton, cellenbeton, gibo 
of metalstud) en zo een inzicht te krijgen in de geluidsisolatie van de wand. Tevens is er 
gekeken naar welke verbeteringen er geboekt worden door het aanbrengen van een 
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geluidsabsorberende plafondafwerking en het aanbrengen van een vloerbedekking en 
wat het effect op de geluidsdemping is. De gegevens van de metingen zijn terug te 
vinden in bijlage E. 

7.4. Praktijk metingen 
Het doel van de metingen is het verkrijgen van reële data van een werkende installatie in 
een soortgelijke installatieopstelling als bij De Kern toegepast kan worden. Aan de hand 
van de gemaakte berekeningen kan er een vergelijking gemaakt worden of de berekende 
waarden een juiste weergave geven. 

De praktijkmetingen hebben plaatst gevonden in een woningproject Gostertuin te 
Tilburg. Dit is een nieuwbouwproject met 88 woningen die door de woningbouwstichting 
Tiwos geëxploiteerd worden. Het gaat hier om een grondgebonden woning met een 
toepassing van een warmtepomp en WTW unit. Bij de gemeten ruimte was er een 
opstelling van een WTW unit in combinatie met een warmtepomp. Bij de warmtepomp 
was tevens nog een warmtewisselaar geplaatst. 

Als wijze van proef is voordat er een meting volgens de normen gemaakt zou worden een 
indicatiemeting gemaakt met een decibelmeter. Dit gaf tevens de kans om de situatie te 
beoordelen en een indruk te krijgen van de indeling en materialen binnen de woning. Een 
deel van de woningen zou die week erna opgeleverd worden. Een deel van het project 
was nog in volle gang en daarbij was er tijdens de metingen veel bedrijvigheid op de 
bouwplaats. De ligging van het project, aan de rand van de ring in Tilburg was niet 
gunstig voor de metingen. 

Tijdens het uitvoeren van de metingen bleek al snel dat er een veel te hoog achtergrond 
geluidsniveau aanwezig was. En dat er geen representatieve waarden gemeten zouden 
kunnen worden. 

Dit werd veroorzaakt door geluiden van buiten de woning: 
• Achtergrond geluiden van de naast gelegen bouwplaats: werkgeluiden, radio's, 

gereedschap en materieel; 
• Achtergrond geluiden van de naast gelegen woonwijk: auto's spelende kinderen; 
• Achtergrond geluid van de naast gelegen ringweg Oost van Tilburg. 

Geluiden van binnen de woning: 
• Geluiden veroorzaakt door de warmtewisselaar en bronleidingen van de 

aanwezige warmtepomp. Dit werd veroorzaakt doordat niet alle warmtepompen 
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van het gehele project in werking waren. Er zat ook nog veel lucht in de leidingen, 
deze moesten nog ontlucht worden door de installateur van de warmtepompen. 

• Het ontbreken van kierdichtingen onder de deuren, dit geeft ook een enorm 
geluidslek. 

Wanneer men reële waarden zou willen meten van een installatie in werking zou dit in 
een laboratorium met twee geluidsdichte kamers gedaan moeten worden. Hier zijn geen 
invloeden van buiten en kan men dus zuiver de werkende installatie en de constructie 
testen. In bijlage E zijn de waarden terug te vinden van de meetwaarden binnen de 
installatieruimte en de naastliggende ruimte. 

7. 7. Conclusies meetresultaten 
Bij de theoretische bepaling van de geluidsoverdracht zijn er een aantal problemen naar 
voren gekomen waar tegenaan gelopen is die gevolgen hebben voor de uitvoering van de 
berekeningen en metingen. 

Bij de inventarisatie van de geluidgegevens van de installatieapparatuur kwamen de 
volgende problemen naar voren. Er zijn diverse CV ketel fabrikanten benaderd voor het 
verstrekken van gegevens met betrekking tot de geluidsproductie van de apparatuur. 
Deze gegevens zijn benodigd voor de toetsing aan de GIW eisen. Maar geen van de 
fabrikanten konden hier de juiste gegevens verstrekken. Er werd ook verteld dat er bij de 
fabricage van de ketels nagenoeg geen prioriteit gegeven wordt aan de geluidsproductie 
van de apparatuur. Deze eisen worden ook vaak achterwege gelaten ten aanzien van 
kostenreductie van de productie van de ketels aangezien dat deze norm niet opgenomen 
is in het keurmerk van de ketels. Kortom het komt er op neer dat de markt niet de 
benodigde gegevens kan overleggen van de apparatuur. Het wordt zonder deze gegevens 
erg moeilijk om deze waarden te controleren en te toetsen aan de opgestelde GIW eisen. 

Bij de metingen van luchtgeluid van installatiegeluid is het niet mogelijk om zuiver alleen 
luchtgeluid te meten binnen een ruimte. Trillingen van de in werking zijnde installatie zal 
doorgegeven worden aan de constructie wat o.a. contactgeluid en flankerend geluid tot 
gevolg zal hebben in de ruimte, achterliggende constructie en vloeren. Zo kan het geluid 
zich dus voortplanten via een vloer of wand en als luchtgeluid afgegeven worden in de 
naastgelegen ruimte. Zoals eerder al aangegeven kan het probleem van contactgeluid 
opgelost kunnen worden door toepassing van bevestigingsmiddelen met rubberen ringen 
of manchetten. Hierdoor kan de aanstoting van de constructie aanzienlijk gereduceerd 
worden. 

Het frequentiegebied waar de apparatuur het meeste geluid zal produceren is in de lage 
frequenties tussen de 125 en 500 Hz. Op deze frequenties zal de omliggende constructie 
het best moeten isoleren. Deze geluiden worden geproduceerd door de in werking zijde 
apparatuur en als gevolg van de in werking zijnde apparatuur, de achterliggende 
constructie. Het bestrijden van de geluiden van de apparatuur zelf wordt door de 
fabrikanten steeds beter geoptimaliseerd. De achterliggende constructie zelf kan door 
een hogere massa van het materiaal of een goede ontkoppeling in de bevestiging van de 
apparatuur minder trillingsgevoelig gemaakt worden. 

Een praktijkmeting van een in werking zijnde installatie was helaas niet realiseerbaar was 
zonder externe of interne invloeden. Hierdoor zijn de gemeten gegevens niet te 
vergelijken met de berekende waarden. 
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Deel E: Conclusies en aanbevelingen 

8. CONCLUSIES 

8.1. Antwoorden deelvragen 
In de opzet van het onderzoek zijn er vragen gesteld die in hoofdlijnen de structuur van 
het onderzoek weergeven. Deze kunnen aan de hand van het afstudeeronderzoek 
beantwoordt worden. 

1. Welke relevante bestaande oplossingen zijn er op het gebied van integratie tussen 
gebouw en installatie? 
De eerste aanzet tot integratie van gebouw en installatie is door de SAR (stichting 
Architecten Research) onder leiding van John Habraken gedaan. Als alternatief op de 
toegepaste massawoningbouw werd een systeem ontwikkeld met scheiding van drager 
en inbouw. De drager is een constructie met een publieke functie waarin woningen 
worden gemaakt (inbouw). Hiermee werd zeggenschap van de gebruikers over de 
woningen verkregen. De SAR is later verder gegaan als stichting "Open Bouwen". 
Praktische voorbeetden van deze drager en inbouw theorie zijn de woningen Keijenburg 
van Frans van der Werf. Deze gebouwen hebben inmiddels een renovatieronde gehad na 
circa 25 jaar en hierbij is gebleken dat de bouwkundige en installatievoorzieningen van 
de woningen grotendeels achterhaald waren. Grootste veroorzaker hiervan is de toename 
van de technische installaties zoals ventilatiesystemen als gevolg van de toename van 
wettelijke voorschriften en regels. 

2. Welke varianten zijn er mogelijk binnen de randvoorwaarden van de installatiekern? 
De varianten waarmee geëxperimenteerd is zijn terug te vinden in hoofdstuk 5.3. Het 
belangrijkste uitgangspunt was dat 80% van de gebruikelijk woninginstallaties te 
realiseren zijn binnen de ruimte van De Kern. Of deze ruimte ook zal voldoen in de 
toekomst hangt grotendeels af van de ontwikkelingen op het gebied van de technische 
installaties binnen de woningen. Wanneer deze nog veel zullen toenemen is het voordeel 
waarschijnlijk te verwaarlozen. De verwachting is overigens niet dat deze nog extreem 
zal toenemen. 

3. Hoe kan De Kern als een concept in de bouwwereld geïntroduceerd worden? 
Dit zal zo zorgvuldig mogeHjk gedaan moeten worden. Het betrekken van diverse 
partijen bij het concept biedt in dit geval voordelen ten aanzien van uitwisseling van 
kennis, eisen en wensen. Dit is essentieel voor de introductie binnen de bouwwereld en 
het verkrijgen van draagvlak voor het concept De Kern. 

4. Is het mogelijk door toepassing van de Kern te voldoen aan de eisen van de GIW 
2007? 
Voorafgaand aan het onderzoek is dit als uitgangspunt genomen. Op het moment dat het 
in theorie klopt is het altijd maar de vraag of dit ook het geval is wanneer er een 
praktijkgeval bekeken wordt. Hier komen toch vaak nog andere invloeden en 
beperkingen naar voren. De GIW stelt behoorlijk strenge eisen aan de invloeden van 
installatiegeluiden. Uit de berekeningen van geluiddrukniveaus is naar voren gekomen 
dat deze eisen niet gemakkelijk te realiseren zijn. Een ander probleem is het ontbreken 
van goede geluidsgegevens bij de fabrikanten en leveranciers. De eisen die gesteld zijn 
kunnen niet door de producenten van apparatuur aangeleverd worden. Deze hebben 
geen geluidsgegevens van de apparatuur beschikbaar zodat er moeilijk zaken te 
controleren zijn. 

5. Hoe kan de technische installatie binnen de woning gemaakt worden zodat deze 
flexibel, bereikbaar en aanpasbaar is en voldoet aan de gestelde eisen? 
De installatie wordt zo compact mogelijk in de kern aangebracht waarbij de eisen en 
regels waar aan voldaan moet worden in acht genomen worden. Hoe dit gedaan is te 
lezen in hoofdstuk 5.3. en de beschrijving van de opbouw van de proefopstelling in 
hoofdstuk 7. 
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Beantwoording van de hoofdvragen van de methodiek opzet 
1. Welke woningen zijn er in het verleden gebouwd met extra aandacht voor een 
flexibele indeling ten aanzien van aanpasbare leidingen? 
De eerste aanzet is door de SAR gedaan. Hierna zijn er diverse woningconcepten 

gebaseerd op het Open Bouwen uitgevoerd. Een analyse van een aantal opmerkelijke 
oplossingen zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.1 Analyse relevante innovaties. 
2. Welke toepassingen zijn er op het gebied van vloeren met betrekking tot de integratie 
van installatie en constructie? 
Er zijn in de laatste tien jaar diverse ontwikkelingen te zien op het gebied van de 

flexibele vloeren. Steeds meer fabrikanten passen hun product aan naar de marktvraag. 
In hoofdstuk 3.2. Analyse vloerentypen zijn staan de meest voorkomende vloeren in de 
woningbouw geanalyseerd. 
3. Welke innovaties zijn er op het gebied van leidingruimte en installaties binnen de 
woningen? 
In het horizontale vlak zijn er diverse oplossingen voor de opname van leidingen in 

vloeren. In het verticale vlak zijn er weinig tot geen oplossingen voor. Tijdens het 
onderzoek zijn de mogelijkheden hiervoor bekeken. De beschrijving van de 
mogelijkheden is terug te vinden in hoofdstuk 5 ontwikkeling Kern. 
4. Welke mogelijkheden zijn er tot een integratie van de installatieruimte en de 
leidingen? 
Tijdens het onderzoek zijn de mogelijkheden hiervoor bekeken. De beschrijving van de 

mogelijkheden is terug te vinden in hoofdstuk 5 ontwikkeling Kern. 
5. Welke installaties zijn binnen de woningbouw benodigd? 
Deze eisen staan vermeldt in hoofdstuk 5.1 onderdelen Kern. Hier staan de onderdelen 

inclusief de van toepassing zijnde NEN normen vermeldt. In hoofdstuk 5.2 worden de 
wettelijke eisen vergeleken met de eisen die het GIW stelt. In dit hoofdstuk wordt tevens 
vermeld welke zaken betrekking hebben op het installatie concept. 
6. Waarin zal de omhulling van de installatieruimte moeten voorzien? 
De omhulling moet voorzien in een afsluiting van de installaties en de omliggende 

ruimten die zo bescherming biedt tegen brand, geluid en voorzien in thermische isolatie. 
7. Hoe kan de verbinding gemaakt worden tussen de verticale en horizontale onderdelen 
binnen de woning? 
Deze verbinding zal gemaakt kunnen worden door de koppeling van de verticale en 

horizontale leidingen door middel van een flexibele verbinding. Deze verbinding zal van 
een zware kwaliteit moeten zijn en voldoen aan de isolatie eisen. Hoe dit gerealiseerd 
kan worden staat beschreven in hoofdstuk 5.8. 
Hoe kan dit product binnen de bouwwereld geïntroduceerd worden? 
Op dit moment is er nog geen markt introduceerbaar product. Het onderzoek heeft 

bijgedragen aan een het vormen van een concept wat de potentie heeft om tot een 
marktproduct te komen. Om tot dit product te komen zal in de komende periode 
onderzoek plaats moeten vinden met diverse invloedrijke bouwpartijen zoals fabrikanten 
en woningbouwcorporaties en ontwikkelende aannemers. 
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8.2. Eindconclusie 
Voorafgaand aan het onderzoek is er als doel gesteld inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden voor een industrieel vervaardigd bouwkundig element wat alle 
installatietechnische onderdelen voor grondgebonden woningen kan bevatten. Het 
element moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en de flexibiliteit van de 
gehele woning. Ander uitgangspunt was de mogelijkheid dat 80% van alle 
woninginstallaties te realiseren zijn binnen deze ruimte. Het element moet voorzien in de 
invoer van nutsvoorzieningen en deze na eventuele opwekking doorgeven naar de 
afgiftepunten binnen de woning. De ontwikkeling van de technisch installaties binnen de 
woningbouw hebben een enorme invloed gehad op de ruimte die voor de installaties 
gereserveerd worden. Dit wil niet zeggen alleen de opwekkingsapparatuur zelf, maar in 
het bijzonder de transportleidingen hebben een grote impact op de structuur van een 
gebouw. De transportleidingen met de grootste diameter van de woninginstallaties zijn 
de ventilatiekanalen. 

De totale flexibiliteit van een woning hangt af van de vloerkeuze. Wanneer de keuze valt 
op een flexibele vloer zal het ook eenvoudiger worden om een aansluiting te vormen met 
de stijgleidingen van de installatie. De koppeling van de leidingen is afhankelijk van het 
moment van plaatsing van de installatiekern. De keuze van het moment van plaatsing 
van een element of de deelelementen is afhankelijk van de materiaalkeuze en andersom. 
De fase van plaatsing bepaalt dus ook de mate van prefabricage van de elementen. De 
keuze van prefab (deel)elementen van de vrachtwagen is alleen mogelijk in de 
ruwbouwfase. De keuze van het materiaal van de omhulling zou hier dan op staal of 
beton uitkomen. Uit het oogpunt van flexibiliteit heeft het echter de voorkeur om de 
deelelementen in de afbouwfase te plaatsen. Hierdoor wordt de wandkeuze beperkt tot 
licht bouwmateriaal uit deels prefab onderdelen. In het onderzoek zijn de mogelijkheden 
bekeken voor toepassing van lichte wandsystemen en beoordeeld op de eigenschappen 
van de materialen. 

Op het gebied van de regelgeving en voorschriften is ingezet om te voldoen aan de eisen 
van de GIW publicatie 2007. Deze aanvullende eisen ten aanzien van de wettelijke eisen 
zijn op het gebied van installatiegeluid veel scherper gesteld dan de wettelijke eisen. Aan 
de hand van een berekeningsmethode van de geluiddrukniveaus binnen de 
installatieruimte en in een naastgelegen ruimte is er bepaald of de wanden kunnen 
voldoen aan de GIW geluidseisen. Uit deze berekeningen blijkt dat alleen een metalstud 
wand van de bekeken wandtypen kan voldoen aan de GIW norm maximaal 30 dB(A) in 
een ontvangruimte bedoeld als verblijfsruimte. De problemen zijn er voornamelijk bij 
lage frequentiegebieden. In deze berekeningen zijn tevens mogelijkheden bekeken die de 
geluidsisolatie van de ruimte en wand verbeteren. Door toepassing van een groter 
absorberend oppervlak in de zendruimte kunnen er verbeteringen geboekt worden. 
Een ander probleem is dat de praktijk, in dit geval de fabrikanten van de technische 
apparatuur geen geluidsgegevens aan kunnen leveren die wel benodigd zijn bij de 
bepalingsmethoden of men voldoet aan de GIW eisen. In de praktijk is het ook zo dat 
men bij metingen nooit zuiver alleen luchtgeluid kan meten. Door trillingen, flankerend 
en contactgeluid worden er waarden gemeten die niet alleen door luchtgeluid veroorzaakt 
worden. Een ander probleem bij het uitvoeren van een praktijkmeting bleken de externe 
geluidsinvloeden van een bouwplaats en een naastgelegen drukke rondweg. 

Uit het complete onderzoek kan geconcludeerd worden dat het concept De Kern 
technisch realiseerbaar is. Een geheel universeel prefab element zal voorlopig alleen nog 
niet haalbaar zijn. Er zijn binnen de bouw nog teveel verschillende bouwvormen en 
bouwonderdelen die een te geringe afstemming hebben om tot een totaal concept te 
komen. Dit kan wel bereikt worden wanneer invloedrijke bouwpartijen en fabrikanten 
overtuigd zijn van een totaalconcept. Op het moment dat deze partijen hun producten 
gaan vormen naar bijvoorbeeld de SlimBouwen® visie. 
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8.3. Aanbevelingen 

Octrooiaan vraag 
Bij de aanvang van het afstudeeronderzoek is er ook ter sprake gekomen op welke 
manier het idee van het concept de kern eventueel beschermd kan worden. In eerste 
instantie is er vanuit gegaan dat hierop octrooi aangevraagd zou kunnen worden. Aan de 
hand van dit gegeven is er ook gekeken naar andere oplossingen en gepatenteerde 
onderdelen. Tijdens het onderzoek is er door de van Delft groep aangegeven dat er op 
het concept geen patent aangevraagd zal worden. Bij de verdere ontwikkeling naar een 
compleet product is dit voor het bedrijf in combinatie met een aantal andere producenten 
wellicht een waardevolle aanvulling. Als hoofdzaak ter bescherming van het idee maar 
tevens het voorkomen van afbreuk van naam in combinatie met een verkeerde 
toepassing van eventuele concurrenten. 

Vervolgonderzoek 
Gezien het tijdsbestek van het afstuderen is er naar verhouding met de rest van het 
onderzoek relatief weinig aandacht besteedt aan de marktintroductie van het concept. 
Tijdens de haalbaarheidsstudie is de nadruk gelegd op het analyseren van de knelpunten 
en mogelijke oplossingen hiervoor. Een technisch realiseerbaar ontwerp is een goed 
vertrekpunt voor een marktconcept. De introductie van een product of concept is vaak 
een lange periode waar veel tijd en energie in gestoken moet worden. Uit conclusies van 
andere rapporten specifiek gericht op de marktintroductie blijkt dat het introduceren van 
een product of concept een lang proces is. Er ontstaat een grotere kans van slagen 
wanneer alle bouwpartijen het concept omarmen. De marktintroductie van het concept 
zou een aanbeveling kunnen zijn voor een vervolg onderzoek van dit onderwerp. 

Branchepartners 
Om tot een goede marktintroductie van het concept te verkrijgen is het belangrijk dat 
meerdere bouwpartners het idee omarmen. Wanneer de diverse partijen hun producten 
of processen afstemmen op elkaar komt er vanzelf meer draagvlak met een uiteindelijke 
geaccepteerd product. Hier ligt misschien nog een kans om één of meerdere fabrikanten 
van CV ketels te benaderen voor participatie in het concept. Zo ontstaat er een 
mogelijkheid om testen uit te voeren waarbij in een geconditioneerde ruimte de 
geluidsniveaus te meten en het product zondanig werkend maken dat het voldoet aan de 
GIW eisen. Dit kan voor de fabrikanten ook een meerwaarde vormen dat hun producten 
voldoen aan de GIW eisen bij opname in het concept van De Kern. 

8.4. Evaluatie onderzoek 
In alle opzichten is het afstudeeronderzoek een zeer leerzaam proces geweest. Door het 
brede scala van onderwerpen was het een interessant onderzoek. Hier lag soms het 
gevaar dat er te diep op bepaalde onderdelen in gegaan werd binnen het tijdsbestek. 
Echter ontbrak soms juist de tijd om onderdelen tot op de bodem uit te zoeken. Tijdens 
het proces is naar voren gekomen dat zaken waar je zelf geen invloed op hebt vaak 
bepalend zijn voor de voortgang van het totale proces. Op sommige momenten had er bij 
een gedetailleerde planning een betere voortgang gerealiseerd kunnen worden. Dit is 
voor mijzelf wel een belangrijk leerpunt. De voortgang ging wel eens met wat pieken en 
dalen maar heeft uiteindelijk nooit tot volledige stagnatie van het onderzoek geleid. 
Tijdens het vergaren van relevante informatie was het soms moeilijk te bepalen waar de 
informatie te vinden was maar na overleg met een van de begeleiders was dit vaak weer 
snel opgelost. 

Medewerking bedrijf en medewerkers 
De medewerking van het bedrijf en de medewerkers zelf heb ik als zeer positief ervaren. 
In eerste instantie vonden de contacten alleen plaats met de begeleider vanuit het 
bedrijf. In een later stadium is er voor de input vanuit de praktijk regelmatig overleg 
geweest met een van de werkvoorbereiders van het bedrijf. De bouw van de 
proefopstelling is gemaakt in de werkplaats van het bedrijf. Dit was zonder de hulp van 
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de medewerkers niet gelukt. Tijdens de uitvoering van de proefopstelling is er regelmatig 
overleg gepleegd met medewerkers over de uitvoering en de indeling. Het maken van de 
één op één proefopstelling is zeer nuttig gebleken. De opmerkingen van de diverse 
monteurs en werkvoorbereiders van het bedrijf heb ik als zeer waardevol ervaren. Het 
spreekt allemaal meer tot de verbeelding dan op een tekening. Op het gebied van 
installatietechniek was het ook erg interessant. Het grootste voordeel van de opbouw in 
de werkplaats was de aanwezigheid van het magazijn . Hieruit konden alle benodigde 
materiaal en materieel gebruikt worden. 

Aan het einde van het afstudeeronderzoek is het bedrijf ook nog gevraagd naar het 
verloop van het onderzoek aan de hand van een aantal vragen. 

- Welke verwachtingen had de van de Delft groep voor de installatiekern bij aanvang van 
het onderzoek? 
De verwachting was om door middel van een onderzoek te bezien of het mogelijk is onze 

ervaring met de bouw van het eigen kantoor met de installatiekolommen te vertalen naar 
de woningbouw. 

- En hoe zijn de verwachtingen nu aan bijna het einde van het onderzoek? 
Bovengenoemde verwachting is tijdens en aan het einde van het onderzoek niet 

veranderd. 

- Welke toekomstige mogelijkheden ziet de van delft groep voor de toepassing van de 
installatiekern? 
Na afronding van het onderzoek gaan wij opzoek paar partijen die de installatiekern 

willen toepassen in hun projecten. De eerste verkennende gesprekken zijn hiervoor 
gaande. 

- Is het bedrijf van plan om nog vervolg onderzoeken te koppelen aan De Kern? En zo ja 
op welke gebieden zou er volgens jullie nog meer onderzocht moeten worden? 
Stap 1: is onze visie en resultaten van het rapport gaan toetsen bij diverse 

marktpartijen en toepassen in een aantal pilotprojecten. 
Stap 2 : ervaring uit stap 1 verwerken in definitieve uitvoering. 

- Tijdens het onderzoek is aangegeven dat er geen octrooi aangevraagd zal worden door 
het bedrijf. Wat zijn I waren de voornaamste redenen hiervoor? 
Wij willen onze visie graag delen met anderen om zo relaties op het bouwen met andere 
partijen en hiermee ons bedrijf te laten groeien. Verdere ontwikkeling en toepassing van 
De Kern zal plaatsvinden met deze relaties. 
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Afb. 3.25: Breedplaat vloer 
Fig. 3.26: Typering scheidingswanden volgens Jellema 
Afb. 3.27: Stapelbouw 
Afb. 3.28: Tunnelbekisting 
Afb. 3.29: Prefab elementencasco 
Afb. 3.30: Houtskelet elementen 
Fig. 3.31: Gevels referentiewoning, SenterNovem 
Fig. 3.32: Plattegrond referentiewoning SenterNovem 
Tab. 3.33: Overzicht referentiewoningen, SenterNovem 
Fig. 3.34-3.36: Logo's NEN, ISSO en GIW 
Fig. 3.37: Schema TripleP model (planet, profit, people) vs SlimBouwen® 
Fig. 3.38: Opeenvolgend proces Slimbouwen® 
Fig. 3.39: Schema programma van eisen 
Fig. 3.40: Aandachtspunten 

Hoofdstuk 4: Marketing 
Afb. 4.1: Polynorm woning Eindhoven 
Afb. 4.2: Bruynzeel keukenblok 
Afb. 4.3: Drukke architectuur vormen 
Afb. 4.4: Woonerf 
Afb. 4.5: VBI leidingvloer 

15 [Y] 
15 [Y] 
16 [Y] 
16 [Y] 
16 [AG] 
17 [AM] 
18 [db] 
19 [Z] 
19 [Z] 
19 [V] 
20 [V] 
20 [AN] 
20 [AN] 
21 [db] 
21 [T] 
22 [T] 
22 [Q] 
23 [db] 
23 [db] 
23 [db] 
23 [db] 
24 [db] 
24 [db] 
25 [AO] 
25 [db] 
26 [db] 
28 [db] 
28 [db] 
28 [db] 
28 [db] 
29 [AR] 
29 [AR] 
30 [AR] 
31 [AV] 
33 [lvh]* 
34 [AF] 
35 [db] 
36 [db] 

38 [BC] 
38 [BC] 
39 [B] 
39 [B] 
40 [W] 

Fig. 4.6: Maskerade woningen Veenendaal pag. 40 [W] 
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Afstudeeronderzoek "De Kern' 

Fig. 4. 7: Principe Maskerade woning : basisvolume met uitbreidbare modulen 
Fig. 4.8: Weergave gefaseerd ontwikkelingsproces 
Afb.4.9 t/m 4.11: Leidingschachten in combinatie met Infra+ vloer .. 
Tabel 4.12: Overzicht mate van prefabricage 

Hoofdstuk 5: Ontwikkeling Kern 
Tabel 5.1: Ruimte temperaturen conform ISSO/GIW eisen 
Tabel 5.2: Ventilatiecapaciteit per ruimte volgens het Bouwbesluit 
Tabel 5.3: Luchtkwaliteit per ruimte 
Tabel 5.4: Verdunningsfactor 
Tabel 5.5: Luchtsnelheid in kanalen 
Tabel 5.6: Meetcontrole luchtinregeling 
Tabel 5. 7: Geluidseisen Bouwbesluit 
Tabel 5.8: Geluidseisen GIW 
Fig. 5.9: Schema relatie schacht woning 
Fig. 5.10: Meterkastplaat + minimale afmetingen 
Fig. 5.11: Minimale maten toilet 
Fig. 5.12 en 5.13: Variant 1 begane grond en verdieping 
Fig. 5.14 en 5.15: Plattegronden begane grond en verdieping variant 2 
Fig. 5.16: Plattegronden begane grond variant 3 
Fig. 5.17: Plattegrond verdieping variant 3 
Fig. 5.18: Reservering ruimten 
Fig. 5.19: Plattegrond beganegrond definitief 
Fig. 5.20: Plattegrond verdieping definitief 
Fig 5.21: Toiletruimte met planchet opstelling breedte 300 mm 
Fig 5.22: Toiletruimte met reservoir opgenomen in de wand breedte 210mm 
Fig 5.23: Toiletruimte met optimaal reservoir in de wand breedte 125mm 
Fig. 5.24: Variant CV ketel en WTW unit 
Fig. 5.25: Variant CV ketel, boiler en MV unit 
Fig. 5.26: Variant warmtepomp begane grond 
Fig. 5.27: Plaatsing WTW unit op verdieping 
Fig. 5.28: Variant zonneboiler 
Fig. 5.29: Toilet begane grond 
Fig. 5.30: Verbinding ventilatie gootmodel 
Fig. 5.31: Verbinding ventilatiekanaal holle vloer 
Fig. 5.32: Verbinding riolering gootmodel 
Fig. 5.33: Verbinding ventilatiekanaal holle vloer 
Fig. 5.34: Demper buisophanging, geluidsdempende plug ... 

Hoofdstuk 6: Proefopstelling 
Afb. 6.1: Wanden proefopstelling 
Afb. 6.2: Filter WTW unit 
Afb. 6.3: Opstelling CV ketel + WTW unit 
Afb. 6.4: De WTW unit 
Afb. 6.5: Opstelling warmtepomp 
Afb. 6.6: Geopende warmtepomp 
Afb. 6. 7: Toiletopstelling 
Afb. 6.8: Meterkastruimte 

Hoofdstuk 7: Geluidsoverdracht 
Fig. 7.1: Soorten geluidoverdracht 
Tab. 7.2: GIW eisen t.a.v. installatiegeluid 
Fig. 7.3: Schema opzet geluidsberekeningen 
Fig. 7.4: schema opzet geluidsberekeningen 
Afb. 7.5: foto's installatie opstelling Oastertuin Tilburg 
[db]* door Dennis Bommeljé 
[lvh] * door Leo van Haren 

40 [W] 
41 [AF] 
41 [db]* 
42 [db] 

46 [P] 
51 [P] 
53 [P] 
54 [P] 
54 [P] 
58 [P] 
61 [P] 
61 [P] 
63 [db] 
64 [db] 
64 [db] 
65 [db] 
65 [db] 
66 [db] 
66 [db] 
67 [db] 
67 [db] 
67 [db] 
68 [db] 
68 [db] 
68 [db] 
69 [db] 
69 [db] 
70 [db] 
70 [db] 
71 [db] 
71 [db] 
72 [db] 
72 [db] 
73 [db] 
73 [db] 
74 [db] 

76 [db] 
76 [db] 
77 [db] 
77 [db] 
78 [db] 
78 [db] 
78 [db] 
78 [db] 

80 [N] 
81 [P] 
81 [db] 
82 [db] 
83 [db] 
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Bijlagen onderzoek De Kern 
Haalbaarheidsstudie naar een (deels) prefab installatieonafhankelijke ruimte ter 

verbetering van de kwaliteit en flexibiliteit van de grondgebonden woningen. 



Afstudeeronderzoek "De Kern' 

Bijlage A: Tabellen analyses 

De analyse van de diverse vloertypen, binnenwanden en montagevolgorde van de 
traditionele bouw zijn verwerkt in een aparte tabel. Deze tabellen geven een duidelijk 
overzicht waar onderdelen verschillen van elkaar. Als eerste worden de vloeren 
vergeleken. In de montagevolgorden is de opname van De Kern meegenomen in de 
cyclus. 

De eerste tabellen bestaan uit de montagevolgorde van de bouwsystemen: 
- Traditionele stapelbouw; 
- Gietbouw door middel van een tunnelbekisting; 
- Elementenbouw (prefab beton elementen of houtskelet elementen); 
- Een ideaal plaatje met toepassing van de Infra+ vloer en volledige geprefabriceerde 
wanden en fundering. 

Uit de tabellen valt op te maken dat hoe meer er geprefabriceerd wordt de bouwperiode 
steeds korter wordt. Gevolg hiervan is dat het voorbereidingstraject langer zal worden en 
op de bouwplaats steeds meer assemblage plaats wordt. 

De tweede tabellen omvatten een overzicht en vergelijking van alle vloertypen die in de 
woningbouw toegepast worden. 

De laatste tabellen omvatten een overzicht van de niet-dragende binnenwanden die 
binnen de woningbouw toegepast worden. 
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kanaaiPlaat vloer 

bubbledeck 

wino vloer (betonson 

breedolaat 

infra-+ (prefab Limburg) 

staalplaat beton 

staalframe 

frame vloer (Haitsma 

IDESv!oer 

houten balk.laaa 

Mex ftoor (Dycore 

airdeck (Dvcore 

leidinoenvtoer NBI 

massieve betonvloer 

r.- . ....,. 

hol 

hol 

hol 

massief 

hol 

maSSief 

hol 

massief 

cassette 

hol 

massief 

hol 

hol 

massief 
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oot beton 

ingestort beton 

oot beton 

i na estort beton 

holle ruimte combinatie 

holle ruimte combinatie 

holle ruimte staal 

holle ruimte beton 

holle ruimte staal 

holle ruimte hout 

goot beton 

hol beton 

oot beton 

een beton 
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>500 75 200 €80-100 besparing op verdiepingshoogte - geen verlaagd plafond nodig 

370 70 230 € 100-120 besparing op verdiepinQShOOQte- Qeen verlaaQd plafond nodiQ 

>500 70 200 €80-100 besoarina oo verdieoinashooate- aeen verlaaad ciafond nodia 

>500 40 200 €80-100 besparing op verdiepingshoogte- geen verlaagd plafond nodig 

320 98 300 € 100-120 besparing op verdiepinQsh()()Qte- geen verta~ plafond of computervloer nodig 

<200 51 200 € 120- 140 latend afv't'erkina nodia 

300 54 200 €100-120 neutraal 

>500 69 325 €100-120 lafondafwerldnQ nodig 

<200 92 200 €100-120 besoarina co verdieoinashooate- aeen vertaaad ciafond of comoutervfoer nodia 

<200 50 200 €120-140 lafond afonoerking en topvloer nodi 

<200 40 300 €80-100 lafond afwerkinQ nodia 

370 40 280 € 100- 120 besoanna oo verdiepin~ilQQgt<l- geen verlaagd~ plafond nodig 

382 76 200 €80-100 besparing op verdiepingshoogte - geen verlaagd plafond nodig 

800 100 200 €80-100 bespari na op verdiepinQshOOQte- Qeen verlaaQd plafond nodia 
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mOQelïkheid beperkt - zones vrf indeelbaar 

tot beoaald moment - koo - klant ontko I - ount taats installatie 

mogetïkheid beper1<t - zones vrï indeelbaar 

tot beoaald moment - koop . klant ontkoooet - DUr'lt folaats installatie 

steeds moaelïk - volledi vrfe installaties 

mogel ï kheid aanpassinq op stramien maten - volledi vrf 

moo.elïkheid aanoassine oo stramien maren -110Uedi vri. 

mogelï kheid beperkt - zones vrï indeelbaar 

moQelïkheid beperkt . zones vn· indeelbaar 

moaelïkheid aanoassina oo stramien maten - IIOIIedi vrï 

moge4ijk.heid aanpassing op stramien maten . 'o'OIIedi vrf 

tot bepaald moment - koop . klant ontkoppel. punt (E)taats installatie 

moaelïkheid aanoassina oo stramien maten • volledi vri " 

tot ~ald moment · k ·klant ontko~ ~! ~aats installatJe 

' ·-
beoerkt mooelïk- mrts vooraf in ontwerp meeeenomen 

beperkt mogelïk- mits vooraf in onl'werpen meegenomen 

bereikbaar- installatiezone via plafond 

niet zeer beoerktl moaelïk 

steeds mogelïk - zones vrï indeelbaar 

bereikbaar - installatiezone vla plafond 

beoerkt moaelïk · mits vooraf in ootwerDen meeoenomen 

bereikbaar · installatiezone via plafond 

beper1d: mOQelïk - zones vrf indeelbaar 

beoerkt moaelïk- zones vrf indeelbaar 

beperkt mogelïk- zones vrï indeelbaar 

beperkt moaeli"k · mits vooraf in ontwaroen meeQenomen 

beoer1d moaelïk - zones vri. indeelbaar 

beperkt mOQelïk- mits lo'OOraf in ontwerpen meegenomen 

onder + boYen vloer beDenet reaoerend - alleen vk>erverwarmina droae montaae - met tussensteunDunt 

onder + boven vloer beperkt reagerend - alleen -Aoer.<erwarming droge montage - met: tussensteunpun1: 

beperkt beperkt reaqerend - alleen vloerve!"'MMrmina drOQe montaQe - met tussensteunpunt 

neutraal beoerkt reaaerel'?d - alleen vloerverHarmina montage_plafond noodr.lkefi 'k 

maximaal snel reagerend - vloer als plafond drOQe montage- geen tussensteunpunt 

neutraat beDerkt reaQerend • alleen vloerverwarm inQ neutraat 

neutraal traaa • aoede buffercaoaciteit droae montage . mel tussensteunDunt 

neutraat beperkt reagerend • alleen vloerverwarming montaQe plafond noodzaketïk 

maximaal snel reac:~erend • vloer als plafond drooe montaQe- CJeen tussensteunpunt 

beoerkt niet of zeer beoeri<:t moaelïk montag_~_plafond noodzakelïk 

neutraal beperkt reagerend • alleen vloerverwarming neutraal 

beoerkt beperkt reaaarend • alleen ~rverwarmina droae montaae - met tussensteuncunt 

soarinoen be r1<:t rea erend • alleen vtoefVet\llfarmina c?f99e montage- met tussensteunDunt 

ingestort beperkt reagerend • alleen plafond droQe montage- geen tussensteunpunt 
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oed > +5 dB contactaeluid 

minimaal - BB eis> OdB voor lucht en> SdB voor contact 

minimaal - BB eis > OdB voor lucht en > 5d8 voor contact 

oed > +5 dB contactaeluid 

hoog > + 1 OdB contact- en luchtgeluid 

mimmaal- BB eis > OdB voor lucht en> 5dB voor contact 

oed > +5 dB contactaeluid 

minimaal - BB eis > OdB voor lucht en > 5dB voor contact 

oed > +5 dB contactgeluid 

<OdB 

oed > +5 dB contactgeluid 

oed > +5 dB contactQeluîd 

I aoed > •5 dB contactgeluid 

ltlooQ > +10dB contact- en luchtQeluid 

neutraal 

niet aanpasbaar - korte levensduur 

neutraal 

met aanpasbaar - korte levensduur 

lange levensduur - aanpasbaar voor n1euwe gebruiker J gebruiker 

lanae levensduur - aanoasbaar voor nieuwe aebruiker I gebruiker 

neutraal 

neutraal 

beperkte levensduur - beperkt aanpa'Sbaar VOOf nie\.I"+W aebn.Jiker/ tunetie 

neutraal 

beper1<te levensduur - beperkt aanpasbaar voor meV"M!! gebruiker/ functie 

niet aanoasbaar - korte levensduur 

beperkte levensduur - beperkt aanpasbaar voor nieuwe g_ebruiktH/ Noctie 

niet aanpasbaar - korte levensduur 
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TYPE YfA.ND 

HE7'5ELI'IEPK 

BAKSTEE I~ 

KALt(ZANDSTEfN 

BETONSTEEN 

PORISO 

GELIJ1DE WANOEN 

GIPSWAND 
CELLENBETON 

K ALKZANOSTEE~I Ll..tfBlOKKEN 

'IEIH)/EPIN6SH06E ELEHEHTEN 

CEllENBETON: P.A.t-IELEN 

GIPSHEHENTEN 

PREFAB BETON: ElfHENTEN 

VOORAFGEWUKTE SYSTEEMWA.NO 

PANELEN SYSTEEHW:.ttD 

i EPLATING Of STA.L.EN SKELET 

SEPLA.TING OP HOUTEN 9\ELET 

IN WERK AFGEWERKTE SYSTEEHWA.ND 

PANELEN WAND 

iEPLATING Of STALEN SKELET 

&EPLA TING Of HOUTEN SKELET 

., : BIJ EEN DIKTE VAN 100 HH 

Hlo.SS.A 1'\G/ H " 

210 
190 
200 
150 

80 
80 

190 

80 

230 

36 
36 
36 

36 
36 
36 

ILUt\ LAB NEN 5079 LUCHTGELUID AFHETINGEN ~~anao 

9dB diverse formaten 90min .. 
BdB 44dB" diverse formaten 90min" 

25dB diverse formaten 120m~n• 

9dB di~se formaten 90min" 

20dB drvers 240 min• 
21 dB divers 
BdB 44 dB" 897 x ,00 x 623 mm 90min" 

21 dB breedte 600 hoog 2400 -3800 mm 
20d8 breedt8 600 hoog 2400 -3800 mm 

DIVERS 

45dB 600 mm breed 75mm 
42 tot 53 dB h.o.h. 600 mm 30tot90 mln 
42tot53dB hoh. 600mm 30tot90min 

BdB 34 tot52 dB maximale hoogte 4 5m• 30tot90min 
34 tot 52 dB 30tot90 min 
34 tot52 dB 30tot90mm 

Hl. lUIA4L OPPE RVIJ.K DETA.ILLERIHG U~H HOHT.A.GE INTE GA..ATlE EENWINSTAL BE\'fi:STlGING Ofi'Ht.J'IGHOGELI..I'+-IEOEN 80UWHAR,.:iT 

SlUC'HERK, SC~OOH'HERK, YERF VOHEN nat IHFRESEH oed mooehik verkrijgbaar 

FILHEN VERF &EKAt~G VOEGE!~ nat INFRESEN oed moaelïk ""r1<rijgbaar 
SCHOONWERI\, FILMEN, VERF VOfGHI nat INFRESéN oed mogel(k 

S'TUCWERK, SCHOC.tMERK, YERF VOEGE I~ nat INFRESEN speciale pluggen ""r1<rijgbaar 

SPUITWERI': BEHANG ll...t1N.V.O nat INFRESfN soecJale oluooen verkriiabaar 
SPUITWERK, &EH.\PIG Ll..ttNAAO nat INFRESHI oed mooeliik verkriiobaar 
SPUIT'hERK. IEHA.NG Ll..liHA.AO nat INFRESfH oed mooeliik minder 

--

SPUITWERt< . 8EMat~G OHIIEPfRH nat/droog INFRESEN speciale pluggen verkrijgbaar 
SPUIT'NERt: , 8EH.ANG Oti8EPERKT nat/droog INFRESEN oed moaell'k verkriiabaar 
SPUITW!RK, BEHAt~G a-IBfPfRKT nat/drooo INfRfSEri oed mooelïk nee 

META.A.l.. HOUT \ 11NYL NOOOZAP\ELI...t:. d<OOQ lrEPERKT DOOR W:.UDDII'TE mOQelïk nee 
HETAAl HOUT VINYl JA d<OOQ BEPERI<T DOOR 'NANDDIKTE 1 beperl<l mooelïk nee 

HETAAl HOUT VINYL JA droog SEPERt:T DOOR WANODIKTE beper1<1 mogelïk nee 

VINYl \'ERF SPUITWERK . SCHUUR'HERI'\ onbeperl<l droog BEPERI'\T DOOR WAtlODIK-re beoerkl moaeli ·k nee 
llltlYL, VERF SPUIT.'.Eil:K , SCHUURtVERt\ onbe~rl<l drooo BEPERICT DOOR WAtlDDIKTE beoerl<t mooelfk verkri!obaar 
VINYL, VERF SPUITWERK SCHUURMRf\ onbeperkt dfOOQ BEPERKT DOOR 'N.tt«>DIKTE beperkt mOQeh k verkriiQbaar 
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werkschema boLNII1lathOOe 
gietbouw (tunnelk.ist) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
fundort na 
uitzetten 
ontQrëtVen 
heien 
koppensnellen 
bekisiiiiQ stellen 
wapening aanbrengen 
storten 

-
vloer PS isolatievloer 
leQQen riolerina I drainaoe. 
aanleggen nuts voorzieningen + meterkastplaat 
aanbrengen dragers vloer 
aanbrerlgen PS broodjes 
aanbrengen wapening 
randkist stellen + kim stellen 
storten vtoer en kim + afwerken 

wanden beGane a rond I vk»er verdleplna 
bekisting stellen 
aanbrengen installaties 
aanbrengen wapening 
storten vtoer + ""8rdîepingsvtoef 
uitri·den bekistinaen 

wanden Vfldleolna I vtoer dak 
bekistina stellen 
aanbrenaan installaties 
aanbrengen ......apening 
storten v1oer + verdiepîngsvtoer 
uittli"sen bekistineen 

koDGevels 
olaatsen aevetvuUend element 
aanbrenoen isolatie 

laatsen kozï nen 
metselen buitenblad 
voegen b\Jil<!nblad 

dakvloer 
isolatie aanbrenoen 
!waterkerende laao aanbrenoen 
afwer1<en dakVlak + aanbreru:~en hwa 

laatslng kern 
lpiaa1sing tussenwanden 

laatsing_vertlcale leidingen 
maken koeoeiineen verticale en horizontale leiding 

laatsina installatie apoaratuur 
laatsen wanden averia 

afmonteren înreaelen installaties 

afbouw 
binnenwanden aanbrengen 
cernentdek'v1oer aanbrengen 
trappen aanbre~n 
sleuven frezen 
stukadoofSINerk 
,looelwerl< 

1""""1N<'rl< 
las zetten 

afhangen deuren 
keuken 
schilderwer1< 
afmonteren hana en sluitwerk 
mstallaties 
sanitair 
radiatoren 
afmonteren elektra 
opruimen en schoonmaken 
eerste oplevering 



'Werkschema 00l.M'fl1ethode 
prefab beton 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
fundering 
uitzetten 
ontgraven 
helen 
I koollensnetten 
stellen orelab elementen 
aanstorten 
vloer kanaalplaat oid 
looaen riolerina I draina<le 
aanamen nuts voorzieninaen + meterkastplaat 
loooen kanaalolaat vloer 
maken koooeling platen onderling 
aanstorten randten platen 

wanden begane grond 
stelblokken monteren 

aatsen wanden met kraan 
aanbrengen wand schoren 
wanden koppelen 
ondervoegen w-anden J aangieten 
vloer verdieping kanaal laat oid 
leQoen alaaMoer 
maken koooelino onderJin 
aanstorten vloer 
wanden verdiepina 
stelblokken monteren 

laatsen wanden met kraan 
aanbrenoen wand schoren 
wanden kQllllelen 
ondervoeoen wanden J aanaieten 
dakvloer 
leggen plaaMoer 
maken koppelifl!l onde~ing 
aanstorten vloer 
isolatie aanbrengen 
waterkerende laaa aanbrenoen 
afwerken dakVfak + aanbr'enQen trNa 

laatsine kern 
laatsine tussenwanden 
laatsine verticale leidinoen 

maken koooelinoen verticale en horizontale leidino 
laatsine Installatie acearatuur 
laatsen wanden overi 

afmonteren inreaelen installaties 
afbouw 
binnenwanden aanbrengen 
cementdekvloer aanbrengen 
trappen aanbrengen 
sleuven frezen binnenwanden 
stukadoorSNerk 
teQelwerk 
voeawerk 

las zetten 
afhanoen deuren 
keuken 
schilderwerk 
afmonteren hang en sluitwerk 
installaties 
sanitair 
radiatoren 
afmonteren elektra 
opruimen en schoonmaken 
eerste oplevering 



werkschema bouwmethode 
ideaal beeld 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
funderina 
uitzetten 
OOtaraven 
heien 
koppensnellen 
stellen prefab elementen 
aanstorten 

toer infra+ 
lieggen riolering/ drainaae I 

'aan!Saaen nuts voorzienineen + meterkastplaat I 

leaaen kansalolaat vloer 
maken koppellna platen onder1ina 
'aanbreria(m topvloer 

wanden beaane erond 
plaatsen wanden met kraan 
aanbrenaen wand schoren 
wanden koooelen 

vloer verdieping (infra+) 
iieQQen plaatvloer 
maken koooolina onder1ine 
aanbreneen toavloer ~ 
wanden verdieping I 

lolaalsen wanden met kraan I I 

~neen wand schoren 111 

n koppelen 11 

a kv loer 
liiOaeri -Diaatvloer I 

maken koppelin!l onderling I 

IRenvloer aanbreneen 
erende laag aanbrengen 

afwerken dakvlak + aanbrengen hwa 

taatsina kern 
aalsine tussenwanden 

plaatsing verticale leidingen 
maken koooelinaen verticale en horizontale leidina 
plaatsing installatie apparatuur 
laatsen wimden overia 

afmonteren inreaelen installaties 

fbouw 
innenwanden aanbrengen 
rappen aanbrenoen 

lteaelwerk 
voegwerk 
afhanaen deuren 
keuken 
schilderwerk 
afmonteren hana en sluitwerk 
laatsen sanitair 

afmonteren elektra 
looruimen en schoonmaken 
eerste ooleverina 
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Bijlage B: Tekeningen referentiewoning SenterNovem 

Door SenterNovem is een brochure referentiewoningen nieuwbouw uitgegeven. De 
publicatie kan ook als referentie voor het afstudeeronderzoek gebruikt worden. In de 
brochure wordt onderscheidt gemaakt in zes woningtypen op basis van vorm en 
samenstelling. De referentiewoningen geven een afspiegeling van het huidige 
woningaanbod in Nederland. Bij het onderverdelen van de woningen zijn de volgende 
criteria gebruikt: 
- ontwerpen voldoen aan de minimale eisen van de bouwvoorschriften per 1 januari 
2006; 
- de indeling en vormgeving zijn sober en doelmatig; 
- de ontwerpprincipes zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden met de standaard details; 
- er is uitgegaan van gangbare uitvoeringstechnieken; 
- de woningontwerpen zijn geschikt voor seriematige bouw 

De rijtjeswoning beslaat 50% van het totale woningaanbod in Nederland. Het ligt dan ook 
voor de hand om deze woning als referentie voor het onderzoek te gebruiken. Uiteraard 
is ook toepassing van de kern mogelijk in de andere grondgebonden woningen. De 
tekeningen op de volgende pagina's geven de referentiewoning weer. De tweede 
tekening is de referentiewoning met opname van De Kern. In de plattegrond hoeven 
geen enorme ingrijpende veranderingen doorgevoerd worden om De Kern te kunnen 
plaatsen. 

Door plaatsing van de installaties op de eerste verdieping ontstaan op de bovenste 
verdieping een ruimte die volledig gebruikt kan worden als een kamer. Men heeft geen 
rekening meer te houden met GIW geluidseisen die gesteld worden aan de 
opwekkingsapparatuur. De plaatsing van de wasmachine en droger binnen de 
installatieruimte geeft ergens anders ook weer meer ruimte binnen de woning. Door 
toepassing van De Kern kan er dus een groter bruikbaar oppervlak gerealiseerd worden 
binnen de woning. 
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Bijlage C: Tekeningen definitieve variant 

Op de volgende pagina's staan de tekeningen van concept eindvariant. De tekeningen 
geven de verschillende wandafwerkingen en installatievarianten weer. Als laatste zijn er 
nog drie details toegevoegd van de koppeling van de horizontale en verticale leidingen 
binnen de leidingschacht. 
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Bijlage D: Foto's proefopstelling 

Onderstaand de foto's van de opstelling met CV ketel en WTW unit in de installatieruimte 
op de verdieping. Bemerk de enorme wirwar aan leidingen binnen de installatieruimte en 
leidingschacht ten behoeve van de ventilatievoorzieningen met warmteterugwinning. 



Afstudeeronderzoek "De Kern' 

Onderstaand de foto's van de opstelling met warmtepomp op de beganegrond. Door het 
enorme gewicht en afmetingen is praktisch gezien beter om een warmtepomp in een 
ruimte op de beganegrond te plaatsen. 
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Onderstaand de foto's van de opstelling met toilet op de beganegrond. Bij een uitvoering 
met de installatieruimte op de verdieping is de ruimte op de beganegrond bestemd als 
toiletruimte. 
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Bijlage E: Berekeningen en meetgegevens 

Beschrijving luchtgeluidsberekening 
Aan de hand van een berekening uit ISSO publicatie 24: Installatiegeluid, is er een 
berekening opgesteld om de geluidsniveaus in de installatieruimte en een naastgelegen 
ruimte te bepalen. De geluidisolatie van de wanden, de absorptie van de ruimte en de 
oppervlakte hebben invloed op deze geluidswaarden. Om een indicatie krijgen of de 
wandtoepassing kan voldoen aan de geluidseisen van het GIW zijn de berekeningen 
gemaakt. De basisgegevens voor de berekening zijn afgeleidt van een toepassing van de 
installatiekern in een referentiewoning van SenterNovem. Onderstaande figuur laat zien 
welke situatie bekeken is. 

De zendruimte bestaat dan in dit geval uit de installatieruimte met de WTW unit. Het 
ontvangvertrek is een slaapkamer met een oppervlakte van 6,81 m2 en een volume van 
17,70 m3

• Het absorberende oppervlak in de installatieruimte bedraagt 14,8 m2
, het 

totale oppervlak van de wanden, vloer en plafond. Het scheidende oppervlak tussen de 
zendruimte en de ontvangstruimte bedraagt 9,23 m 2

. In de berekeningen zijn de 
gegevens te vinden per oktaafband en in dB(A) in de ruimte. 

Op de volgende pagina's staan de berekeningen die uitgevoerd zijn voor: 
- Beton wand, betonwand + toepassing akoestisch plafond + effect vloerbedekking; 
- Cellenbeton wand en cellenbeton + toepassing akoestisch plafond; 
- Metalstudwand en metalstud + toepassing akoestisch plafond; 
- Gibo wand en gibo wand + toepassing akoestisch plafond; 
- Effect twee versehitlende bronnen binnen de ruimte. 
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Berekening geluidniveaus Lpo en Lpz variant wtw unit beton 

Apparatuur oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

Lw 

WTWunit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 

MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dB] 

CV ketel 

warmte_pomp 
GELUIDVERMOGEN Lp in 
installatieruimte 

Lp= Lw+ 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 

wand beton 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0 01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Swand x a 0,148 0,148 0,296 0,296 0,444 [m2] 

plafond beton 1,85 [m2] 

vloer beton 1,85 [m2] 

vloer + plafond 3,7 [m2) 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

S_plafond+vloer 0,037 0,037 0,074 0,074 0,111 [m2] 

A totaal Sw + Sp + Sv 0,185 0,185 0,37 0,37 0,555 [m2] 

10 log 4/A 13,35 13,35 10,34 10,34 8,58 

Lpz 82 81 66 64 54 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

66 72 63 64 55 [dB] 

74 [dB(A)] 
GELUIDVERMOGEN Lp in 
ontvangruimte 

Lpo = Lpz- R + 10 log S/A 

Lpz in nagalm 82 81 66 64 54 [dB] 

geluidsisolatie van de wand {R} beton 36 43 46 51 57 [dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0, 7 s 

gemiddelde absorptie 

A = 1/6*VfT 4,2 4,2 42 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 

S= (2, 45 + 1,1) x 2,6 

9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 [dB] 

Lpo 49 41 24 17 1 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

33 32 21 17 2 [dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 36 [dB( A)] 
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variant wtw akoest 
Berekening geluidsniveaus Lpo en Lpz plafond beton 

Apparatuur oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

Lw 

WTWunit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 

MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dB~ 

CV ketel 

warmtepomp 

GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 

Lp= Lw+ 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 

wand beton 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Swand x a 0,148 0,148 0,296 0,296 0,444 [m2] 

plafond beton 1,85 [m2] 

vloer beton 1,85 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a akoustisch vezelcement dik 25+s80 0 76 1 0,9 0,73 0,94 

Splafond 1,406 1,85 1,665 1,3505 1,739 [m2l 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Svloer 0,0185 0,01 0,02 0,02 0,03 [m2] 

A totaal Sw + Sp + Sv 1,5725 2,008 1,981 1,6665 2,213 [m2] 

10 log 4/A 4,05 2,99 3,05 3,80 2,57 

Lpz 73 71 59 58 48 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

57 62 56 58 49 [dB] 

65 [dB( A)] 

GELUIDVERMOGEN Lp in ontvangruimte 

Lpo = Lpz- R + 10 log S/A 

Lpz in nagalm 73 71 59 58 48 [dB] 
geluidsisolatie van de wand {R} 
cellenbeton 33 35 36 41 47 [dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0, 7 s 

gemiddelde apsorptie 

A= 1/6*VfT 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 

S= (2, 45+ 1,1)x2,6 

9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 [dB] 

Lpo 43 39 26 20 5 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

27 30 23 20 6 [dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 33 [dB( A)] 
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Berekening geluidniveaus Lpo en Lpz variant wtw akoust pi + vloerb beton 

Apparatuur oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

Lw 

INTI/V unit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 

MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dB] 

CV ketel 

warmtepomp 

GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 

Lp = Lw + 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 

wand beton 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Swand x a 0,148 0,148 0,296 0,296 0,444 [m2] 

plafond beton 1,85 [m2] 

vloer beton 1,85 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a akoustisch vezelcement dik 25+s80 0,76 1 0,9 0,73 0,94 

Splafond 1,406 1,85 1,665 1,3505 1,739 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a tapijt met vilt 0,04 0,1 0,31 0,7 0,93 

Svloer 0,074 0,1 0,31 0,7 0,93 [m2] 

A totaal Sw+ Sp+ Sv 1,628 2,098 2,271 2,3465 3,113 [m2] 

10 log 4/A 3,90 2,80 2,46 2,32 1,09 

Lpz 73 71 58 56 47 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

57 62 55 56 48 [dB] 

64 [dB(A)] 

GELUIDVERMOGEN Lp in ontvangruimte 

Lpo = Lpz - R + 1 0 log S/ A 

Lpz in nagalm 73 71 58 56 47 [dB] 

geluidsisolatie van de wand {R} cellenbeton 33 35 36 41 47 [dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0,7 s 

gemiddelde apsorptie 

A= 1/6*V/T 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 

S= (2, 45 + 1,1) x2,6 

9,23 [m2] 

101ogS/A 3,404777 [dB] 

Lpo 43 39 26 19 3 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

27 30 23 19 4 [dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 32 [dB( A)] 
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Berekening geluidsniveaus Lpo en Lpz variant wtw unit cellenbeton wand 

A_eparatuur I oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

Lw 

WTW unit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 

MVunit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dB] 

CV ketel 

warmtepomp 

GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 

Lp= Lw+ 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 

wand cellenbeton 200 kg I m2 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a cellenbeton 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 

Swand x a 1, 184 1,48 2,22 2,96 3,7 [m2] 

plafond beton 1,85 [m2] 

vloer beton 1,85 [m2] 

vloer + plafond 3,7 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hzl 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Splafond+vloer 0,037 0,037 0,074 0,074 0,111 [m2] 

A totaal Sw + Sp + Sv 1,221 1,517 2,294 3,034 3,811 [m2] 

10 log 4/A 5,15 4,21 2,41 1,20 0,21 

Lpz 74 72 58 55 46 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 (dB] 

58 63 55 55 47 [dB] 

65 [dB( A)] 
GELUIDVERMOGEN Lp in 
ontvangruimte 

Lpo = Lpz - R + 1 0 log S/ A 

Lpz in nagalm 74 72 58 55 46 [dB] 

geluidsisolatie van de wand {R} cellenbeton 34 35 37 43 51 (dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0, 7 s 

gemiddelde apsorptie 

A= 1/6*V/T 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 

S= (2, 45 + 1 ' 1) x 2,6 

9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 [dB] 

Lpo 43 40 25 16 -2 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

27 31 22 16 -1 [dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 33 [dB( A)) 
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Berekening geluidsniveaus Lpo en Lpz variant wtw + akous pi cellenbet 

Apparatuur oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

Lw 

WTW unit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 

MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dB] 

CV ketel 

warmtepomp 

GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 

Lp= Lw+ 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 
wand cellenbeton 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a cellenbeton 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

Swand x a 0,74 1,48 2,22 2,96 3,7 [m2] 

plafond houtmagnesietplaat 1,85 [m2] 

vloer beton 1,85 [m2] 

houtwolmagnesietplaat dik 25 s80 125 250 500 1000 2000 JHz] 
a plafond 0,76 1 0,9 0,73 0,94 

Splafond 1,406 1,85 1,665 1,3505 1,739 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Svloer 0,0185 0,0185 0,037 0,037 0,0555 [m2] 

A totaal Sw + Sp + Sv 2,1645 3,3485 3,922 4,3475 5,4945 [m2] 

10 log 4/A 2,67 0,77 0,09 -0,36 -1,38 

Lpz 71 68 56 54 44 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

55 59 53 54 45 [dB] 

62 {dB(A)] 
GELUIDVERMOGEN Lp in 
ontvangruimte 

Lpo = Lpz- R + 10 log S/A 

Lpz in nagalm 71 68 56 54 44 [dB] 
geluidsisolatie van de wand {R} 
cellenbeton 33 35 36 41 47 [dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0, 7 s 

gemiddelde apsorptie 

A= 1/6*V/T 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 

S= (2, 45 + 1,1) x 2,6 

9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 [dB] 

Lpo 42 37 23 16 1 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

26 28 20 16 2 (dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 31 [dB( A)] 
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Berekening geluidsniveaus Lpo en Lpz variant wtw unit metalstud wand 

apparatuur oktaafband 125 250 500 1000 2000 _LHz) 

Lw 

WTWunit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB) 

MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 {dB) 

CV ketel 

warmtepomp 

GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 

Lp = Lw + 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 

wand metalstud gyproc 

dik 70 mm 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a plaat 0,28 0,14 0,09 0,06 0,05 

Swand x a 4,144 2,072 1,332 0,888 0,74 [m2] 

plafond beton 1,85 [m2] 

vloer beton 1,85 [m2] 
vloer + plafond 3,7 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz) 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Splafond+vloer 0,037 0,037 0,074 0,074 0,111 [m2] 

A totaal Sw+ Sp+Sv 4,181 2,109 1,406 0,962 0,851 [m2) 

10 log 4/A -0,19 2,78 4,54 6,19 6,72 

Lpz 69 70 60 60 52 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

53 61 57 60 53 [dB] 

65 [dB( A)] 
GELUIDVERMOGEN Lp in 
ontvangruimte 

Lpo = Lpz - R + 1 0 log S/ A 

Lpz in nagalm 69 70 60 60 52 [dB] 

geluidsisolatie van de wand {R} Gyproc 36,8 51,5 59,7 65,8 58,2 [dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0, 7 s 

gemiddelde apsorptie 

A= 1/6*V/T 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 

S= (2, 45 + 1,1} x 2,6 

9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 

Lpo 35 22 4 -2 -2 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

19 13 1 -2 -1 (dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 20 [dB(A)] 
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Berekening geluidsniveaus Lpo en Lpz variant wtw + a kous pi metalstud 
Apparatuur oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hz] 
Lw 
WTW unit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 
MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dB] 
CV ketel 
warmtepomp 
GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 
Lp= Lw+ 10 log 4/A 
absorberend oppervlak 14,8 [m2] 

metalstud 
wand gyproc 

dik 70 mm 125 250 500 1000 2000 [Hz] 
a plaat 0,28 0,14 0,09 0,06 0,05 
Swand x a 4,144 2,072 1,332 0,888 0,74 [m2] 
plafond beton 1,85 [m2] 
vloer beton 1,85 [m2] 
plafond houtwolmagnesietplaat dik 25 s 80 125 250 500 1000 2000 [Hz] 
a magnesietplaat 0,76 1 0,9 0,73 0,94 
Splafond 1,406 1,85 1,665 1,3505 1,739 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 
a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 
Svloer 0,0185 0,0185 0,037 0,037 0,0555 [m2] 

Sw + Sp + 
A totaal Sv 5,5685 3,9405 3,034 2,2755 2,5345 [m2] 

10 log 4/A -1,44 0,07 1,20 2,45 1,98 

Lpz 67 68 57 56 48 JdB] 
A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

51 59 54 56 49 [dB] 
62 [dB(A)] 

GELUIDVERMOGEN Lp in ontvangruimte 
Lpo = Lpz - R + 1 0 log S/ A 
Lpz in nagalm 67 68 57 56 48 [dB] 
geluidsisolatie van de wand {R} 
Gyproc 36,8 51,5 59,7 65,8 58,2 [dB] 
volume ontvangstruimte 17,70 
m3 
gemiddelde nagalmtijd 0,7 s 
gemiddelde apsorptie 
A= 1/6*V/T 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 
(2, 45 + 1,1) 

S= x 2,6 
9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 [dB] 

Lpo 34 20 1 -6 -7 [dB] 
A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

18 11 -2 -6 -6 [dB] 
A-gewogen niveau in dB(A) 19 [dB( A)] 
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gibo 
Berekening geluidsniveaus Lpo en Lpz variant wtw unit wand 

Apparatuur I oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

Lw 

WTW unit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 

MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dBJ 

CV ketel 

warmtepomp 

GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 
Lp= Lw+ 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 

wand gips 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a GIBO 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 

Swand x a 1,184 1,48 2,22 2,96 3,7 [m2] 

plafond beton 1,85 [m2] 

vloer beton 1,85 [m2] 

vloer + plafond 3,7 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Splafond+vloer 0,037 0,037 0,074 0,074 0,111 [m2] 

A totaal Sw + Sp + Sv 1,221 1,517 2,294 3,034 3,811 [m2] 

10 log 4/A 5,15 4,21 2,41 1,20 0,21 

Lpz 74 72 58 55 46 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

58 63 55 55 47 ldBl 
65 [dB(A)] 

GELUIDVERMOGEN Lp in ontvangruimte 

Lpo = Lpz- R + 10 log S/A 

Lpz in nagalm 74 72 58 55 46 [dB] 

geluidsisolatie van de wand {_R} cellenbeton 29 29 26 32 41 [dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0,7 s 

gemiddelde apsorptie 

A= 1/6*V/T 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 

S= (2, 45 + 1 '1) x 2,6 

9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 [dB] 

Lpo 48 46 36 27 8 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

32 37 33 27 9 [dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 40 [dB( A)] 
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Berekening geluidsniveaus Lpo en Lpz variant w'rN + akous pi gibo 

Apparatuur oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

Lw 

WTWunit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 
MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dB] 

CV ketel 

warmtepomp 

GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 

Lp= Lw+ 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 
wand gibo 

125 250 500 1000 2000 lHzl 
a cellenbeton 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

Swand x a 0,74 1,48 2,22 2,96 3,7 Lm~ 
plafond houtmagnesietplaat 1,85 [m2] 
vloer beton 1,85 [m2] 

houtwolmagnesietplaat dik 25 s80 125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a plafond 0,76 1 0,9 0,73 0,94 

Splafond 1,406 1,85 1,665 1,3505 1,739 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Svloer 0,0185 0,0185 0,037 0,037 0,0555 [m2] 

A totaal Sw+ Sp+ Sv 2,1645 3,3485 3,922 4,3475 5,4945 [m2l 

10 log 4/A 2,67 0,77 0,09 -0,36 -1 ,38 

Lpz 71 68 56 54 44 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 LdB] 
55 59 53 54 45 [dBl 

62 [dB( A)] 

GELUIDVERMOGEN Lp in ontvangruimte 

Lpo = Lpz- R + 10 log S/A 

Lpz in nagalm 71 68 56 54 44 jdBl 
geluidsisolatie van de wand {R} gibo 29 29 26 32 41 [dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0, 7 s 

gemiddelde apsorptie 

A= 1/6*V/T 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 
S= (2, 45 + 1,1) x 2,6 

9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 [dB] 

Lpo 46 43 33 25 7 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

30 34 30 25 8 [dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 37 [dB( A)] 
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Berekening geluidniveaus Lpo en 
Lpz variant wtw + mv unit beton 

AQparatuur oktaafband 125 250 500 1000 2000 [Hzl 

Lw 

WTWunit 68,7 67,7 55,9 54 45,6 [dB] 

MV unit 79,8 78,4 76,2 68,5 64 [dB] 

CV ketel 

warmtepomp 

Lw totaal 80,1 78,8 76,2 68,7 64,1 [dB] 

GELUIDVERMOGEN Lp in installatieruimte 

Lp= Lw+ 10 log 4/A 

absorberend oppervlak 14,8 [m2] 

wand beton 

125 250 500 1000 2000 jHz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Swand x a 0,148 0,148 0,296 0,296 0,444 [m2] 

plafond beton 1,85 [m2] 
vloer beton 1,85 [m2] 

vloer+ plafond 3,7 [m2] 

125 250 500 1000 2000 [Hz] 

a beton 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Splafond+vloer 0,037 0,037 0,074 0,074 0,111 [m2] 

A totaal Sw + Sp + Sv 0,185 0,185 0,37 0,37 0,555 [m2] 

101og4/A 13,35 13,35 10,34 10,34 8,58 

Lpz 93 92 87 79 73 _ldB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 j_dB] 

77 83 84 79 74 [dB] 

88 [dB( A)] 

GELUIDVERMOGEN Lp in ontvangruimte 
Lpo = Lpz - R + 10 log S/A 

Lpz in nagalm 93 92 87 79 73 [dB] 

geluidsisolatie van de wand {R} beton 36 43 46 51 57 [dB] 

volume ontvangstruimte 17,70 m3 

gemiddelde nagalmtijd 0,7 s 

gemiddelde absorptie 

A= 1/6*V/T 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 [m2] 

opp scheidingswand 

S= (2, 45 + 1,1) x 2,6 

9,23 [m2] 

10 log S/A 3,404777 [dB] 

Lpo 60 52 44 31 19 [dB] 

A-correctie -16 -9 -3 0 1 [dB] 

44 43 41 31 20 [dB] 

A-gewogen niveau in dB(A) 48 (dB(A)] 
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Uit de berekeningen kunnen we halen dat alleen een metalstud wand van de bekeken 
wandtypen voldoet aan de norm van geluideisen van het GIW van maximaal 30 dB(A) in 
een ontvangruimte bedoeld als verblijfsruimte. 

Geluiddrukniveau zendruimte 
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varianten 

Geluiddrukniveaus ontvangruimte 

Uit deze gegevens blijkt ook dat in de installatieruimte een akoestisch plafond een 
verbetering van de absorberende oppervlakte geeft en een verlaging van het 
geluiddrukniveau binnen de ruimte en dus ook een verlaging van het geluiddrukniveau in 
de naastliggende ruimten. In dit geval bedraagt de verbetering bij toepassing van een 
plafond 3 dB(A). Het aanbrengen van een vloerbedekking levert nog in de toepassing van 
de betonwand nog een verbetering van 1 dB(A) op. Uit deze gegevens kan tevens de 
conclusie getrokken worden dat wanneer men meer absorberend oppervlak aanbrengt in 
de installatieruimte (bijvoorbeeld een wand) het geluiddrukniveau meer zal dalen binnen 
het zendvertrek. Een ander oplossing is een dikkere wand toepassen, hiervan zal de 
isolerende waarde hoger liggen en zal de geluidsdrukwaarde ook dalen in de 
ontvangruimte. Zo kan er alsnog aan de eisen van het GIW voldaan worden. 
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Grafieken gegevens wanden 

Hieronder staan de gegevens van de geluidwaarden (gesplitst in wandvariant) per 
oktaafband in een grafiek weergegeven. Uit deze gegevens blijkt dat het grootste effect 
van het aanbrengen van een akoestisch plafond bij een betonwand is en het minst bij de 
toepassing van een metalstud wand. Dit is ook te verklaren de metalstudwand heeft van 
zichzelf al een flinke absorptie en geeft al een lager geluiddrukniveau in de zendruimte 
zelf. 
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Geluiddrukniveau's zend- en ontvangruimte: betonwand 
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Geluiddrukniveau's zend- en ontvangruimte: metalstudwand 
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Geluiddrukniveau's zend- en ontvang ruimte: cellenbetonwand 
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Geluiddrukniveau's zend- en ontvang ruimte: Gibowand 
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Praktijkmetingen 

Hier staan de meetgegevens die gemeten zijn in de Dostertuin te Tilburg. Allereerst een 
overzicht van de situatie en de meetpunten binnen de ruimte. 
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zendruimte positie 1 stand 1 positie 1 stand 2 positie 1 stand 3 

oktaafband Lpeq Lpeq Lpeq 

125 [Hz] 43,7 50,5 48,5 

250 [Hz] 45,5 50,3 70,1 

500 [Hz] 45,3 48,9 70,3 

1000 [Hz] 43,8 46,1 62,5 

2000 [Hz] 37,5 40,6 60,7 

zendruimte positie 2 positie 2 stand 3 

oktaafband Lpeq Lpeq Lpeq 

125 [Hz] 42,3 33,0 56,9 

250 [Hz] 48,8 42,1 67,5 

500 [Hz] 47,6 47,0 71,6 

1000 [Hz] 42,9 46,5 62,3 

2000 [Hz] 37,0 40,4 61,7 

zendruimte positie 3 positie 3 stand 3 

oktaafband Lpeq Lpeq Lpeq 

125 [Hz] 45,1 30,6 57,6 

250 [Hz] 49,3 42,3 76,8 

500 [Hz] 49,7 46,2 71,2 

1000 [Hz] 43,1 45,0 62,9 

2000 [Hz] 37,0 40,7 61,4 
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ontvangruimte positie 1 stand 1 positie 1 stand 2 positie 1 stand 3 

oktaafband Lpeq Lpeq Lpmax Lpeq Lpmax 

125 [Hz] 20,2 43,1 44,2 48,9 

250 [Hz] 28,1 38,9 56,0 52,0 

500 [Hz] 27,9 35,2 55,3 58,3 

1000 [Hz] 33,1 32,8 46,8 48,3 

2000 [Hz] 26,1 27,3 44,7 45,8 

ontvangruimte positie 2 positie 2 stand 2 positie 2 stand 3 

oktaafband Lpeq Lpeq Lpmax Lpeq Lpmax 

125 [Hz] 18,8 45,3 44,5 49,5 

250 [Hz] 27,6 41 ,0 55,8 59,6 

500 [Hz] 30,5 36,4 55,9 58,8 

1000 [Hz] 30,9 31,6 45,9 47,3 

2000 [Hz] 27,8 27,0 44,6 45,3 




